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De MOUCH'CLAC vernevelaar wordt 
gebruikt met zowel insecticide aerosolen als 

250 ml luchtgeur aerosolen, die tot 2.500 
vernevelingen van 100 microliter genereren. 

 
 

HOE APPARAAT GEBRUIKEN? 
• Hoogte van de installatie/fixatie: zo hoog mogelijk, maar ideaal tussen 2 

en 2,5 m. 
• Positionering: indien mogelijk in het midden van het te beschermen 

oppervlak. 
• Programmering: 5 tot 30 minuten is de mogelijke ruimte-tijd tussen de   

spuitbus vernevelingen. Deze ruimte-tijd is afhankelijk van het  te behandelen 

oppervlak.   Bijvoorbeeld: voor een ruimte van 15 m2 moet een 

emissiefrequentie per 20 minuten voldoende zijn, en dus om de 5 minuten, als 

het te  beschermen oppervlak bijna 40 m2 is. .  40 m²   is de redelijke 

oppervlakte van bescherming mogelijk door de vernevelaar. 

Deze frequentie kan worden verminderd afhankelijk van openingen (open raam).  

VOORBEELDEN VAN 
BUITENPOSITIONERING 

 
Voor A Muur Ja 2 Muren Voorzien 
TouDagen 2 Omroepen 
Geprogrammeerd Aan 5 I nutes 
Intervallen Met Eenvoudige Ja Dubbele 
Pulse Emissies. 

1 Muur 

VOOR BUITEN: 

Laat een kortere termijn (5 minuten) en ten minste een dubbele emissie, of zelfs 
hieronder,   afhankelijk van de mate van bescherming gezocht (zie diagram). 

WERKING: 

Na het plaatsen van de aerosol, wanneer u  de hendel inschakelt naar "u"  zendt 

de vernevelaar automatisch een “puls” uit.  Vermijd daarom de aerosol 
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in je gezicht.  LJ LJ 
 
Pre-programming af fabriek: één puls per 15 minuten en  m-1 modus, sm  mode de 

de werking is continu. Zodra de eerste puls  is gegeven,  zal de groene LED 3 

keer knipperen en begint het aftellen. 

Groen licht op: aerosol is beschikbaar 
 
Knipperend rood licht: het knipperende rode licht, een pieptoon alle 

20 seconden geven aan dat de aerosol leeg is. Wanneer u de bom wenst verwisselen, denk na om het apparaat te 
stoppen van het apparaat (uit). 

 

Afstandsbediening: Een lichtsignaal (3 keer) geeft aan dat het apparaat rekening heeft gehouden met de nieuwe 
programmering. 

 Knoppen: "aan" = in werking, "uit" = stoppen!   

 Pulsfrequentie: 5 tot 30 minuten (buiten 5 minuten toegestaan) 

 8.00/12.00 uur is  de werkingstijd per dag. Om te annuleren, druk op DAG/NIGHT/24h. 

 Test: om de programmering te testen. 

 l /2/3 Spray limes:  Emissiepulsen kunnen eenvoudig, dubbel of drievoudig zijn. 

 Dag/ Night/ 24u/ zon/ maan: werkingsmodus, de hele dag, de hele nacht, 24 uur per dag, of dat  overdag  

of 's nachts. 

 

 

AEROSOL VERNEVELAAR MET 
AFSTANDSBEDIENING 


