CZ
Super Fog II – návod k použití
Koupí tohoto výrobku jste získali ultrasonický zvlhčovač vzduchu pro pokoje, terária,
skleníčky, zimní zahrady a jiné prostory.
Zařízení používá membránu, která evaporuje vodu pomocí ultrasonických vibrací.
Výsledkem je jemná mlha, která vypadá velmi atraktivně a dostatečně zvlhčuje
vzduch.

Instrukce pro použití :
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnostní doporučení:

umístěte zařízení na vhodném místě a ujistěte se, že je
pevně postaveno
připojte hadici k vývodu mlhy přes adaptér a druhý konec
hadice vložte do požadovaného protoru, který má být
zvlhčován.
maximální převýšení mezi napojením hadice na přístoj a
jejím vývodem by nemělo být větší než 2 m. Hadici lze
tvarovat podle potřeby.
sejměte zásobník na vodu a naplňte jej vodou přes
odnímatelný uzávěr
umístěte zásobník na vodu na samotné zařízení
množství vypouštěné mlhy může být regulováno pomocí
otáčecího knoflíku „On/Off“. Pokud je zařízení zapnuto a
v provozu, svítí zelená kontrolka.
doporučujeme použití spínacích hodin, hygrostatu nebo
jiného kontrolního zařízení společně s mlhovačem Super
Fog II.

Neustálý provoz zařízení není doporučen.
Pro zajištění dlouhé životnosti membrány doporučujeme použití
vody LR Terra-Tec H2O nebo destilované vody.
Záruka:
Na výrobek se vztahuje záruka podle platného zákona. Záruka se
nevztahuje na membránu. Záruka je automaticky neplatná, pokud
nebyl přístroj používán správně nebo byly na přístroji prováděny
úpravy.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nazapínejte přístroj, pokud je zásobník na vodu prázdný
nedolévejte vodu přes vývodník mlhy!
vypojte zařízení z elektrické sítě, poud se chystáte sejmout
zásobník na vodu nebo přenést zařízení
nepoužívejte zařízení za velmi nízkých teplot a mrazu
nepřidávejte do vody žádná aditiva
nepoužívejte žádné agresivní čističe či tvrdé kartáče pro
čištění membrány
neinstalujte zařízení v blízkosti jiných elektromagnetických
výrobků
neprovádějte žádné technické změny, ani zařízení
nerozebírejte
nepoužívejte zařízení na místech, kde je velmi vysoká
vlhkost vzduchu. Přístroj je konstruován pro instalaci vně
terárií a nesmí být používán vevnitř terárií.

Technické parametry:
Výdej mlhy……………………………….…………………...……<=300 ml/hod
Kapacita zásobníku vody……………………….……….……….……….….2,1 l
Voltáž ……..…………………………………………….…........220-240 V 50 Hz
Délka hadice……………………………………….….……………..…. 95-225 cm
Hlučnost………………………………………………………………….<= 30 db (A)
Spotřeba proudu……………………………………..…..……….……..<= 33 W
Rozměry…………………………..………………….………. 195x185x270 mm
Hmotnost……………………………………………..…..…………...………..0,8

kg

Pokud Super Fog II nefunguje správně:
Chyba

Analýza chyby

Řešení

Nesvítí indikátor
Přístroj nevypouští mlhu

Přístroj není napojen na zdroj elektřiny
Plovák se nepohybuje

Zkontrolujte připojení, znova zapněte.
Jemně manuálně pohněte plovákem

Mlha zvláštně zapáchá

Nové zařízení.
Stará nebo špatná voda.
Špinavá, zanesená nebo poškozená
membrána.
Málo vody v zásobníku.
Vibrace vinou špatného umístění přístroje.
Málo vody v zásobníku.

Otevřete zásobník a 12 hod nechte vyvětrat.
Vyměňte vodu za novou, dobře vyčistěte.
Vyměňte vodu, vyčistěte přístroj a jemně
opláchněte, popř vyměňte membránu.
Doplňte vodu do celého zásobníku.
Postavte přístroj na jiný podklad.
Doplňte vodu.

Slabý výtlak mlhy
Abnormální hluk přístroje v chodu
Indikátor bliká

Výměna membrány: membrána se časem opotřebuje a je nutné ji nahradit novou. Výměna membrány může být provedena pouze profesionálem
nebo zkušenou osobou. Na membránu se nevztahuje žádná záruka!
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