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1: هنگامی که دکمه  Total time را می فشارید و صفحه نمایش “1 “ را نشان میدهد، می توانید دکمه  MODE را 

بفشارید تا تنها عطرافشان  1 را در حالت کار کردن قرار دهید. هنگامی که دکمه  Total Time را می فشارید و صفحه 

نمایش “  2“ را نشان می دهد، می توانید دکمه  MODE را بفشارید تا تنها عطرافشان 2 را در حالت کار کردن قرار دهد، 

Mode  را می فشارید و صفحه نمایش “  1“ و “  2“ را نشان میدهد، می توانید دکمه Total Time  هنگامی که دکمه

را بفشارید تا هم عطرافشان  1و هم عطرافشان  2 را در حالت چرخش با فاصله زمانی 24 ساعت قرار دهید.

2 : هنگامی که دکمه  Total Time را می فشارید، صفحه نمایش مدت کاري عطر افشان 1 را نشان می دهد. هنگامی 

که دکمه Total Time را بار دیگر می فشارید، صفحه نمایش مدت کاري عطرافشان 2 را نشان می دهد.  

هنگامی که دکمه Total Time را براي بار سوم می فشارید، صفحه نمایش به محتواي معمولی باز می گردد. 

 می توانید UP را براي پاك کردن مدت کاري فشار دهید. 

3: زمان عطرافشان را با زمان محلی در قالب 24 ساعته هماهنگ کنید. 

SET را فشار دهید تا چراغ HOUR شروع به چشمک زدن کند. UP یا DOWN را بفشارید تا ساعت را تنظیم 

کنید. سپس  set را دوباره فشار دهید تا تنظیم ساعت به پایان برسد. سپس چراغ MINUTE چشمک می زند، 

 DOWN یا UP ،چشمک می زندWorking day  را بفشارید تا دقیقه را تنظیم کنید. سپس چراغ DOWN یا UP

را بفشارید تا روزکاري را تنظیم کنید. پس از آن دوباره set را بفشارید تا تنظیم پایان یابد.

4: می توانید دو قسمت زمانی را براي زمان سنج روشن و زمان سنج خاموش تنظیم کنید. 

MODE را براي سه ثانیه نگه دارید تا چراغ 1.2.3.4.5.6.7 چشمک بزند. UP یا DONE را براي برگزیدن 

یک دوره کاري بفشارید و بعد MODE یا SET را فشار دهید. سپس صفحه نمایش “ 1“ را نشان می دهد که 

نشانگر این است که شما می توانید نخستین قسمت زمانی را تنظیم کنید. SET را فشار دهید تا 00:00 نمایش 

داده شود . که نشان دهنده ساعت (HOUR) و دقیقه (MINUTE) است. چراغ  HOURچشمک می زند و 

 HOUR  را بفشارید تا زمان سنج را روي DONE یا UP ،روشن می شود. در این حالت ON نمایشگر

تنظیم کنید و سپس SET را فشار دهید تا تنظیم ساعت به پایان برسد. همین روند را براي تنظیم 

زمان سنج روي دقیقه دنبال کنید. 

نحوه کارکرد

هنگامی که صفحه 00:00 را نشان می دهد و نشانگر OFF روشن می شود، UP یا DOWN را بفشارید 

 تا زمان سنج خاموش را روي HOUR تنظیم کنید و سپس SET را فشار دهید تا تنظیم ساعت به 

 پایان برسد. همین روند را براي تنظیم زمان سنج خاموش روي دقیقه (MINUTE)دنبال کنید. 

پس از تنظیم زمان سنج روشن و زمان سنج خاموش ، MODE را فشار دهید تا ذومین قسمت زمانی 

را براي زمان سنج روشن و زمان سنج خاموش تنظیم کنید. اگر نمی خواهید دومین قسمت زمانی را 

تنظیم کنید،MODE را فشار دهید تا از این تنظیم عبور کنید. 

توجه: تنظیم تنها هنگامی به مرحله اجرا میرسد که عدد زمان سنج خاموش بعد از عدد زمان سنج 

روشن باشد. 

5 : پس از تنظیم زمان سنج روشن و زمان سنج خاموش، MODE را بفشارید تا Cycle ON به 

نمایش درآید که دوره کاري دستگاه را از 5 تا 180 ثانیه تنظیم میکند. شما می توانید با فشردن 

UP یا DONE هربار 5 ثانیه تنظیم کنید. 

 MODE را بفشاریدتا Cycle OFF به نمایش درآید که دوره قطع دستگاه را از 10 تا 900 

ثانیه تنظیم می کند. شما می توانید با فشردن UP یا DOWN هر بار 10 ثانیه تنظیم کنید.  
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