
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMGŁAWIACZA MINI FOGGER VECTORFOG BY100 
 
Podczas zamgławiania na zewnątrz, należy zamgławiać tylko na krótkie okresy i gdy nie ma zbyt dużego 
wiatru. Przy zamgławianiu w pomieszczeniach, należy zacząć od najdalszej części budynku i kierować się 
w stronę wyjścia. 
 
Przed rozpoczęciem zabiegu należy zapoznać się z instrukcjami producenta chemikaliów, w tym 
współczynnika rozcieńczenia i środkami ostrożności. 
Urządzenie powinien obsługiwać tylko doświadczony personel. 
Podczas podłączania zbiornika z propanem / butanem należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka 
pożaru. 
 
UWAGA ZNAKI 

 
 
Przeczytaj instrukcję przed użyciem urządzenia. 
 
 
 
Należy nosić sprzęt ochronny (maska twarzowa / oddechowa, odzież ochronna, rękawice, itp.) 
podczas pracy z potencjalnie niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. 
 
 
Wskazane jest noszenie zatyczek do uszu w celu ochrony użytkownika przed wysokim 
poziomem hałasu wytwarzanego przez urządzenie. 
 
 
Wnętrze maszyny nagrzewa się do ekstremalnie wysokich temperatur. Nie dodawać paliwa ani 
chemikaliów podczas pracy urządzenia lub gdy jest gorące po użyciu. 
 
 
 
Unikaj zamgławiania chemikaliów pod wiatr. 
 
 
 
 
Łatwopalny butan gaz (kartusz) 
 
 

 



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

zapalany przez zapalnik piezoelektryczny. Po kilkukrotnym przyciśnięciu pompki (przycisk w rączce 

zamgławiacza)  następuje tłoczenie  rozcieńczalnika (wody lub oleju) do metalowej cewki podgrzewanej 

przez gaz. Na końcu zamgławiacza doprowadzona zostaje substancja czynna, która zostaje zmieszana z 

mgłą. Dzięki swojej przenośności, Mini-fogger jest idealny do zamgławiania inektycydami i środkami 

dezynfekującymi w takich miejscach jak domy, patia, parki, silosy, kurniki i szklarnie itp. 

 

 

LISTA KONTROLNA CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA 

 

 Rozpakowywać urządzenie 

Rozpakowując urządzenie, upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone i że nie brakuje wszystkich 

akcesoriów wymienionych w tej instrukcji. 

 

 



 Napełnić  dolny zbiornik 2,8 l 

Odkręć zbiornik od korpusu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.  

Napełnij zbiornik odpowiednim nośnikiem. Do zamgławiania na bazie wody należy dodać wodę, natomiast 

do zamgławiania na bazie oleju, olej oraz nośnik. Proporcje nośnika i wody/oleju mają być zgodne z 

instrukcją (etykietą) na opakowaniu nośnika. Nie dodawaj więcej nośnika, niż jest to potrzebne. Nie 

przepełniaj zbiornika. 

Po zakończeniu napełniania zbiornika, przykręć zbiornik z powrotem do głównego korpusu zgodnie z 

ruchem wskazówek zegara. 

 

 

 

 

 Napełnić górny zbiornik płynem do dezynfekcji lub dezynsekcji (bez rozcieńczania). 

Zapoznaj się z instrukcją producenta środka chemicznego dotyczącą ustalenia odpowiednich proporcji 

preparatu.  Otwórz korek. Napełnij zbiornik cieczą roboczą. Sprawdź poziom w oknie znajdującym się z 

boku urządzenia. Maksymalny poziom to 350 ml. Po napełnieniu zakręć korek. 

Nie dodawać więcej mieszaniny chemicznej, niż jest to potrzebne. Pozostawienie niezużytych chemikaliów 

w zbiorniku po użyciu może mieć wpływ na wydajność urządzenie w kolejnym zabiegu, ponieważ składniki 

mogą się zestalić. Po zakończeniu napełniania zbiornika zamknij mocno pokrywę zbiornika. 

 

 Zainstalować zbiornik paliwa (kartusz gazowy)  



Podłącz kasetę z propanem / butanem do głównego korpusu. Upewnij się, że jest zablokowany na swoim 

miejscu.  

 

 Włączyć urządzenie  

Włącz zasilanie gazem obracając zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak 

pokazano na poniższym schemacie. Aby uruchomić maszynę, naciśnij włącznik zapłonu, który znajduje się 

po lewej stronie maszyny. Konieczne jest, aby urządzenie było włączone przez około 10 sekund (jeśli woda 

zaparowanie) i / lub 30 sekund (jeśli zamgławiania oleju) do rozgrzania przed otwarciem zaworu 

chemicznego. 

 

 Aby zacząć zamglenie 

Po rozgrzaniu urządzenia do wymaganej temperatury obrócić zawór chemiczny w kierunku przeciwnym do 

ruchu wskazówek zegara, jak pokazano na schemacie poniżej i naciśnij spust (uchwyt pompki), aby 

zacząć zamgławianie. Po zwolnieniu wyzwalacza zamgławiacz zatrzyma się.  

Uwaga. 

Podczas zamgławiania z wykorzystaniem nośnika, upewnij się, że cały został zużyty. Jakikolwiek nośnik 

pozostały w cewce po użyciu może zablokować urządzenie i nie działać przy kolejnym zabiegu. 



 

 Aby wyłączyć urządzenie 

Zwolnij spust (uchwyt pompki). Przekręć zawór zasilania chemikaliami w prawo, aby zatrzymać dopływ 

substancji chemicznych. Wyłącz dopływ gazu przekręcając zawór zgodnie z ruchem wskazówek zegara, 

jak pokazano na schemacie poniżej. Wyjmij wkład z gazem.  

Uwaga: Po zakończeniu zamgławiania upewnij się, że żadna substancja nie pozostała w zbiorniku. 

Wypłukanie wodą zbiorników po pracy pomoże przedłużyć żywotność urządzenia. 

 

 

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY AWARII 

 

1. Zamgławiacz nie wytwarza mgły i nie chce się rozgrzać  

    Możliwa przyczyna: zbyt mała ilość gazu w butli 

    Sugerowane rozwiązanie:  zmienić kartusz na nowy 

 

2. Widoczne płomienie u wylotu rury lub mocne kopcenie 

    Możliwa przyczyna: pozostawiony płyn w dolnym zbiorniku rozwarstwił się i pompa wprowadza do dyszy   

                                    wyłącznie nośnik 

    Sugerowane rozwiązanie:  potrząsnąć w celu wymieszania wody z nośnikiem lub dodać wody 

 

3. Urządzenie nie chce się uruchomić, tzn. nie zapala się płomień od iskrownika 

    Możliwa przyczyna:   zbyt silny wiatr unosi gaz 

    Sugerowane rozwiązanie:  uruchamianie urządzenia powinno odbywać się w miejscu osłoniętym  

                                               od wiatru 


