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Wypakowanie: Dziękujemy za zakup urządzenia do wytwarzania dymu Mister Kool
TM

 

firmy American DJ®. KaŜdy egzemplarz został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją 
jego prawidłowego funkcjonowanie. Przed rozpakowaniem naleŜy sprawdzić czy opakowanie 
nie zostało uszkodzone w czasie transportu. W razie stwierdzenia uszkodzenia opakowania, 
naleŜy dokładnie sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu oraz upewnić się, ze 
wszystkie części konieczne do obsługi urządzenia przybyły w stanie nienaruszonym. W razie 
stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, naleŜy skontaktować się z biurem obsługi klienta. Prosimy o taki 
kontakt przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy. 
 

Wstęp: Urządzenie to zaprojektowano tak, aby wytwarzało cięŜki dym, który unosi się przy samej 
podłodze, co pozwala uwydatnić parkiety taneczne, wejścia oraz zapewnia lepsze efekty Halloween. 
Do urządzenia dołączono zdalnego pilota z funkcją timer. Prosimy o zapoznanie się z poniŜszą 
instrukcją obsługi i zalecanymi środkami bezpieczeństwa przed rozpoczęciem instalacji i uŜywania 
wytwornicy dymu. 
 

Obsługa klienta: American DJ® prowadzi darmowe biuro obsługi klienta, które odpowie 

na wszelkie pytania dotyczące ustawienia i uruchomienia sprzętu oraz napotkanych 
problemów. MoŜesz równieŜ odwiedzić naszą stronę www.americandj.eu, jeśli chcesz 
podzielić się swoimi komentarzami lub sugestiami. W sprawach związanych z obsługą 
urządzenia kontaktuj się z American DJ®.   

 E-mail:     service@adjgroup.eu 

 
  

  

OstrzeŜenie! Aby zapobiec/zmniejszyć ryzyko poraŜenia prądem lub poŜaru, nie włączaj 

urządzenia w warunkach deszczowych lub przy podwyŜszonej wilgotności powietrza. 
 

Uwaga! Urządzenie nie zawiera Ŝadnych elementów przeznaczonych do serwisowania 

przez uŜytkownika. Gwarancja na urządzenie traci waŜność, jeśli uŜytkownik zdecyduje się 
na samowolną naprawę którejkolwiek z części. JeŜeli jakaś część wymaga naprawy to naleŜy 
się skontaktować z American DJ. 
 
Prosimy o nie wyrzucanie opakowania, lecz o jego ponowne uŜycie. 
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Mister KoolTM
                                                                                 Wstęp 



• Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do naprawy.

• Trzymaj urządzenie z dala od wody lub innych płynów. Upewnij się, Ŝe cały płyn do
wytwarzania mgły znajduje się w pojemniku do tego przeznaczonym.

• Upewnij się, Ŝe napięcie pobierane przez maszynę jest takie samo jak napięcie w sieci.

• Pod Ŝadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy.

• Urządzenie nie zawiera Ŝadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez
uŜytkownika.

• Wyłącz urządzenie z sieci, jeśli nie korzystasz z niego przez dłuŜszy czas.

• Nie podłączaj urządzenia Mister Kool
TM

 do zestawu ściemniaczy dimmer pack.

• Nie uŜywaj urządzenia, jeśli jakikolwiek jego element uległ uszkodzeniu.

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli pokrywa obudowy jest zdjęta.

• Aby zmniejszyć ryzyko poraŜenia prądem lub poŜaru, nie włączaj urządzenia w
warunkach deszczowych lub przy podwyŜszonej wilgotności powietrza.

• Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony. Nie próbuj usunąć
lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed
poraŜeniem prądem i poŜarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia.

• Wyciągnij wtyczkę z kontaktu zanim włączysz Mister Kool
TM

 do obwodu zawierającego
inne urządzenia elektroniczne.

• Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie tylko w miejscach
zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i ścianą nie powinien
być mniejszy niŜ 15cm.

• Urządzenie jest przeznaczone tylko do uŜytku wewnątrz budynku. Gwarancja na
urządzenie straci waŜność, jeśli zostanie ono uŜyte na dworze.

• Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne.

• Przewód zasilania ułóŜ tak, aby nikt po nim nie chodził ani teŜ niczego na nim nie
stawiał.

• Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku,
gdy:
A. Przewód zasilania lub wtyczka są uszkodzone.
B. Coś spadło na urządzenie lub zostało ono zalane wodą lub innym płynem.
C. Urządzenie nie zostało schowane przed deszczem.
D. Urządzenie nie działa normalnie.
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1. Otwórz opakowanie i ostroŜnie wyjmij urządzenie.
2. Upewnij się, Ŝe usunąłeś wszystkie elementy opakowania, szczególnie wokół dyszy.
3. Ustaw maszynę do mgły na płaskiej, suchej powierzchni i odkręć gałkę znajdującą się

na górnej pokrywie. Otwórz pokrywę i napełnij wnętrze urządzenia lodem.
4. Zdejmij nakrętkę pojemnika umieszczonego u góry urządzenia.
5. Napełnij pojemnik płynem do wytwarzania dymu firmy American DJ® a następnie włóŜ

nakrętkę na miejsce.
6. Umieść rurkę w pojemniku na wodę (water bag). Gdy lód stopi się, woda z niego

powstała napełni pojemnik na wodę.
7.

8.

Podłącz urządzenie do odpowiedniego źródła zasilania i ustaw włącznik w pozycji ON.
Postępuj zgodnie z zamieszczonymi na następnej stronie instrukcjami.

Zawsze upewnij się, ze w zbiorniku jest wystarczająca ilość płynu firmowego American 
DJ® Brand Fog Juice

TM
. Uruchomienie maszyny bez płynu w zbiorniku spowoduje 

uszkodzenie pompy i/lub zatkanie urządzenia. Jest to główną przyczyną awarii tego 
typu urządzeń.  
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Mister Kool
TM Środki Bezpieczeństwa

Mister Kool
TM

Podłączenie



Czas nagrzewania urządzenia wynosi 5 minut. Gdy urządzenie jest rozgrzane naleŜy 
postępować zgodnie z poniŜszymi wskazówkami w celu wyprodukowania cięŜkiego 
dymu. 

Zdalne Sterowanie: Dzięki moŜliwości zdalnego sterowania, urządzenie moŜe
pracować automatycznie albo teŜ, korzystając z funkcji timer, emitować dym w określonych 
interwałach czasowych. Na pilocie znajduje się włącznik (on/off) i aby zdalne sterowanie było 
aktywne musi on być w pozycji „on”. Wtedy zapali się czerwona dioda LED znajdująca się 
nad włącznikiem. 

Sterowanie Ręczne: Pilot posiada zielony przycisk, którego uŜycie pozwala na
manualną kontrolę urządzenia. Emisja dymu trwa tak długo, jak długo wciśnięty jest zielony 
przycisk. Znajdująca się nad nim dioda LED będzie się palić na zielono wskazując, Ŝe 
urządzenie jest sterowane manualnie. 

Timer (Czasomierz): Funkcja timer umoŜliwia emisję dymu w określonych interwałach
czasowych. W celu aktywizacji funkcji timer naleŜy wcisnąć Ŝółty przycisk. Gdy funkcja timer 
jest aktywna, dioda LED będzie palić się na Ŝółto. Pokrętło trwania emisji (duration knob) 
kontroluje czas trwania emisji dymu. Pokrętło interwału (interval knob) kontroluje czas 
pomiędzy kolejnymi emisjami. Kręcenie tymi gałkami w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara zwiększa wartości a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara je zmniejsza. 

JeŜeli napotkasz problemy typu słaba emisja dymu lub jej brak, czy teŜ głośno chodząca 
pompa, odłącz urządzenie i zaprzestań jego uŜywania. Nie próbuj dalej naciskać przycisku 
aktywacyjnego na pilocie zdalnego sterowania, poniewaŜ moŜe to zniszczyć urządzenie 
produkujące dym. Sprawdź poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny oraz czy w sieci jest 
napięcie. Jeśli Ŝaden z w/w czynników nie jest przyczyną usterki, urządzenie wymaga 
serwisu. Skontaktuj się z American DJ®. Prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta w celu 
uzyskania dalszych instrukcji. Prosimy nie zwracać sprzedawcy urządzenia przed 
skontaktowaniem się z biurem obsługi.. 
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MODEL –  Mister Kool
TM

 
WAGA:  7,9 kg 
WYMIARY:   490mm x 315mm x 260mm 

BEZPIECZNIK: T3,15A 250V
ZASILANIE

*
:

CZAS ROZGRZEWANIA:     
GRZAŁKA:     

AC 230V 50Hz
5 minut
400 W 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA:        0,5 litra, zdejmowany 
ILOŚĆ TWORZONEGO DYMU: 71 m

3 
/ min

RODZAJ PŁYNU:     Water Base American DJ Fog Juice
TM

CZAS UśYTKOWANIA:       Jednorazowo nie dłuŜej niŜ 6 godzin 

*Napięcie jest ustawione fabrycznie i nie moŜe być zmienione przez uŜytkownika.

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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