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Suitsumasin tuleb asetada vähemalt 100 cm kaugusele kergestisüttivatest materjalidest, nagu kardinad, 
raamatud jne. Veenduge, et korpust ei saaks kogemata puudutada.
Ainult siseruumides kasutamiseks.
Kõrgele paigaldamise ajal ei tohi keegi seista paigaldusala all.
Enne esmakordset kasutamist laske seade kvalifitseeritud isikul üle kontrollida.
Seade sisaldab pinget kandvaid osi. ÄRGE avage suitsumasinat
Ärge kunagi ühendage ega eemaldage seadet märgade kätega.
Kui pistik ja/või toitejuhe on kahjustatud, peab kvalifitseeritud tehnik need parandama.
Kui seade on kahjustatud nii palju, et näete sisemisi osi, ärge ühendage seadet vooluvõrku. Seda peab 
parandama kvalifitseeritud tehnik.
Ühendage see seade ainult 220–240 VAC/50 Hz maandatud pistikupessa.
Ühendage seade alati äikese ajal või siis, kui seda ei kasutata, vooluvõrgust lahti.
Kui seadet pole pikemat aega kasutatud, võib korpuse sees tekkida kondensaat. Enne kasutamist laske 
seadmel soojeneda toatemperatuurini.
Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust, mitte kunagi juhtmest.
Seadme mahakukkumise vältimiseks tuleb paigaldada turvakinnitus. See võib olla tugev kett, terastross 
vms, mis tuleb kinnitusklambrist eraldi kinnitada.
Kaasasolev kronstein on peamine kinnitus ja seda tuleb kasutada valgusefekti tugevaks kinnitamiseks.
Õnnetuste vältimiseks avalikes ruumides tuleb järgida kohalikke seadusandlikke nõudeid ja 
ohutusnõudeid/hoiatusi.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ohutus
Ühendage suitsuaparaat ainult maandatud pistikupesa või pikendusjuhtmega! TÄHELEPANU: toitejuhet saab 
asendada ainult Troniose tarnitud originaalse asendusjuhtmega.
Olge vedelikupaagi täitmisel ettevaatlik. Kõigepealt eemalda voolujuhe! Seejärel keerake paagi kork lahti ja 
täitke see lehtri abil.

Kasutage ainult originaalset Beamzi suitsuvedelikku, mis on keskkonnasõbralik ja ei jäta õigel kasutamisel 
jääke.

Hea ventilatsiooni tagamiseks ärge ummistage korpuse peal olevaid avasid. Suitsumasina kütteelement tekitab 
soojust, mis tuleb eemaldada. Ärge asetage suitsumasinale mingeid esemeid.

Paigaldamine ja kasutamine
Pakkige udumasin lahti. Täitke vedelikupaak lehtri abil. Ühendage seade vooluvõrku. Seega lülitub 
kütteelement automaatselt sisse. Olenevalt toatemperatuurist kulub töötemperatuuri saavutamiseni umbes 3 
minutit. Seejärel klõpsab termostaat ja käsitsijuhtimise LED-tuli süttib.

Vajutage lülitit ja oodake mõnda aega, kuniks suitsumasin on saavutanud töötemperatuuri (LED põleb). 
Kui töötemperatuur on saavutatud võib suitsumasin tekitada udu mõnikümmend sekundit.

Selle aja möödudes jahutatakse udugeneraator nii palju maha, et termostaat lülitub välja. Oodake mõni minut, 
kuni töötemperatuur on uuesti saavutatud. Soovitatav on suitsu tekitada väikeste pausidega, et temperatuur 
säiliks ja termostaat välja ei lülituks.

Asetus
Valige koht, kus on lihtne paaki täita.

Välja lülitamine
Lülitage seade välja, eemaldades selle vooluvõrgust. Muidu võtab 500W küttekeha asjatult voolu. 
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Tehnilised andmed
Toide            : ..................................................................... 230V~/50Hz
Võimsus: ........................................................................... 500Watts
Kuumenemisaeg: ............................................................. 2.5 minutit
Suitsu genereerimine: ................................................ ca. 50 m3/minut
Paagi mahutavus: .............................................................  0,4ml
Mõõdud: .............................................................. 245 x 130 x135mm
Kaal...............................................................................  1,85kg

Lisad
Suitsuvedelik, kvaliteetne veepõhine vedelik, mis on spetsiaalselt loodud Beamzi suitsumasinatele. Garanteerib 
probleemideta kasutamise.

160.583 160.586 5 l kanister, ref. no.  160.582
1 l kanister, ref. no.  160.643 160.644 

Maitse, lisab õhku meeldiva lõhna. Ühest pudelist piisab 5 liitri suitsuvedeliku jaoks.

kookos 160.650 troopiline 160.653 
münt 160.651 maasikas 160.654 
vanilje 160.652 energiline 160.655 

Ärge püüdke ise remonti teha. See muudaks teie garantii kehtetuks. Ärge tehke seadmes mingeid muudatusi. See muudaks ka teie 
garantii kehtetuks. Garantii ei kehti õnnetuste või kahjustuste korral, mis on põhjustatud ebaõigest kasutamisest või selles juhendis 
sisalduvate hoiatuste eiramisest.Tronios BV ei vastuta ohutusalaste soovituste ja ohutusnõuete eiramisest põhjustatud vigastuste eest. 
hoiatused. See kehtib ka kõikidele kahjudele, mis tahes kujul.

Hooldus

Täitke vedelikupaaki alati ettevaatlikult. Eemaldage seade alati esmalt vooluvõrgust! Seejärel avage 
paagi kork ja täitke
paak lehtri kaudu. Kasutage ainult Beamz originaaltäitevedelikku. Seejärel sulgege paagi kork. 
Sette tekkimise vältimiseks seadmes, pumbas ja küttekehal, tuleb seade puhastada hiljemalt 40 tunni 
möödumisel peale kasutamist.
Seadme puhastamine: teostage protseduur hästiventileeritud alal!
● Eemaldage suitsuvedelik paagist, valage paaki puhastusvedelik.
● Lülitage seade sisse ja oodake kuni see saavutab töötemperatuuri.
● Vajutage lülitit ja puhastusvedelik pumbatakse läbi seadme.
● Korrake pumpamist kuni paak on tühi.
● Täitke paak suitsuvedelikuga.
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Disain ja toote spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata.

Selles juhendis viidatud tooted vastavad neile kehtivatele Euroopa Ühenduse direktiividele:

• Madalpinge (LVD) 2014/35/EU

• Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) 2014/30/EU

• Ohtlike ainete piiramine(RoHS) 2011/65/EU

www.tronios.com 
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