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KASUTUSJUHEND
Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda

vajadusel edaspidi lugeda.

Järgige seadme kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid, vastasel juhul kaotab seade garantii. Järgige elektrilöögi ohu vältimiseks

ohutusnõudeid. Seadet võib avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist.

- Küsige enne seadme kasutussevõtmist vajadusel nõu
spetsialistilt. Kui seade esimest korda sisse lülitada, võib
see eritada veidi lõhna. see on normaalne, lõhn kaob
mõne aja pärast.

- Seadmes on voolu all olevaid osasid. Seadet EI OLE
lubatud avada.

- Ärge asetage seadmele metallesemeid ega valage sellesse
vedelikke, elektrilöögi ja seadme rikkumise oht.

- Ärge hoidke seadet kuumusallikate (nt radiaator) ligiduses.
Ärge asetage seadet vibreerivale pinnale. Ärge katke kinni
seadme ventilatsiooniavasid.

- Seade ei sobi pidevkasutuseks.
- Kontrollige et voolujuhe oleks kahjustusteta. Rikutud

elektrijuhe võib põhjustada elektrilöögi ja seadme rikkumise
ohu.

- Vooluühendust katkestades tõmmake alati pistikust, mitte
kunagi juhtmest.

- Ärge katsuge seadet ega voolujuhet märgade kätega.
- Kui pistik või voolujuhe on kahjustatud, võib neid asendada

ainult kvalifitseeritud spetsialist.
- Kui seade on kahjustatud ning selle siseosad on nähtavad,

ÄRGE ühendage seadet vooluvõrku ja ÄRGE lülitage

seadet sisse. Kontakteeruge kohaliku esindajaga. ÄRGE

ÜHENDAGE seadet reostaadi või dimmeriga.
- Kaitske seadet vihma, vedelike ja niiskuse eest, elektrilöögi

ja tulekahju oht!
- Seadet võib avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud

spetsialist.
- Ühendage seade maandatud voolupistikusse (220-

240Vac/50Hz) kaitsmega 10-16A.
- Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormi ajal ning kui

seadet ei kasutata pikema aja jooksul. Järgige reeglit: kui
seadet ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.

- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib selles
esineda kondensatsioon. Laske seadmel enne sisselülitamist
soojeneda toatemperatuurile. Ärge kasutage seadet kunagi
niisketes ruumides või väliskeskkonnas.

- Kasutamise ajal muutub seade kuumaks, ärge katsuge seadet
kasutamise ajal või vahetult peale seda.

- Järgige õnnetuste vältimiseks alati kõiki vastavaid 

juhendeid ja instruktsioone. 
- Kui seade kinnitatakse lakke, kasutage lisa-

ohutuskinnitust. Kasutage klambrite ja trosside 
süsteemi. Kontrollige et keegi ei seisaks kinnitusala 
all. Kinnitage seade vähemalt 50cm kaugusele 
kergestisüttivatest materjalidest. Jätke igas suunas 
vähemalt 1m vaba ruumi et tagada piisav jahutus. 

- Seadmes on väga intensiivsed LEDid. Ärge vaadake otse 

valgusesse, see võib silmi kahjustada. 
- Ärge lülitage seadet korduvalt sisse ja välja, see 

lühendab seadme kasutusiga. 
- Hoidke seade eemal laste käeulatusest. Ärge jätke 

seadet järelevalveta. 
- Ärge kasutage lülitite puhastamiseks puhastusspreisid. 

- Kasutage seadet ainult puhaste kätega. 
- Ärge kasutage liigset jõudu. 
- Kui seade on kukkunud, laske seda enne sisselülitamist 

kontrollida kvalifitseeritud spetsialistil. 
- Puhastage seade kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage 

puhastamiseks kemikaale. 
- Hoidke seade eemal elektriseadmetest mis võivad 

põhjustada häireid. 

- Kasutage ainult originaalvaruosasid. 

- Lülitage seade enne vooluvõrgu või teiste seadmetega 

ühendamist/lahtiühendamist välja. Eemaldage enne 

seadme liigutamist kõik kaablid. 

- Kontrollige et voolujuhe ei jääks jalgu ning oleks 
paigaldatud nii et see ei saaks vigastusi. Kontrollige 
voolujuhtme korrasolekut enne iga kasutuskorda!

