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Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia

Mini Fog jest przenośną wysokowydajną wytwornicą dymu. Urzą-
dzenie wyposażone jest w przewodowe zdalne sterowanie On/Off 
z kablem, Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia należy 
przed rozpoczęciem jego użytkowania dokładnie zapoznać się 
z instrukcją obsługi oraz jego podstawowymi funkcjami. Przed 
rozpoczęciem eksploatacji należy zawsze upewnić się, że dokładnie 
zrozumieliśmy instrukcję obsługi.

Ostrzeżenie! 
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wolno 
wystawiać urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci.  

Uwaga! 
Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane 
przez użytkownika. Nie wolno podejmować prób samodziel-
nych napraw, gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji pro-
ducenta. W razie problemów z urządzeniem prosimy o kontakt 
z App.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przez cały czas urządzenie na zewnątrz musi pozostawać suche. 

Nie wolno wlewać wody ani innych płynów na urządzenie ani do 
jego wnętrza (z wyłączeniem podajnika na płyn do dymu). 

Płyn do produkcji dymu musi znajdować się wewnątrz przeznaczo-
nej dla niego tacki! 

Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj 
urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. • 

Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzo-
ny. 

Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego 
zadaniem jest zabezpieczenie przed porażeniem prądem i pożarem w 
wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia. 

Przed dokonaniem jakichkolwiek podłączeń odłącz zasilanie. 

Pod żadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie 
nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania 
przez użytkownika 

Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wen-
tylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą powinien wynosić 
około 20 cm. 

Nie używaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodze-
niu. 

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, używa-
nie go na zewnątrz powoduje unieważnienie gwarancji oraz nalicze-
nie opłat naprawczych lub brak zwrotu kaucji,

Odłącz zasilanie jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy 
czas. 

Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne. 

Przewód zasilania ułóż tak, aby nikt po nim nie chodził ani też ni-
czego na nim nie stawiał.

Ciepło – Urządzenie powinno być umieszczone z dala od źródeł 
ciepła takich jak kaloryfery, systemy ogrzewania, piece oraz innych 
urządzeń wytwarzających ciepło (włącznie ze wzmacniaczami). 

Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany perso-
nel w przypadku, gdy:  A. Kabel zasilania lub wtyczka uległy uszko-
dzeniu B. Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.  
C. Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wody.  D. 
Urządzenie nie działa normalnie lub jego zachowanie znacząco się 
zmieniło.
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OBSŁUGA 
URZĄDZENIA
Napełnianie pojemnika 

na płyn: 

Obsługa:

1. Umieszczamy urządzenie na płaskiej po-
wierzchni 

2. Nie instalować urządzenie w miejscu dostęp-
nym dla dzieci, w bezpośrednim kontakcie ze 
źródłem ognia, materiałami łatwopalnymi i 
wybuchowymi.

3. Odkręć korek pojemnika na płyn i wlej odpo-
wiednią ilość roztworu.

1. Po napełnieniu tacki stawiamy urządzenie na 
płaskiej powierzchni. 

2. Przed podłączeniem zasilania, sprawdź czy 
zasilanie ma odpowiednie parametry. Uwaga. 
Podłączać wyłącznie do instalacji z przewo-
dem zerującym!  Podłącz przewód zasilający 

do gniazda zasilania – znajduje się na tylnej 
ściance urządzenia.

3. Po podłączeniu wszystkich niezbędnych prze-
wodów włącz urządzenie włącznikiem POWER 
ON/OFF.

4. Urządzenie rozpoczyna pracę – rozpoczyna 
się nagrzewanie pieca, może to potrwać kilka 
minut.

5. Gotowość urządzenia do pracy zostanie zasy-
gnalizowana zaświeceniem się lampki sygnali-
zacyjne na pilocie przewodowym.

6. Kontroluj poziom płynu w zbiorniczku. Nie 
dopuszczaj do pracy urządzenia ze zbyt małą 
ilością płynu, gdyż może to doprowadzić do 
uszkodzenia urządzenia. 
 

UWAGA!
7. Uzupełniaj płyn w zbiorniczku tylko przy 

odłączonym od zasilnia urządzeniu. W przy-
padku przelania płynu i dostania się jego do 
środka urządzania, nie używaj urządzenia.

8. Zabronione jest przewożenie urządzenia z 
znajdującym się w zbiorniku płynem.

9. Nie wlewaj do zbiornika innych substancji niż 
dostarczony przez APP płyn.

10. Po wyłączeniu maszyny, możliwe jest jeszcze 
przez krótkie chwile wydobywanie się dymu.

11. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.


