
Instrukcja obsługi zamgławiacza elektrycznego Model:

F-8, F-16

(220-240 V~50Hz)
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Instrukcja bezpieczeństwa 

· OSTRZEŻENIE:  PRZED  UŻYCIEM  TEGO  PRODUKTU  NALEŻY  PRZECZYTAĆ  I  ZACHOWAĆ  TĄ
INSTRUKCJE.

·  Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, zwłaszcza gdy dzieci lub zwierzęta są obecne,
należy  zawsze  przestrzegać  podstawowych środków ostrożności  w  celu  zmniejszenia  ryzyka
pożaru, porażenia prądem elektrycznym i obrażeń ciała, w tym między innymi:

· NIE próbuj wykonywać żadnych czynności serwisowych lub konserwacyjnych niewymienionych
w instrukcji obsługi.

· OSTRZEŻENIE:  Aby  zmniejszyć  ryzyko  porażenia  prądem  elektrycznym  –  Używaj  tylko  w
pomieszczeniach. NIE UŻYWAĆ na zewnątrz. 

· OSTRZEŻENIE:  To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci. Wymagany montaż i praca dla
dorosłych.  Aby  zmniejszyć  ryzyko obrażeń,  konieczny  jest  ścisły  nadzór,  gdy urządzenie  jest
używane w pobliżu dzieci. 

· NIE używaj jako zabawki. 
· NIE  zostawiaj  urządzenia  po  podłączeniu  bez  nadzoru  .  Odłącz  od  gniazdka,  gdy  nie  jest

używany i przed serwisem. 
· NIE odłączaj urządzenia, pociągając za sznurek, aby odłączyć, chwycić wtyczkę, a nie przewód. 
· OSTRZEŻENIE:  Nigdy nie  używaj  urządzenia z  uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po

awarii  lub upuszczonej maszynie.  Zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu
serwisowania,  badania,  naprawy lub regulacji  elektrycznej  lub mechanicznej.  Aby  odłączyć,
należy  obrócić  wszystkie  elementy  sterujące w pozycji  wyłączonej  ("O"),  a  następnie  wyjąć
wtyczkę z gniazdka. 

· NIE ciągnij  ani  nie noś  za przewód, nie użyj  przewodu jako uchwytu,  nie zamknij  drzwi  na
sznurku lub ciągnij sznurek wokół ostrych krawędzi lub narożników. 

· NIE uruchamiaj  urządzenia  przez  przewód.  Przewód  należy  przechowywać  z  dala  od
ogrzewanych powierzchni. 

· NIE obchodzić wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami. Podczas czyszczenia na schodach należy
zachować szczególną ostrożność.

·  NIEBEZPIECZEŃSTWO: NIE WYSTAWIAJ urządzenia na działanie deszczu lub wody. NIE używaj
ani nie przechowuj maszyny, w której może spaść lub zostać wciągnięta do wanny lub zlewu lub
stojącej wody. Jeśli maszyna wpadnie do wody, odłącz ją,  NIE ocieraj z wody. Przechowywać
jednostki  z  dala  od  kąpieli,  nie  pracować  na  mokrej  podłodze  lub  mokrej  powierzchni.
OSTRZEŻENIE: NIE DOPUSZCZAJ do zatkania lub zablokowania żadnym materiałem 

· OSTRZEŻENIE: Wlewanie tego typu roztworu / cieczy do zbiornika roztworu może spowodować
zagrożenie  bezpieczeństwa,  uszkodzenie  korozyjne  maszyny  lub  zablokowanie  układu
zamgławiania.
• mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrące ciecze
• alkohol, płyny łatwopalne lub wybuchowe
• olej lub inne oleje organiczne
• zawiesiny, np. woda z piaskiem
• detergenty. 
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Wprowadzenie do elektrycznego zamgławiacza 

• Elektryczny zamgławiacz wytwarza drobną mgiełkę ULV z przepływem powietrza o dużej
prędkości,  pomagając  w  dystrybucji  różnych  cieczy  do  przestrzeni  wewnętrznej  i
powierzchni w różnych zastosowaniach. 

Elementy znajdujące się w zestawie 

• Wylot zamgławiania może być sprzedawany oddzielnie. Niektóre modele mogą już zawierać
dodatkowe wyloty zamgławiania.
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Opis 

Przewodnik

• Zmiana wylotu zamgławiacza

• Obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby zdjąć pokrywę wylotu
zamgławiania i wyjąć wylot. Założyć nowy wylot zamgławiania i ponownie założyć pokrywę
wylotu.

• Rozmiar  wylotu  zamgławiania jest  różny i  powoduje  różne efekty  zamgławiania.  (Patrz:
Specyfikacje techniczne).
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•

Napełnij zbiornik roztworu

• WAŻNE:  przed  napełnieniem  zbiornika  roztworu  zawsze  ustaw  regulator  objętości
zamgławiania na najniższe ustawienie i odłącz maszynę od źródła zasilania.

