
Doseador electrónico programável. Aerossol. 

Ficha Técnica

Propriedades:

DOSIMATIC PROGRAM TWIN BLACK é um dispensador programável para aerossóis. Deteta a luz e escuridão, pulveriza 
de forma automática a cada 7.5, 15 ou 30 minutos de acordo com o desejado, garantindo o mesmo nivel de fragância 
desde o inicio até ao final da recarga. Mantem o lugar acolhedor, fresco e agradável durante mais de um mês da forma 
mais comoda e segura. Pelo seu tamanho e design, apresenta-se perfeito para qualquer ambiente. Dispõe de um 
indicador LED verde para assinalar o correto funcionamento do aparelho e de LED vermelho para avisar terem sido já 
ultrapassadas as 3000 difusões pelo que convém confirmar o conteudo da recarga. 

Modo de utilização:

Abrir o dispensador com a chave incluída, puxar a tampa frontal para a frente e para cima. Colocar o aerossol. Selecionar 
o tempo de atuação (24h, dia, noite) e o nível de fragância, regulando o temporizador em 7,5, 15 ou 30 minutos. colocar o 
interruptor en INT, fechar o aparelho e situa-lo numa altura superior a 2 metros. 

Características técnicas:

Material: polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY

Dimensões: 8,8 x 8,8 x 22,4 cm

Dosagem temporizada:

-7,5 / 15 / 30 min - 24h / Dia / Noite

Trabalha com aerossol de 250 ml gama MATIC SUCITESA

Funciona com 2 pilhas alcalinas de classe AA

Peso: 0,455 kg

Embalagem: Caixa da unidade da dimensões: 9,8 x 8,8 x 24 cm

Color: Negro translúcido 
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Doseador electrónico programável. Aerossol. 

Ficha Técnica

Instalação / Montagem:

1. Comprove que o aparelho está desligado e instale as pilhas ‘AA’. Para um melhor funcionamento recomenda-se a 
utilização de pilhas alcalinas.
2. Na função TEST o dispensador pulveriza automáticamente a cada 5 segundos.
3. Ajuste o tempo de pulverização no interruptor 7,5 / 15 / 30 minutos.
4. Do mesmo modo, ajuste a fração horária desejada em 24H / Noite / Dia.
5. Insira o aerossol na posição indicada na imagen.
6. Ligue o aparelho na posição INT.
7. A luz verde intermitente a cada 5 segundos indica o correto funcionamento do aparelho.
8. A luz vermelha indica que deve substituir o aerossol.
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