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Hoiatus: 

- Asetage suitsumasin vähemalt 100 cm kaugusele kergestisüttivatest materjalidest, nagu näiteks kardinad, 
raamatud jne. Kontrollige et seadet ei puudutataks kogemata.  

- Kasutage ainult siseruumides. 

- Paigaldamise ajal ei tohi keegi olla paigaldamisala all.  

- Laske enne seadme esimest kasutamist kontrollida seadet selleks kvalifitseeritud isiku poolt. 

- Ärge avage seadet, elektrilöögi oht!  

- Ärge puutuge seadet kunagi niiskete või märgade kätega. 

- Kui seade või selle osad on kahjustatud, laske seade parandada selleks kvalifitseeritud isikul.  

- Kui seade on kahjustatud, ärge lülitage seda sisse vaid laske see parandada selleks kvalifitseeritud isikul.  

- Kasutage seadmega ainult maandatud 230Vac/50Hz vooluallikat . 

- Ühendage seade alati vooluallikast lahti kui seda ei kasutata, samuti äikesetormi ajal.  

- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib seadmes olla kondensatsioon. Laske seadmel enne 

kasutamist soojeneda toatemperatuurile.  

- Seadet vooluallikast lahti ühendades tõmmake alati pistikust, mitte kunagi juhtmest.  

- Järgige õnnetuste ärahoidmiseks alati kohalikke seadusi ja ohutusnõudeid.  

- Hoidke seade eemal laste käeulatusest. 
 
 

Ohutusnõuded 

Ühendage seade alati ainult maandatud vooluallikaga! TÄHELEPANU: seadme voolujuhtme võib vajadusel asendada 

ainult Troniose originaaljuhtmega. Täitke vedelikupaak ettevaatlikult. Paagi täitmiseks eemaldage seade kõigepealt 

vooluallikast! Seejärel täitke paak. Kasutage täitmiseks ainult keskkonnasõbralikku Beamz originaalsuitsuvedelikku. Hea 

ventilatsiooni tagamiseks ärge katke seadme peal asuvaid avasid teiste esemetega. Seade võib muutuda soojaks, ärge 

asetage sellele mingeid muid esemeid. 

 
 
 

Paigaldamine ja kasutamine 

Avage suitsumasina pakend. Ärge ühendage seadet veel vooluvõrku. Ühendage manuaalkontrolli juhe suitsumasina 

tagaosas asuvasse pistikusse. Täitke vedelikupaak lehtri kaudu. Ühendage seade vooluvõrku, sellega lülitub kütteelement 

automaatselt sisse. Sõltuvalt ruumi temperatuurist kulub seadme töötemperatuuri saavutamiseks ca 6 minutit. Seejärel 

kõlab termostaadi klikk ja manuaalkontrolli LED tuli süttib. Vajutage nüüd lülitit ja seade tekitab tugeva udu. Kui seade on 

töötemperatuuril (LED tuli põleb), saab sellega tekitada pideva udu kuni ühe minuti jooksul järjest. Minuti pärast on 

udugeneraator niivõrd jahutatud et termostaat lülitub välja. Oodake paar minutit kuni seadme töötemperatuur taastub. 

Soovitame udu tekitada vahepealsete väikeste pausidega, nii on töötemperatuur pidev ning termostaat ei lülitu välja. 
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Paigalduskoht 

Soovitame valida seadme paigaldamiseks koha kus on paagile selle täitmiseks kerge ligi pääseda. Seadme võib ka 
rippuma paigutada, kasutades selleks hoidikut ja kinnituskruvisid.  

 
 

Seadme väljalülitamine 
Seadme välja lülitamiseks eemaldage see vooluvõrgust. Vastasel juhul kasutab selle 1800W soojuselement voolu.  

 
 

Kasutamine ja seaded 

Vajutage erinevate funktsioonide valikuks juhtimispuldi MENU nuppu. Kasutage soovitud valikute määramiseks 

Üles/Alla nuppe. 10 sekundi pärast salvestuvad määratud seaded automaatselt ning seade on kasutusvalmis.  

- Man Vol Out: kasutatava suitsuhulga % , kasutades juhtimispuldi LOCK nuppu.  

- Set Interval : väljastuspaus sekundites, kasutades juhtimispuldi TIMER funktsiooni.  

- Set Duration : väljastuse pikkus sekundites, kasutades juhtimispuldi TIMER funktsiooni.  

- Volume Out: funktsioon puudub. 

- DMX512 # 000-512 : Start aadress kasutades DMX kontrollerit.  
 
 

DMX kasutamine 

Ühendage seade otse DMX kontrolleriga või mitmefunktsionaalse DMX DMX loop tsükliga. Seadmel on 3 viigiga 

XLR konnektor DMX ühenduseks. 

Aadressi seaded: vajutage mitu korda MODE nuppu, kuni kuvatakse DMX512 # ... Kasutage algusaadressi 

määramiseks Üles/Alla nuppe. Algusaadress määrab esimese kanali millele seade vastab. Kontrollige et kasutuses 

ei oleks kattuvaid aadresse!  

Märkus: DMX loop korrektseks andmeedastuseks on vajalik 120 oomi lõpetuspistik.  
 

KANAL      VÄÄRTUS   FUNKTSIOON 

1 0 – 100% Suitsu tase 

 
 

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.  

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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Ärge üritage seadet ise parandada, see tühistab seadme garantii. Ärge muutke seadet mingil viisil, see tühistab seadme garantii. 

Garantii ei kehti kahjustuste puhul mille on põhjustanud õnnetusjuhtum või seadme ebakorrektne kasutamine. Tronios BV ei vastuta 

kahjustuste või vigastuste eest mille on põhjustanud kasutusnõuete või ohutusnõuete eiramine. 

Tehnilised andmed 

Vooluallikas: ......................................................... 220-240V~/50Hz 

Kütteelement: ....................................................... 1800 vatti 

Soojenemisaeg: .................................................... 6 minutit 

Pidevkasutus:  ....................................................... Max 1 minut 

Suitsu tootmine:  .................................................. ca 350 m3/minutis 

Paagi maht:  ........................................................... ca 2500 ml 

Mõõtmed:  ............................................................. 450 x 330 x 190mm 

Kaal:  .................................................................... 7.3 kg 
 
 
 
 

Lisad 

Kvaliteetne vesibaasil suitsuvedelik, spetsiaalselt Beamz suitsumasinatele, garanteerib probleemivaba kasutuse.  

5 liitrine pakend, ref. number 160.583 

1 liitrine pakend, ref. number 160.644 
 

Aroom, annab meeldiva lõhna. Ühest pudelist piisab viiele liitrile suitsuvedelikule.  
 

Kookos 160.650 Tropical 160.653 

Münt 160.651 Maasikas 160.654 

Vanilla 160.652   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.  

 

 

 

 Seadme kirjeldus on üldine, täpsed väärtused võivad veidi erineda. Tootjal on õigus tootmises olevaid tooteid muuta ja   

täiustada ilma sellest eelnevalt teavitamata.  



 

 

 
 

 

 

 

                 Bedrijvenpark Twente 415  

               7602 KM - ALMELO 

Tel :             0031546589299 

Fax :             0031546589298 

                          The Netherlands 

 

 

 

Tootenumber:  160.493 

 

Tootekirjeldus:  Beamz, Smokemachine S1800 DMX 

 

Nõuetele vastavus: EN 60335-1 

EN 55014-1/-2 

EN 61000-3-2/-3-3 

 

 

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