• Obrócić w lewo, aby otworzyć pokrywę zbiornika roztworu i  wlać określony roztwór lub
ciecz do zbiornika roztworu. Nie przekraczać maksymalnej pojemności zbiornika roztworu.
(Patrz strona 7: Konserwacja systemu zamgławiania) Zamknij pokrywę zbiornika roztworu.

• OSTRZEŻENIE:  Wlewanie  tego  typu  roztworu  /  cieczy  do  zbiornika  roztworu  może
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, korozyjne uszkodzenie maszyny lub zablokowanie
systemu zamgławiania: mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrąze ciecze, alkohol, płyny
łatwopalne lub wybuchowe, oleje. 

• WAŻNE: W przypadku zamiaru wypełnienia roztworem wyżej wymienionych typów prosimy
o kontakt z producentem roztworu w celu uzyskania wskazówek dotyczących użytkowania i
odpowiednich metod.

Rozpocznij swoją pracę (ciąg dalszy)

Wybierz źródło zasilania o odpowiedniej lokalizacji. 

• Sprawdź odległość rzutu maszyny. (Patrz strona 9: Specyfikacje techniczne)
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• Znajdź źródło zasilania we właściwym miejscu,  w którym krople mgły mogą dotrzeć do
wyznaczonych obiektów.

Rozpocznij zamgławianie

• Podłączyć maszynę do źródła zasilania.

• WAŻNE:  Przed włączeniem zasilania upewnij się, że regulacja głośności zamgławiania jest
ustawiona na najniższe ustawienie.

• Włącz maszynę i ustaw wyznaczoną prędkość.

• Obróć regulator zamgławiania w lewo, aby ustawić żądaną objętość zamglenia.

Wskazówki:

• Możesz dostosować kąt działania

• Podczas pracy pod kątem 45 do poziomu gruntu,

 maszyna może dostarczać kropelki mgły na najdalsze odległości
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Wyłącz maszynę

• Obrócić regulator zamgławiania w prawo na najniższe ustawienie.

• Wyłączyć maszynę i odłączyć ją od źródła zasilania.

• WAŻNE:  Wyrzucić  lub zużyć płyny ze zbiornika roztworu.  Jeśli  nie jesteś  w stanie  zużyć
płynów,  przenieś  je  do  bezpiecznego  pojemnika  lub  postępuj  zgodnie  z  instrukcjami
usuwania płynów. 

• Stosować  odpowiednie  metody  czyszczenia  zbiornika  roztworu.  (Patrz  strona  7:
Konserwacja systemu zamgławiania).

Instrukcje dotyczące konserwacji i serwisowania przez użytkownika

Zalecana jest częsta konserwacja tego urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji konserwacji może
spowodować  uszkodzenie  urządzenia  i  utratę  gwarancji.  Zawsze  odłączaj  maszynę  od  źródła
zasilania przed jakąkolwiek konserwacją lub serwisem.

Czyszczenie powierzchni

• Przetrzyj  powierzchnię  obudowy  wilgotną  szmatką.  Nie  czyść  urządzenia  bezpośrednio
wodą.       

•  Usuń brud lub inne przedmioty, które mogłyby blokować wlot powietrza, wylot powietrza
lub wylot zamgławiania.

Przechowywanie

Kiedy  nie  jest  używany,  należy  upewnić  się,  że  w  zbiorniku  roztworu  nie  ma  żadnych
płynów.Przechowuj  urządzenie  w suchym i  chłodnym pomieszczeniu.  Upewnij  się,  że  jest  poza
zasięgiem dziecka. 

Konserwacja systemu zamgławiania

Czyszczenie zbiornika roztworu

• Ustawić regulator zamgławiania na najniższe ustawienie.
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• Napełnić  zbiornik  roztworu  zimną  wodą  do  połowy  maksymalnej  pojemności,  zamknąć
zbiornik roztworu i kilka razy wstrząsnąć maszyną. Następnie otwórz zbiornik roztworu i
wylej znajdującą się w nim wodę. Powtórz powyższe kroki 2 razy.

• Sprawdź, czy zbiornik roztworu jest czysty. Jeśli nie, możesz powtórzyć powyższe kroki.

Czyszczenie przewodu cieczy i wylotu zamgławiania

• Ustawić regulator głośności zamgławiania na najniższe ustawienie.

• Napełnić  zbiornik  roztworu zimną wodą do połowy maksymalnej  pojemności  i  zamknąć
zbiornik roztworu.

• Podłącz do źródła zasilania.

• Włączyć maszynę i ustawić regulator zamgławiania na najwyższe ustawienie.

