
 
 

 
 

 
 

Uživatelská příručka 
 
Úvod 
Gratulujeme a děkujeme Vám za zakoupení výrobku Dyno FogTM od American DJ. Dyno FogTM je kompaktní a lehký 
mlhovač, který byl navržen s ohledem na mobilní DJs a kapely, ale vzhledem k jeho velikosti se také hodí do malých 
místností nebo na domácí použití. Mlhovač má přípravek pro zavěšení, za který jej můžete zavěsit na truss nebo 
podhled.  

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. 
 
• Zařízení neinstalujte nad hlavy lidí.  
• Nikdy nemiřte tryskou lidem do tváře.  
• Dodržujte bezpečnou doporučenou vzdálenost mezi výstupní tryskou přístroje a lidmi nebo povrchy v místnosti 

alespoň 60cm. 
• Zařízení umístěte do prostoru s dobrým odvětráváním. 
• Nikdy se nepokoušejte zařízení udržovat nebo opravovat v zapnutém stavu. 
• Dodržujte pokyny natištěné na zadní straně přístroje. 
• Je-li zařízení poškozené, dále jej nepoužívejte. 
• Používejte pouze značkové kapaliny do mlhovačů (např. American DJ, Elation). 
• Nikdy nedopusťte, aby zařízení běželo bez kapaliny. Vždy udržujte v nádržce dostatek kapaliny do mlhovače.  
• Vyměňujete-li pojistku, používejte vždy stejný typ, pokud Vám autorizovaný technik American DJ neřekne jinak. 
• Nepoužívejte mlhové kapaliny na bázi oleje!! 
• 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. 
• Nepoužíváte-li zařízení delší dobu, odpojte jej od zdroje el. napětí. 
• Zařízení nikdy nepřipojujte k dimmeru. 
• Nezakrývejte větrací otvory zařízení. 
• Zařízení neprovozujte bez krytu. 
• Zařízení držte z dosahu dětí. 



Provoz zařízení  
Dříve, než zapojíte zařízení do zásuvky, zkontrolujte, zda zásobník obsahuje kapalinu do mlhovače. Provoz naprázdno 
je nejčastější příčina poškození mlhovačů, a proto vždy zajistěte dostatečné množství kapaliny v zásobníku. Připojte 
dálkové ovládání mlhovače a zapojte přístroj do zásuvky el. energie. Červená LED na ovladači se poté rozsvítí. Mlhovači 
trvá přibližně 5 minut, než se zahřeje na provozní teplotu. Jakmile se dostatečně zahřeje, červená LED na ovladači 
zhasne. Stiskem a podržením tlačítka na dálkovém ovládání se vypouští mlha. Čím déle tlačítko držíte, tím více mlhy 
bude vypouštěno. Nevychází-li z mlhovače při přidržení červeného tlačítka do 30 vteřin mlha, zkontrolujte, zda je 
kapalina v zásobníku a hadičce – měla by procházet hadičkou. Čas od času se červená LED rozsvítí, což signalizuje, že 
teplota přístroje poklesla pod provozní a je nutné zařízení opět nahřát.  
 
Napájení 
Dyno FogTM se dodává jak ve verzi pro 120V, tak i pro 230V. Před zapojením zařízení do sítě el. napětí nezapomeňte 
zkontrolovat, zda parametry sítě odpovídají nastavení zařízení (parametry přístroje jsou uvedeny na štítku na zadní 
straně). 
 
Umístění 
Mlhovač umístěte na rovný povrch. Zařízení nenaklánějte. V případě potřeby můžete mlhovač zavěsit u stropu ve 
vodorovné poloze. Zavěšujete-li zařízení, dbejte na to, aby nebylo instalováno nad hlavami lidí.  
 
Preventivní údržba 
Aby jste zabránili zanesení Vašeho zařízení, používejte čistící kapalinu AMERICAN DJ CLEAN MACHINE. Tento čistící 
přípravek doporučujeme použít při skladování přístroje více jak 1 týden nebo alespoň jednou měsíčně při běžném 
provozu. Přípravek slouží pro preventivní údržbu Vašeho mlhovače a odstraňuje všechny nánosy vzniklé za provozu a 
prodlužuje tak životnost přístroje. Čistící kapalinu si vyžádejte u Vašeho prodejce. 

Servis  
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 Dyno FogTM

Napájení 230V 
Rozměry 12,7 x 17,1 x 38 cm 
Hmotnost 4,5 kg 
Pojistka 5A 
Doba zahřívání 5 min 
Objem zásobníku 1 L 
Výkon 113 m3/min  
Náplň – typ American DJ Fog Juice 

(na bázi vody) 
Maximální provozní doba 6 hod 
Topné těleso 1000W 
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