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AANSLUITING 
VOEDINGSKABEL

ROOKMACHINE 
 
Onze rookmachines zijn ideaal om jullie terrein of speelzone nog een extra toets te geven, we leggen kort uit hoe 
deze werken: 
 
1. Zorg ervoor dat de rookmachine op een vlakke en propere ondergrond opgesteld staat. 

2. Het toestel werkt op rookvloeistof, dit werd volledig aangevuld voor de huurbeurt.  
    LET OP: er is standaard geen extra vloeistof voorzien, laat de machine niet onnodig sluimeren! 

3. Sluit de bijgeleverde afstandsbediening aan langs de achterzijde van de machine.  
    Kijk op de afbeelding hieronder voor de correcte poort. 

4. Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact. Druk op de “ON”- schakelaar om het toestel op te starten. 
    De rookmachine zal nu enkele minuten nodig hebben om op te warmen. Gedurende deze tijd zal de  
    rookmachine geen rook kunnen produceren.  
 
    Het groene licht op de afstandsbediening zal aanspringen wanneer de machine klaar is voor gebruik! 

5. Vanaf nu kan je, door middel van de afstandsbediening, de rookmachine gaan gebruiken:  
 
	 GELE KNOP / TIMER = Wanneer actief (lichtje brandt), gaat de rookmachine om de X-aantal seconden 
	 	 	           gedurende 15 seconden rook blazen. Dit interval kan je instellen via de 
	 	 	           DURATION - draaiknop (10 - 250s). 

	 RODE KNOP / CONTINUOUS = Hiermee laat je de rookmachine aan een constant tempo rook blazen, 
	 	 	 	            tot wanneer je de knop opnieuw indrukt. Met de OUTPUT - draaiknop 
	 	 	 	            kan je het rookvolume dat uit de machine komt instellen. 

	 GROENE KNOP / MANUAL = Hiermee laat je de rookmachine, zolang als je de knop ingedrukt houdt, 
	 	 	 	         rook blazen aan je maximaal volume. Ook wanneer je apparaat nog op 
	 	 	 	         de functie van de gele of rode knop ingesteld staat. Als je de knop loslaat 
	 	 	 	         gaat het machine terug naar stationair, timer (gele knop) of continuous 
	 	 	 	         (rode knop). Met andere woorden naar zijn vorige/laatste instelling. 

DE INSTELLINGEN WERDEN DOOR ONS REEDS GOED GEZET VOOR AANVANG VAN DE HUURPERIODE 

Opwarmtijd = 10 minuten 
Tankinhoud = 250cl 
Verbruik = 7cl/minuut
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