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 INTRODUCTIE 

 Introductie: Gefeliciteerd, u hebt net een van de meest draagbare rookmachines gekocht, die er op de markt 

is! Deze machine is ontworpen om licht qua gewicht en draagbaar te zijn, de perfecte rookoplossing voor 

kleine feesten en mobiele DJ's. De MINI FOG™ is ontworpen om voor jaren betrouwbaar te presteren, 

wanneer de richtlijnen in dit boekje worden gevolgd. Lees de instructies in deze handleiding voordat u dit 

apparaat bedient zorgvuldig en grondig door. Deze handleiding bevat belangrijke informatie met betrekking tot 

de veiligheid tijdens gebruik en bij het onderhoud.  

Klantenservice: Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met uw vertrouwde American Audio shop. 

Wij bieden ook de mogelijkheid, om rechtstreeks met ons contact op te nemen: U kunt contact met ons 

opnemen via onze website www.americandj.eu or via email: support@americandj.eu. 

 Waarschuwing! Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen of te beperken, mag dit 

apparaat niet aan regen of vocht worden blootgesteld.  

Opgelet! Geen onderdelen in dit apparaat zijn aan service onderhevig. Probeer zelf geen reparaties uit te 

voeren, hierdoor vervalt de fabrieksgarantie. Neem in het geval dat uw apparaat service nodig heeft contact op 

met AmericanDJ  

Hergebruik de transportverpakking indien mogelijk.  

VEILIGHEIDSINFORMATIE: RICHT EEN ROOKMACHINE NOOIT OP PERSONEN OF OP HUN KLEDING. 

DIT APPARAAT PRODUCEERT HETE DAMPEN EN MOET MET DEZELFDE ZORG WORDEN GEBRUIKT 

ALS EEN ELEKTRISCHE WATERKOKER OF EEN STRIJKIJZER.  

WAARSCHUWING: HEET OPPERVLAK - Raak het oppervlak van het apparaat niet met blote handen 

aan wanneer het apparaat in gebruik is. Grijp als bescherming tegen verwondingen het apparaat 

steeds aan het geïsoleerde handvat vast. 

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

• Bewaar de verpakking voor het geval het apparaat wellicht moet worden teruggestuurd voor onderhoud 

• Mors geen water of andere vloeistoffen in of op uw rookmachine. Zorg ervoor dat alle rookvloeistof in het 

vloeistofreservoir blijft 

• Zorg ervoor dat het lokale stopcontact bij de benodigde spanning voor uw rookmachine past 

• Verwijder onder geen omstandigheden de bovenklep. Geen onderdelen in dit apparaat zijn aan service 

onderhevig. 

• Schakel de hoofdschakelaar van het apparaat uit wanneer het apparaat voor langere tijd niet in gebruik is 

• Sluit het apparaat nooit aan op een dimmer 

• Probeer het apparaat niet te bedienen als het beschadigd is geraakt 

• Gebruik het apparaat nooit wanneer de afdekking is verwijderd 

• Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen of te beperken, mag dit apparaat niet aan 

regen of vocht worden blootgesteld. 

• Probeer het apparaat niet te bedienen als het netsnoer gerafeld of gebroken is. Probeer niet om de aarde 

van het elektrische snoer te verwijderen of af te breken. Deze is ervoor om het risico op elektrische schokken 

en brand te verminderen in geval van een interne kortsluiting 

• Schakel de netspanning uit alvorens een verbinding te maken 

• Blokkeer nooit de ventilatie-openingen. Zorg er altijd voor om het apparaat te monteren op een lokatie met 

een goede ventilatie. Laat ongeveer 6 " (15cm) tussen het apparaat en een muur 

• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik binnenshuis; bij gebruik van dit product buitenshuis vervalt elke garantie 

• Bevestig het apparaat altijd op een veilige en stabiele manier 

• Verwijder het netsnoer van looproutes. Netsnoeren moeten zodanig worden gelegd, dat er niet op kan 

worden getrapt of voorwerpen erop of ertegen worden geplaatst 

• Het apparaat mag uitsluitend worden onderhouden door gekwalificeerd personeel in het geval:  

A. Beschadiging van het netsnoer of de stekker.  

B. Gevallen objecten, of als er vloeistof in het apparaat is geraakt.  

C. Het apparaat is blootgesteld aan regen of water.  

D. Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of een duidelijke verandering in de prestaties merkbaar is. 

http://www.americandj.eu/
mail%20to:%20support@americandj.eu
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BESCHRIJVING 

De nieuwe MINI FOG™ bevat een revolutionair nieuw verwarmingselement dat speciaal is ontworpen om te 

voorkomen dat zich deeltjes ontwikkelen, die vroegtijdige rookfouten kan veroorzaken. Deze rookmachine is 

voorzien van een groothoek mondstuk en een duurzame pomp, die speciaal is ontworpen als uitgang voor 

rookmachines met een hoge performance. De rookmachine bevat ook een 10 voet (drie meter) 

afstandsbediening, die tijdens periodes van niet-gebruik kan worden verwijderd. Wanneer de 

afstandsbediening niet is aangesloten kan de rookmachine handmatig worden bediend met de 

functieschakelaar aan de voorzijde van het apparaat. 

