Maszyna do dymu FLM-1200W

1. Po otrzymaniu produktu należy otworzyć opakowanie i upewnić się czy maszyna
nie jest w żaden sposób uszkodzona, żadne akcesoria nie brakują. Jeżeli jest jakiś
problem należy skontaktować się z dystrybutorem.
2. Maszynę do dymu należy umieścić na poziomej płaszczyźnie, zdjąć osłonę
zbiornika z płynem i napełnić go odpowiedniej jakości płynem do dymu, a
następnie zamknąć i zakręcić zbiornik z płynem.
3. Następnie należy podłączyć urządzenie do źródła zasilania, upewniwszy się
wcześniej iż napięcie to zgadza się z tym wypisanym na tabliczce maszyny.
Napięcie to powinno być uziemione. Podłączenia zasilania będzie sygnalizowane
zaświeceniem się odpowiedniej diody.
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4. Należy odłączyć maszynę od zasilania, jeżeli maszyna nie jest używana przez
dłuższy czas, lub jeżeli właśnie skończyła pracę.
5. Ta wersja maszyny do dymu przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń,
jako iż mogłaby jej zaszkodzić praca podczas deszczu lub przy większej
wilgotności powietrza.
6. Maszyna do dymu może zostać zawieszona, przy założeniu że jest odpowiednio
przypięta w pozycji poziomej, na wysokości nie większej niż 50 m. Powinna
znajdować się w dobrze wentylowanym miejscu, w odległości min. 20 cm od
wszelkich ścian. Urządzenie powinno być zainstalowane w miejscu niedostępnym
dla dzieci.
7. Zawsze należy trzymać minimalny zapas płynu w zbiorniku, aby uniknąć
uszkodzenia pompki i innych mechanicznych komponentów urządzenia. Podczas
dolewania płynu należy upewnić się iż urządzenia nie jest podłączone do prądu, i
nie ma żadnego zagrożenia porażenia prądem.
8. W wypadku gdy dym wydobywający sie z maszyny robi się coraz mniejszy,
pompka coraz większa, lub gdy dym w ogóle przestaje wydobywać się z maszyny
należy niezwłocznie wyłączyć urządzenia z prądu. Następnie sprawdzić zapas
płynu w zbiorniku, sprawdzić bezpiecznik, sterownik i źródło zasilania. Po
upewnieniu się że wszystko jest w należytym porządku można ponownie
podłączyć urządzenie do Siecie, i spróbować ponownie je uruchomić. Jeżeli
problem nie ustępuje skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.
9. Maszyny nie należy zostawiać włączonej bez niczyjej kontroli. Przez cały czas ktoś
powinien ją kontrolować i sprawdzać.
10. Gdy maszyna jest włączona zabrania się jej dotykania, jako iż jej powierzchnia
czynna jest cały czas gorąca.
Zasilanie:220V-110V 50/60Hz
Czas nagrzewania: 8min
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Moc Pieca: 1200 W
Pojemność zbiornika:1L

Strona 2

FLM-1200W SMOKE
MACHINE
USER MANUAL

1． After receiving the bubble machine, open the package, check carefully
whether the machine is damaged or the accessories are lost, if problems found,
please contact the distributor.
2． Put the fog machine on a level plane, turn off the cover of the smoke oil
container, infuse high quality Disco or Show smoke oil, and then tight the cover.
3． Connect the power supply, check whether the power supply is consistent with
that rated on the machine; the power supply shall have grounding; when the
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power supply is on, the indication light is on and the machine is under operation;
connected with different controls, the machine can realize different control
functions.
4． Please unplug the machine for, the power supply if it is not used for long or
after it’s used.
5． Disco series shall be applied to the indoor and kept in the dry place, so as to
prevent the machine from damaging resulting from humidity and rain.
6． The machine can be put on the ground levelly or installed on the hanging shelf
with the in clination no more than 50; the machine shall be installed in the place
with good ventilation, the surrounding of the place installing the machine shall be
at least 20cm from the machine; it shall be installed in the place installing the
machine shall be at least 20cm from the machine; it shall be installed in the place
out of the reach of children; it shall be kept from the flammable and explosible
materials so as to prevent being burnt.
7． Please add oil when the oil is run out, otherwise the pump and the Malcomponents of the machine will be damaged; when adding oil, please cut off the
power supply, so as to avoid oil overflowing and causing short circuit.
8． In the case the fog becomes small, the pump of the machine becomes big or
no fog comes out, cut off the power supply immediately. And at the same time,
check the oil storage, fuse, wire controller plug and power plug. If everything is ok,
please plug the power supply and try again, if the problem can’t be solved, please
contact the local distributor.
9． In the case that nobody is charge of the machine, it can’t operate also children
are not allowed to touch the machine, never the flammable materials, such as
flammable oil, gas and spice into the tub of the fog machine.
10． When the machine is on, don’t touch the machine so as to avoid electricity
shock.
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