- Kontrollige vooluühenduse sobivust: 220-240Vac/50Hz. 

Kontrollige reisides vooluühenduse sobivust. 
- Kasutage seadme ohutuks transportimiseks selle 

originaalpakendit. 

Märgistab kõrge pinge olemasolu seadmes, elektrilöögi oht! 

Märgistab olulist informatsiooni mille leiate juhendist. 

ÄRGE VAADAKE OTSE VALGUSESSE, see võib silmi kahjustada. Epilleptiliste attakkide võimaliku esinemisega isikud 

võivad olla valgusest mõjutatud. 

Seadmel on CE sertifikaat. Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab CE sertifikaadi ja garantii. 

MÄRKUS: Seadme normaalse töö tagamiseks sobivad siseruumid temperatuurivahemikuga 5°C/41°F kuni 35°C/95°F.

Ärge visake elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. Tehnilised andmed on

tüüpandmed, tegelikud andmed võivad veidi erineda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.



 

4 

PAKENDI AVAMINE
TÄHELEPANU! Kontrollige pakendit avades kõikide osade olemasolu ning korrasolekut. Kui mõni osa puudub või on rikutud või 

defektne, kontakteeruge koheselt kohaliku edasimüüjaga. Hoidke pakend ja pakkematerjalid alles, kui seade on vajalik tootjale 

tagastada, peab see olema originaalpakendis. 

 
Kui seade on olnud erinevas temperatuurikeskkonnas (nt peale transporti), võib selles esineda kondensatsioon. Ärge 
lülitage seadet koheselt sisse, oodake kuni see on soojenenud toatemperatuurini. 

 

VOOLUALLIKAS
Seadme tagaküljelt leiate nõuded ühendatavale vooluallikale. Kontrollige et vooluvõrgu pinge ja muud andmed oleksid sobivad,

vastasel juhul võite seadme jäädavalt rikkuda. Ühendamiseks ei ole lubatud kasutada dimmerit või muud kohandatavat
vooluallikat.

 
Ühendage seade alati kaitstud elektriringi (kaitselüliti või kaitse). Kontrollige elektrilöögi ja tulekahju ohu vältimiseks 

piisava maanduse olemasolu. 
 

PAIGALDAMINE
 

 

Tähelepanu:

 Kui seadmes on sisseehitatud vedelikuanum, tuleb seda transportida ja kasutada püstises asendis. 

 Kasutage ainult tootja soovitatavaid Beamz veebaasil vedelikke. Sobimatu vedeliku kasutamine võib seadet rikkuda, 

anda ebakvaliteetse efekti ja põhjustada muid probleeme. 

 Kontrollige et seade asuks stabiilsel, mittelibedal pinnal. 

 Kontrollige et seadme ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud. 

 Ärge sisestage seadmesse mingeid esemeid. 

 Paigaldage seade alati piisava ventilatsiooniga kohta. 

 Seadet ei ole lubatud ühendada dimmeri või reostaadiga. 

 Kui seadme töös esineb probleeme, peatage koheselt selle kasutamine. 

 Kõrgele paigaldamisel kasutage klambrit ja lisaohutuskaablit. 

 Paigaldus peab olema suuteline hoidma deformeerumiseta tunni jooksul seadme 10-kordset raskust. 

 Seadet ja paigaldust tuleb kontrollida vastavate teadmistega isiku poolt kord aastas. 
 Ärge suunake suitsu kunagi enda, teiste inimeste või loomade poole. 
 Ärge suunake otsikut kunagi otse inimeste, loomade või lahtise tule poole. 

 Seade peab olema paigaldatud inimeste ja loomade ligipääsust eemale. 

 Tühjendage vedelikupaak enne seadme transporti või hoiustamist. 
 Ärge jooge kunagi seadme vedelikku. Kui vedelik satub silma või nahale, loputage hoolikalt rohke veega ning 

pöörduge koheselt arsti poole!

 Hoidke eemal laste käeulatusest.

 Kasutamiseks ainult siseruumides. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄHELEPANU:  Järgige paigaldades kohalikke norme ja nõudeid! 

Paigalduse võib teostada ainult autoriseeritud töötaja või 

spetsialist. 

