
 

Mini Fog 

 
Uživatelská příručka 

Obecné pokyny 
Před použitím zařízení důkladně prostudujte uživatelskou příručku. Příručka obsahuje 
důležité bezpečnostní pokyny pro práci s tímto zařízením. 

Bezpečnostní pokyny 
Varování: Zařízení nevystavujte vlhkosti – nebezpečí vzniku požáru. 
 
Upozornění: Zařízení neobsahuje uživatelem vyměnitelné součásti. Zařízení 
nerozebírejte. Servis zařízení svěřte autorizovanému technikovi American DJ. 
 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: ZAŘÍZENÍ PRACUJE S HORKOU PAROU. ZAŘÍZENÍ 
UMÍSTĚTE TAK, ABY NESMĚŘOVALO NA OSOBY NEBO JEJICH OŠACENÍ. PŘI 
POUŽÍVÁNÍ TOHOTO ZAŘÍZENÍ DBEJTE STEJNÉ OPATRNOSTI JAKO NAPŘ. PŘI 
PRÁCI S HORKOU ŽEHLIČKOU NEBO RYCHLOVARNOU KONVICÍ. 
 
UPOZORNĚNÍ: HORKÝ POVRCH – Za provozu se nedotýkejte povrchu zařízení 
holou rukou. Zařízení přenášejte pomocí držadla. 
 
• Povrch zařízení udržujte v suchu. Zařízení nevystavujte vlhkosti nebo vodě a 

jiným tekutinám. Zajistěte, aby provozní náplň nevytekla do prostor zařízení. 
• Obal uschovejte pro případnou reklamaci. 

• Zařízení je určeno k vnitřnímu použití. 
• Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě 

odpovídají nastavení zařízení. 
• Před doplněním nebo výměnou náplně zařízení vždy vypněte. 
• Zařízení nerozebírejte. Zařízení neobsahuje žádné uživatelsky vyměnitelné 

součásti. 
• Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí. 
• Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru. 
• Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním. Zařízení umístěte min. 

15cm od stěn. 
• Nezakrývejte větrací otvory zařízení. 
• Zařízení neprovozujte bez krytu. 
• Zařízení držte z dosahu dětí. 

Popis 
Nový MINI FOG je vybaven novým topným tělesem, které snižuje tvorbu úsad a 
prodlužuje tak životnost zařízení. Tryska se širokým rozptylem a výkonná pumpa 
zajišťují vysoký výkon mlhovače. Zařízení obsahuje 3m dálkový spínač 

Funkce 
• 400W topné těleso 
• Dálkové ovládání 
• Vysoký výkon 
• Nízká hmotnost 
• 500ml zásobník náplně 

Instalace 
1. Zařízení vyjměte z balení. Důkladně odstraňte balicí materiál – obzvláště 

kolem trysky. 
2. Zařízení umístěte na rovnou podložku a odstraňte zátku zásobníku na vrchní 

straně. 
3. Zásobník náplně naplňte náplní z přiložené lahve a zásobník uzavřete zátkou. 
4. Na zadní straně zapojte kabel dálkového ovládání. Před zapojením 

dálkového ovládání vždy zařízení nejprve vypněte. 
5. Zařízení připojte k síti el. napětí a zapněte jej. Po cca. 5 min dosáhne zařízení 

provozního stavu. 

Napájení 
Před zapojením zařízení do sítě el. napětí zkontrolujte, zda parametry sítě odpovídají 
nastavení zařízení. 



Provoz 
Zařízení zapojte do sítě el. napětí a zapněte jej. Červený LED indikátor na vrchní 
straně zařízení a na dálkovém ovladače svítí. Zařízení se rozehřívá. Po cca. 5 min 
dosáhne konečné pracovní teploty pro odpařování náplně. Jakmile zařízení dosáhne 
požadované teploty, červené indikátory přestanou svítit – mlhovač je připraven. 
Stiskem červeného tlačítka spusťte výrobu mlhy. Pokud nesvítí červené indikátory a při 
přidržení tlačítka pro výrobu mlhy do 30s nezačne zařízení produkovat mlhu, obraťte 
se na prodejce nebo technika American DJ. 

Náplň mlhovače 
Používejte pouze náplně American DJ. Použitím jiných náplní nebo spuštěním zařízení 
„naprázdno“ (bez náplně) můžete zařízení poškodit. Na tyto případy se nevztahuje 
záruka. 

Náplň mlhovače 
Je-li zařízení ucpáno, použijte čistící prostředek American DJ Clean Machine™. Při 
pravidelném používání se doporučuje mlhovač čistit minimálně jednou za měsíc. Clean 
Machine odstraňuje úsady z topného tělesa a prodlužuje životnost zařízení. 

Náplň mlhovače 
Sníží-li se výrazně výkon mlhovače, zařízení zcela přestane produkovat mlhu nebo 
hlučí čerpadlo, zařízení vypněte. Zařízení nezkoušejte spustit opakovaným stiskem 
tlačítka dálkového ovládání. Tím můžete mlhovač dále poškodit. Zkontrolujte, zda je 
v zásobníku dostatečné množství náplně, pojistku zařízení, zapojení. Pokud je vše 
v pořádku a zařízení přesto nepracuje správně, obraťte se na prodejce nebo 
technickou podporu American DJ. 

Technické údaje 
Model Mini-fog 
Napájení 120V~60Hz / 220V~50Hz 
Rozměry 7” H x 6,5” W x 8,75” D 
Hmotnost 3,5 kg 
Pojistka 120V= 4A 

220V= 2A 
Doba rozběhu (zahřátí) 5 min 
Objem zásobníku 500ml 
Výkon 165 m3/min  
Náplň – typ American DJ Fog Juice 

(na bázi vody) 
Maximální provozní doba 6 hod 
Topné těleso 400W 

 