• Pozostaw maszynę w pracy  przez  3  minuty.  Ustaw regulator  zamgławiania  na  najniższe
ustawienie, wyłącz maszynę i odłącz źródło zasilania.

• Otworzyć zbiornik roztworu i wylać znajdującą się w nim wodę. Zamknij zbiornik roztworu.
Wytrzyj wodę z powierzchni maszyny i wylotu spieniania.

Sugestie dotyczące wyboru środka czyszczącego

• Zaleca się używanie WYŁĄCZNIE ZIMNEJ WODY do czyszczenia układu zamgławiania.

Konserwacja systemu zamgławiania (ciąg dalszy)

• OSTRZEŻENIE:  Wlewanie  tego  typu  roztworu  /  cieczy  do  zbiornika  roztworu  w  celu
czyszczenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, uszkodzenie korozyjne maszyny
lub zablokowanie układu zamgławiania.

• Mocne kwasy, mocne zasady lub inne żrące ciecze.

• Alkohol, płyny łatwopalne lub wybuchowe.

• Olej lub inne oleje organiczne. 
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• Zawiesiny, np. woda z piaskiem. 

• Detergenty.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

Nie uruchamia się. Brak prądu Sprawdź wtyczkę

Kabel zasilający nie jest 
prawidłowo podłączony. Wyjmij i podłącz ponownie przewód zasilający

Urządzenie działa, ale 
prędkość / hałas są 
nieprawidłowe

Wlot powietrza, wylot 
powietrza lub wylot 
zamgławiania są 
zablokowane.

Usuń blokadę. (Zobacz: Konserwacja systemu 
zamgławiania)

Urządzenie działa, ale 
nie wydostaje się ciecz 
lub mgła.

Brak cieczy w zbiorniku 
roztworu. Napełnić zbiornik roztworu określoną cieczą.

Zbiornik roztworu nie jest 
zamknięty.

Zamknij zbiornik roztworu i zamocuj pokrywę 
zbiornika roztworu.

Regulacja głośności 
zamgławiania jest 
ustawiona na najniższe 
ustawienie.

Ustaw głośność zamgławiania na wyższą 
wartość. 

Wylot zamgławiania jest 
zablokowany.

Usuń blokadę. Oczyścić wylot zamgławiania i 
usuń ciecz.

Przewód cieczy jest 
zatkany.

Przewód. (Zobacz: Konserwacja systemu 
zamgławiania)

9



 NUMBER MODELU                                F-8                                                      F-16

Napięcie / częstotliwość 220-240 V~50 Hz

Moc 350 W 550 W

Pojemność zbiornika roztworu 800 ml 1600 ml

Ustawienia prędkości 
przepływu powietrza 1 2 

Długość przewodu 6.1 m 7.6 m

Wymiary
(L) x (W) x (H) 30.7 16.2 x 19.7 cm 37.1 x 17.2 x 21.0 cm

Waga 2.0 kg 2.5 kg

Certyfikat bezpieczeństwa CE

Wylot zamgławiania

Maksymalna 
objętość 
zamgławiania

Maksymalna 
odległość 
wyrzutu

F-8 0.9 mm 100 ml / min 10.0 m

1.5 mm 200 ml / min  10.5 m

F-16 2.0 mm 250 ml / min 11.5 m

3.0 mm 350 ml / min  12.0 m

Gwarancja XPOWER 

1 ROK GWARANCJI. Produkty marki XPOWER zakupione w USA od autoryzowanych dystrybutorów
są objęte roczną ograniczoną gwarancją.  Skontaktuj  się  z  XPOWER, aby potwierdzić  informacje
gwarancyjne dotyczące produktów. Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wady materiałowe i
wykonawcze w produktach opatrzonych marką XPOWER. Skontaktuj się z dystrybutorem XPOWER
w swoim regionie, aby uzyskać serwis gwarancyjny i wymianę części.

Elementy wymienione poniżej, nie są objęte gwarancją:

•Przewód zasilający, baterie, filtry lub inne elementy uważane przez XPOWER za „części eksploatacyjne”.
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•Problemy, które wynikają, bezpośrednio lub pośrednio, według wyłącznego uznania XPOWER, z:

◦ Przyczyny  zewnętrzne,  takie  jak  wypadek,  nadużycie,  niewłaściwe  użycie  lub  problemy  z
zasilaniem elektrycznym.

◦ Demontaż, serwisowanie lub modyfikacje nieautoryzowane przez XPOWER.

◦ Użytkowanie niezgodne z instrukcjami produktu podanymi w instrukcji obsługi.

◦ Nieprzestrzeganie  instrukcji  produktu  lub  brak  koniecznej  konserwacji  podanej  w  instrukcji
obsługi.
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