 ETTEVAATUST:  Kontrollige seadet paigaldades et läheduses ei oleks

kergestisüttivaid materjale (dekoratsioonid jne). Vahemaa

peab olema vähemalt 0.5 meetrit.
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VEDELIKUPAAGI TÄITMINE
 

Eemaldage enne täitmist vooluühendus!
 

1: Avage vedelikupaagi kaas ning täitke paak, kasutades selleks ainult originaal Beamz suitsuvedelikku. See vedelik on

keskkonnasõbralik, biolagunev ja ei jäta selle korrektsel kasutamisel jääksadet.
 
2: Kinnitage kaas korrektselt tagasi kohale, kontrollides et toru ulatuks alla anuma põhjani. 
 
3: Ühendage vooluvõrku.
 

KASUTAMINE
 

 
 
 

Ühendage seade maandatud voolupistikusse. Seejärel lülitage seade sisse, kasutades ON/OFF lülitit.

 
Kui seade on soojenenud, on see kasutamiseks valmis. Juhtimispuldi ootereziimi LED süttib. Kasutage 

suitsu väljastamiseks juhtimispuldi suitsulülitit. Juhul kui ootereziimi LED kustub ja suitsu väljastus peatub, 
vajab seade veidi soojenemisaega, oodake ca 1-2 minutit, kuni seade on taas töövalmis.

 
Kui seadet ei kasutata, lülitage see välja. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, 

eemaldage selle vooluühendus.  
 
 
 

 

PUHASTAMINE
Seade vajab puhastamist peale 40 töötundi, et vältida sadestusi seadmes, pumbas ja soojendis. 
 
 
 
 
Puhastamine:

1. Eemaldage suitsuvedelik vedelikupaagist. Täitke paak puhastusvedelikuga “Beamz smoke machine cleaner
       fluid” (item no. 160.670).
2. Lülitage vool sisse ja oodake kuni seade on soojenenud. 
3. Vajutage juhtimispuldi nuppu ja pumbake vedelik läbi masina. 
4. Korrake kuni vedelikupaak saab tühjaks. 
5. Täitke paak Beamz suitsuvedelikuga. 

 

KAITSME VAHETAMINE
Vahetage kaitse vajadusel teise, sama tüüpi ja näitajatega kaitsme vastu. Eemaldage vooluühendus enne kaitsme vahetamist. 
 
Vahetamine:

1: Avage sobiva kruvikeeraja abil kaitsmehoidiku kaas tagapaneelil.         
2: Eemaldage vana kaitse hoidikust. 
3: Sisestage uus kaitse hoidikusse. 
4: Asetage kaitsmehoidik kohale. 
 
 
 

LISAD
Kvaliteetne veebaasil suitsuvedelik, spetsiaalselt loodud Beamz suitsumasinatele, garanteerib probleemivaba 

kasutamise.  

5 liitrine pakend, ref. no.  160.582
1 liitrine pakend, ref. no.  160.643
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PÕLETUSTE OHT! Hoiduge otsikust 

vähemalt 50 cm kaugusele!

 
Ärge laske pumbal kuivalt töötada!

 
Puhastage seade hea ventilatsiooniga kohas!
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TEHNILISED ANDMED                                                                                                

Nimipinge           :  AC220～240V 50Hz

Soojenduselement : 500 W
Soojenemisaeg : 3,5 minutit
LED      : 2x 3W RGB
Vedelikupaak     : 250ml
Kaitse    : F5A
Mõõdud           : 245 x 132 x 134mm

Kaal           : 1.8 kg

Tehnilised andmed on tüüpilised. Tegelikud andmed võivad veidi erineda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest eelnevalt

teavitamata. 
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     Vastavusdeklaratsioon

 

Tootja:            TRONIOS BV

Bedrijvenpark Twente 415

7602 KM – ALMELO

+31(0)546589299

+31(0)546589298

The Netherlands

Toode:                   S500PC Smokemachine RGB Incl. fluid

Kirjeldus:                     160.432

Kaubamärk:     BEAMZ

Nõuetelevastavus:            EN 60335-1
     EN 55014-1/-2
     EN 61000-3-2/-3-3

Toode vastab ülaltoodud deklaratsioonide ning direktiivide 2006/95 ja 2004/108/EC nõuetele.

Almelo,

13-11-2015

 

Nimi     : B. Kosters

    Controller regulations

Allkiri        :
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