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SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

 
 
LEGENDAS TRADUZIDAS DO DISPLAY: 

1. 2ª feira 
2. 3ª feira 
3. 4ª feira 
4. 5ª feira 
5. 6ª feira 
6. Sábado 
7. Domingo 

8.  Programar hora local. 

9.  Programar os dias da semana a serem 
trabalhados. 

10.  24  –  programação 24 horas.  
             24  X    –  programação de início e fim 
do aparelho 

11.  Hora de início. 
12.  Hora de fim. 
13. Piscando Verde – ainda tem refil  

Piscando Vermelho – acabou o refil, 
lembrando-se de efetuar a troca. 

14.  Indica necessidade de troca da pilha. 

15.  Indica o número de jatos já 
utilizados. 

16.  Intervalo de tempo entre os jatos. 
 
BOTÕES DE OPERAÇÃO: 
 
Power: Ligar e desligar o aparelho  
Mode: Para dar início a programação de seu 
aparelho com a hora local. 
Adjust: Ajusta cada operação. 
Enter: Confirma cada operação. 
Test: Usado somente para demonstração.  
Reset count: Apertar por 6 segundos para 
zerar o contador. 
 
 
COMO PROGRAMAR SEU EQUIPAMENTO:  
Você tem 10 segundos para efetuar cada 

ajuste, caso contrário terá que retornar ao 
início. 
  

 Ligar o equipamento, apertando POWER. 
Programar hora local pressionando MODE 
(irá piscar a hora e com o botão ADJUST 
você ajustará para hora local), logo em 
seguida pressionar ENTER, (irá piscar os 
minutos, com o botão ADJUST você ajustará 
os minutos). 
 

 Ajustado os minutos, pressionar ENTER 
novamente para programar o dia da semana 
atual e com o botão ADJUST selecionar o dia 
e confirme com ENTER. 

  
1. 2ª feira / 2. 3ª feira / 3. 4ª feira... 
 

 Neste momento irá piscar o primeiro 
quadradinho (1. segunda-feira) pressione 

ADJUST e escolha para funcionar ou X 
não funcionar, logo em seguida aperte 
ENTER e irá piscar o segundo quadradinho, 
realize o mesmo procedimento acima até o 
último quadradinho.. 

 Confirmando com ENTER irá piscar o  
intervalo entre os jatos, pressione ADJUST 
para escolher intervalo de tempo em que o 
aerossol será acionado, sempre confirmando 
com ENTER. 
 

 Em seguida irá piscar  pressione 

ADJUST e escolha para funcionar 24 
horas ou X para funcionar no horário que será 
estabelecido em seguida após pressionar 
ENTER. 
 

 Ao piscar  com o botão ADJUST você 
ajustará a hora de início de funcionamento do 
equipamento, logo em seguida pressionar 
ENTER, irá piscar os minutos, com o botão 
ADJUST você ajustará os minutos, pressione 
ENTER novamente. 
 

 Irá piscar  com o botão ADJUST você 
ajustará a hora de término de funcionamento 
do equipamento, logo em seguida pressionar 
ENTER, irá piscar os minutos, com o botão 
ADJUST você ajustará os minutos, pressione 
ENTER e seu equipamento estará 
programado.  