 

FUNCTIES 

• 400 Watt Heater Core 

• Afstandsbediening 

• Lichtgewicht & Draagbaar 

• 500ml Tank 

• Laag Stroomverbruik 

• Output knop op Apparaat 

 

INSTELLEN 

1. Open de transportverpakking en verwijder het apparaat voorzichtig uit de doos. 

2. Zorg ervoor dat u al het verpakkingsmateriaal verwijdert, vooral rond het mondstuk. 

3. Plaats de rookmachine op een vlakke droge ondergrond en verwijder de dop van het reservoir aan de 

bovenkant van de machine.  

4. Verwijder de bijgeleverde fles American DJ® rookvloeistof uit de doos. Vul het rookmachine reservoir met 

rookvloeistof en plaats de dop terug. 

 

5. Steek het apparaat in een passend stopcontact en draai de schakelaar in de on-positie. Wacht ongeveer vijf 

minuten voor de rookmachine op normale bedrijfstemperatuur komt. 

6. Volg de gebruiksaanwijzing op de volgende pagina voor een juiste werking 
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BEDIENINGSINSTRUCTIES 

Voeding: Zorg voordat het apparaat wordt aangesloten dat de bronspanning in uw gebied overeenkomt met 

de gewenste spanning van uw American DJ ® MINI FOG™.  

Gebruik: Nadat de rookmachine op het stopcontact met een bijpassende voeding is aangesloten draait u de 

schakelaar in de on-positie (omhoog). Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld met de schakelaar, zal de 

rode led aan de bovenkant van het apparaat en de rode led op de afstandsbediening (indien aangesloten) 

onmiddellijk beginnen op te lichten. Het apparaat begint automatisch op te warmen tot de normale 

bedrijfstemperatuur is bereikt. De opwarmtijd kan variëren, maar het apparaat heeft ongeveer vijf minuten 

nodig om op te warmen tot de normale bedrijfstemperatuur, de temperatuur die het apparaat nodig heeft om 

de rookvloeistof in rook om te zetten. Nadat het apparaat is opgewarmd tot de normale bedrijfstemperatuur, 

doven de rode leds op de afstandsbediening en aan de bovenkant van het apparaat als indicatie dat het 

apparaat klaar is om rook te genereren. Om rook te genereren drukt u de rode knop op de afstandsbediening, 

of de rode knop aan de bovenkant van het apparaat. Voor het beste resultaat, houd nooit de output-knop 

langer dan gedurende 30 seconden gedrukt. Als de rode leds uit zijn en er geen rook uit komt nadat de knop 

ingedrukt wordt gehouden gedurende 30 seconden, neem dan contact op met de klantenservice voor verdere 

instructies. 

Rookvloeistof: Zorg er steeds voor dat er een voldoende American DJ® branded fog juice™ in het 

vloeistofreservoir aanwezig is. Het droge gebruik van de rookmachine zal een falende pomp en/of verstopping 

veroorzaken, een toestand die niet wordt gedekt door de fabrieksgarantie. Dit is de meest voorkomende 

oorzaak van storingen aan rookmachines. American DJ® branded fog juice™ wordt exclusief aanbevolen, niet 

alle rookvloeistof is op dezelfde wijze geproduceerd en niet alle rookvloeistof is compatibel met deze 

rookmachine. Het gebruik van American DJ® branded fog juice™ garandeert een goede werking, met 

rookvloeistof van een derde partij kan het apparaat verstopt raken en vervalt de fabrieksgarantie. 

Opgelet: Alvorens de afstandsbediening te verwijderen of te vervangen moet u de hoofdschakelaar uitzetten. 

 

 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

Bij gereduceerde rookuittreding, vreemde pompgeluiden dan wel helemaal geen rookuittreding, ontkoppelen 

en onmiddellijk stoppen met het gebruik. Probeer niet te blijven drukken op de activeringsknop van de 

afstandsbediening, want hierdoor kan de rookmachine beschadigen. Controleer het vloeistofniveau, de 

externe zekering of stroomonderbreker, afstandsbediening en zorg dat het stopcontact stroom heeft. Als al het 

bovenstaande in orde lijkt en het apparaat desondanks niet correct werkt, heeft het apparaat onderhoud nodig. 

