
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMGŁAWIACZA MINI FOGGER VECTORFOG BY100 

Podczas zamgławiania na zewn�trz, nale�y zamgławia� tylko na krótkie okresy i gdy nie ma zbyt du�ego 
wiatru. Przy zamgławianiu w pomieszczeniach, nale�y zacz�� od najdalszej cz��ci budynku i kierowa� si�
w stron� wyj�cia. 

Przed rozpocz�ciem zabiegu nale�y zapozna� si� z instrukcjami producenta chemikaliów, w tym 
współczynnika rozcie�czenia i �rodkami ostro�no�ci. 
Urz�dzenie powinien obsługiwa� tylko do�wiadczony personel. 
Podczas podł�czania zbiornika z propanem / butanem nale�y zachowa� ostro�no��, aby unikn�� ryzyka 
po�aru. 

UWAGA ZNAKI 

Przeczytaj instrukcj� przed u�yciem urz�dzenia. 

Nale�y nosi� sprz�t ochronny (maska twarzowa / oddechowa, odzie� ochronna, r�kawice, itp.) 
podczas pracy z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 

Wskazane jest noszenie zatyczek do uszu w celu ochrony u�ytkownika przed wysokim 
poziomem hałasu wytwarzanego przez urz�dzenie. 

Wn�trze maszyny nagrzewa si� do ekstremalnie wysokich temperatur. Nie dodawa� paliwa ani 
chemikaliów podczas pracy urz�dzenia lub gdy jest gor�ce po u�yciu. 

Unikaj zamgławiania chemikaliów pod wiatr. 

Łatwopalny butan gaz (kartusz) 



Zamgławiacze VectorFog ™ Mini s� zasilane standardowym wkładem z propanem lub butanem. Gaz jest 

zapalany przez zapalnik piezoelektryczny. Po kilkukrotnym przyci�ni�ciu pompki (przycisk w r�czce 

zamgławiacza)  nast�puje tłoczenie  rozcie�czalnika (wody lub oleju) do metalowej cewki podgrzewanej 

przez gaz. Na ko�cu zamgławiacza doprowadzona zostaje substancja czynna, która zostaje zmieszana z 

mgł�. Dzi�ki swojej przeno�no�ci, Mini-fogger jest idealny do zamgławiania inektycydami i �rodkami 

dezynfekuj�cymi w takich miejscach jak domy, patia, parki, silosy, kurniki i szklarnie itp. 

LISTA KONTROLNA CZYNNO�CI PRZED URUCHOMIENIEM URZ�DZENIA 

• Rozpakowywa� urz�dzenie 

Rozpakowuj�c urz�dzenie, upewnij si�, �e urz�dzenie nie jest uszkodzone i �e nie brakuje wszystkich 

akcesoriów wymienionych w tej instrukcji. 



• Napełni�  dolny zbiornik 2,8 l 

Odkr�� zbiornik od korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  

Napełnij zbiornik odpowiednim no�nikiem. Do zamgławiania na bazie wody nale�y doda� wod�, natomiast 

do zamgławiania na bazie oleju, olej oraz no�nik.  Nie dodawaj wi�cej no�nika, ni� jest to potrzebne. Nie 

przepełniaj zbiornika. 

Po zako�czeniu napełniania zbiornika, przykr�� zbiornik z powrotem do głównego korpusu zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

• Napełni� górny zbiornik 400ml płynu do dezynfekcji lub dezynsekcji 

Przed napełnieniem zbiornika zmieszaj substancj� chemiczn� z niewielk� ilo�ci� wody lub oleju. Zapoznaj 

si� z instrukcj� producenta �rodka chemicznego dotycz�c� ustalenia odpowiednich proporcji preparatu.  

Otwórz korek. Napełnij zbiornik ciecz� robocz�. Po napełnieniu zakr�� korek. 

Nie dodawa� wi�cej mieszaniny chemicznej, ni� jest to potrzebne. Sprawd	 poziom w oknie znajduj�cym 

si� z boku urz�dzenia. Maksymalny poziom to 350 ml.  

Pozostawienie pozostałych chemikaliów w zbiorniku po u�yciu mo�e mie� wpływ na wydajno�� urz�dzenie 

w kolejnym zabiegu, poniewa� składniki mog� si� zestali�. Po zako�czeniu napełniania zbiornika zamknij 

mocno pokryw� zbiornika. 



• Zainstalowa� zbiornik paliwa (kartusz gazowy)  

Podł�cz kaset� z propanem / butanem do głównego korpusu. Upewnij si�, �e jest zablokowany na swoim 

miejscu.  

• Wł�czy� urz�dzenie  

Wł�cz zasilanie gazem obracaj�c zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak 

pokazano na poni�szym schemacie. Aby uruchomi� maszyn�, naci�nij wł�cznik zapłonu, który znajduje si�

po lewej stronie maszyny. Konieczne jest, aby urz�dzenie było wł�czone przez około 10 sekund (je�li woda 

zaparowanie) i / lub 30 sekund (je�li zamgławiania oleju) do rozgrzania przed otwarciem zaworu 

chemicznego. 

• Aby zacz�� zamglenie 

Po rozgrzaniu urz�dzenia do wymaganej temperatury obróci� zawór chemiczny w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na schemacie poni�ej i naci�nij spust (uchwyt pompki), aby 

zacz�� zamgławianie. Po zwolnieniu wyzwalacza zamgławiacz zatrzyma si�.  

Uwaga. 

Podczas zamgławiania z wykorzystaniem no�nika, upewnij si�, �e cały został zu�yty. Jakikolwiek no�nik 

pozostały w cewce po u�yciu mo�e zablokowa� urz�dzenie i nie działa� przy kolejnym zabiegu. 



• Aby wył�czy� urz�dzenie 

Zwolnij spust (uchwyt pompki). Przekr�� zawór zasilania chemikaliami w prawo, aby zatrzyma� dopływ 

substancji chemicznych. Wył�cz dopływ gazu przekr�caj�c zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

jak pokazano na schemacie poni�ej. Wyjmij wkład z gazem. Uwaga: Po zako�czeniu zamgławiania 

upewnij si�, �e �adna substancja nie pozostała w zbiorniku. Wypłukanie wod� zbiorników po pracy pomo�e 

przedłu�y� �ywotno�� urz�dzenia. 

NAJCZ
STSZE PRZYCZYNY AWARII

1. Zamgławiacz nie wytwarza mgły i nie chce si� rozgrza�  

    Mo�liwa przyczyna: zbyt mała ilo�� gazu w butli 

    Sugerowane rozwi�zanie:  zmieni� kartusz na nowy 

2. Widoczne płomienie u wylotu rury lub mocne kopcenie 

    Mo�liwa przyczyna: pozostawiony płyn w dolnym zbiorniku rozwarstwił si� i pompa wprowadza do dyszy   

                                    wył�cznie no�nik 

    Sugerowane rozwi�zanie:  potrz�sn�� w celu wymieszania wody z no�nikiem lub doda� wody 

3. Urz�dzenie nie chce si� uruchomi�, tzn. nie zapala si� płomie� od iskrownika 

    Mo�liwa przyczyna:   zbyt silny wiatr unosi gaz 

    Sugerowane rozwi�zanie:  uruchamianie urz�dzenia powinno odbywa� si� w miejscu osłoni�tym  

                                               od wiatru 


