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Good Sense luchtverfrissingssysteem
Gebruiksaanwijzing

Eenvoudig te installeren
Compact en licht luchtverfrissingstoestel. Geleverd met 
schroeven en dubbelzijdige tape om het toestel op elk type 
wand eenvoudig te bevestigen.

Eenvoudig in te stellen
  Een schakelaar voor het instellen van de spray-frequentie.
  Een schakelaar voor het instellen van de fotocel.

Betrouwbaarheid
Eenvoudig en betrouwbaar mechanisme.

Afsluitbaar
Bescherming tegen vandalisme en diefstal

Optionele instelbare “fotocel”: 
Eenvoudig in te stellen mbv een knopje in het toestel. De fotocel 
zal de spray-frequentie verlagen wanneer er geen licht wordt 
waargenomen in de ruimte. De lagere spray-frequentie (om de 
4 uur) biedt een langere levensduur van de vulling zonder een 
compromis te maken t.a.v. de kwaliteit van de ontgeuring.

Energiezuinige batterijen
Het toestel wordt geleverd met 2 AA batterijen met een levens-
duur van ongeveer 18 maanden (afhankelijk van de instelling). 
De kostenbesparing is gem. 40% tov de D/LR20 batterijen welke 
in de conventionele toestellen worden gebruikt en waarvan de 
levensduur gem. 6 maanden bedraagt.

Instelling Spray-frequentie Levensduur 
vulling

Hoog 1 x per uur 15 dagen

Gemiddeld 2 x per uur 30 dagen

Laag 3 x per uur 45 dagen

Eenvoudig in te stellen
  De vullingen zijn voorin het toestel geplaatst.
  Het toestel kan van de wandplaat worden gehaald voor het 

eenvoudig en veilig onderhoud.

Eenvoudig te onderhouden
  Een duidelijk lichtsignaal geeft aan wanneer een vulling of een 

batterij dient vervangen te worden.

Lichtsignaal

Groen Knipperlicht Het toestel werkt

Rood Knipperlicht Vervang de vulling

Geen Knipperlicht Vervang de batterijen
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Good Sense® Luchtverfrissingssysteem

De geurmatrix

Good Sense biedt u een ruime keus aan eigentijdse 
parfums. De parfums voldoen aan elke individuele 
behoefte en omgeving, van Fris tot Bloemen en van Cool 
tot Fruitig.

Conventionele parfums maskeren onaangename geuren.

De actieve ingrediënten van Neutrafresh neutraliseren de 
zwavel en stikstofcomponenten van stankmoleculen en 
zorgen voor een langdurige frisheid.

Parfummoleculen

Stankmoleculen Neutrafresh 
moleculen

Langdurig werkende vullingen

  Elke vulling van 20ml geeft tot 53 dagen verfrissing voor 
een volume van 30 tot 100 M3.

  De hooggeconcentreerde vullingen bevatten 45% 
parfum (ter vergelijking: een standaard aerosol bevat 
gem. 2,5% parfum).

  De droge en � jne spray zorgt voor een perfecte 
verspreiding van het parfum in de atmosfeer zonder 
neerslag.

  De parfumdeeltjes blijven 6 x langer in de atmosfeer 
aanwezig dan de nattere spray van een standaard aerosol.

  Het parfumniveau is constanter en langdurig (ongeveer 4 
uur).

Product Artikelnummer Inhoud verpakking

Automatisch luchtverfrisser 048060 4 x 1 unit + batterijen

Summer Festival 420720 2 x 6 vullingen van 20ml

Magnolia & Mimosa 420660 2 x 6 vullingen van 20ml

Toscane - Provence 420740 2 x 6 vullingen van 20ml

Vert - Fresh Apple 420680 2 x 6 vullingen van 20ml

Crusair 420700 2 x 6 vullingen van 20ml

Variety Pack 421060 2 x 6 vullingen van 20ml

Neutrafresh Technologie

Alle parfums bevatten de unieke gepatenteerde 
Neutrafresh Technologie. De Neutrafresh formule 
vernietigt onaangename geuren (sanitair, tabak, urine, 
schimmels etc.) aan de bron door deze te neutraliseren.

Afwisselen voor maximale impact

Alle beschikbare geuren zijn ook verkrijgbaar in 1 Variety 
Pack (assortiment van parfums): het periodiek afwisselen 
van een parfum in een ruimte zal het e� ect van elk 
individueel parfum optimaliseren en opvallender maken.
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