Stuur het apparaat naar een American DJ® dealer of servicecentrum. 
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SPECIFICATIES 

 

Model: 
Voltage*: 

MINI FOG 
120v~50/60Hz or 220v~50/60Hz 

GEWICHT:  8 lbs. / 3.5 kg 

AFMETINGEN:  

ZEKERING: 

OPWARMTIJD:  

TANK CAPACITEIT:  

7" x 6.5” x 8.75” 

120v=4A 220v=2A 

5 Minuten 

500ml 

UITTREDING:  

VLOEISTOF TYPE:  

1500 kubieke voet per minuut 

Water Base American DJ Fog Juice™  

BEDRIJFSCYCLUS:  Niet langer dan 6 uur ingeschakeld 

houden. 

VERWARMING:  400 watt 

* Voltage is in de fabriek 

ingesteld en mag niet 

worden gewijzigd 

 

  

  

 

Opmerking: Specificaties en verbeteringen in het ontwerp van dit apparaat en in deze handleiding kunnen 

zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving worden gewijzigd. 
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ROHS - Een Duurzame Bijdrage aan het Milieu 

Geachte klant, 

De Europese Unie heeft een richtlijn betreffende beperking/verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen in 

werking gesteld. Deze richtlijn, aangeduid als ROHS, is een veel besproken onderwerp in de elektronische 

industrie. 

Deze legt beperkingen op aan het gebruik van, onder andere, zes materialen: Lood (Pb), kwik (Hg), 

hexavalent chroom (Cr VI), cadmium (Cd), polybroomdifenyl als vlamvertrager (PBB), polybroomdifenylether, 

eveneens een vlamvertrager (PBDE). De richtlijn is van toepassing op bijna alle elektrische en elektronische 

apparaten waarvan de wijze van exploitatie elektrische of elektromagnetische velden betreft - kortom: elke 

vorm van elektronica die we om ons heen in onze huishoudens of op het werk tegenkomen. 

Als fabrikant van producten van de merken van AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional 

en ACCLAIM Lighting, zijn wij verplicht om aan de RoHS-richtlijn te voldoen. Twee jaar voorafgaand aan het 

moment waarop de richtlijn in werking treedt, zijn we begonnen met onze zoektocht naar alternatieve 

milieuvriendelijke materialen en productieprocessen.  

Ruim voor de RoHS-richtlijn van kracht werd voldeden alle producten die door ons worden vervaardigd al aan 

de normen van de Europese Unie. Met regelmatige audits en materiaaltests kunnen we nog steeds 

garanderen dat de componenten die we gebruiken altijd RoHS-conform zijn en dat het fabricageproces, voor 

zover de stand van de techniek mogelijk maakt, milieuvriendelijk plaastvindt. 

De RoHS-richtlijn is een belangrijke stap i.v.m. de bescherming van ons milieu. Als fabrikant voelen wij ons 

verplicht om in dit opzicht onze bijdrage te leveren. 

WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment 

Elk jaar belanden duizenden tonnen van elektronische componenten, die schadelijk zijn voor het milieu, op 

afvalstortplaatsen over de hele wereld. Om de best mogelijke verwijdering dan wel nuttige toepassing van 

elektronische componenten te garanderen heeft de Europese Unie de WEEE-richtlijn ingesteld. 

Het WEEE-systeem (Waste of Electrical and Electronic Equipment) kan worden vergeleken met het systeem 

van de 'Green Spot', dat meerdere jaren in gebruik is geweest. De fabrikanten dienen hun bijdrage te leveren 

aan de handhaving van afval vanaf het moment dat ze het product vrijgeven. Geldmiddelen die op deze 

manier worden verkregen zullen worden gebruikt om een gemeenschappelijk systeem van afvalbeheer te 

ontwikkelen. Daarbij kunnen we een programma voor het professionele en milieuvriendelijke verschroten en 

recycling garanderen. 

Als fabrikant maken wij deel uit van het Duitse EAR-systeem en dragen daaraan bij. 

(Registratie in Duitsland: DE41027552) 

Dat betekent dat producten van AMERICAN DJ en AMERICAN AUDIO kunnen worden achtergelaten bij de 

kostenloze inzamelpunten en ze zullen worden gebruikt in het recyclingprogramma. Producten van ELATION 

Professional, die alleen worden gebruikt door professionals, worden afgehandeld door ons.  Stuur Elation 

producten aan het eind van hun levenscyclus rechtstreeks naar ons op, zodat we deze professioneel kunt 

verwijderen. 

Net als de bovenstaande ROHS vormt de WEEE-richtlijn een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het 

milieu en wij helpen graag om het milieu te sparen met dit afvalverwijderingssysteem. 

We beantwoorden graag uw vragen en verheugen ons op uw suggesties via: info@americandj.eu 

 

mail%20to:%20info@americandj.eu
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