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Instrukcje bezpieczeństwa 

 

 

Operator musi dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą 

instrukcję przed rozpoczęciem instalacji i obsługi. Musi także 

postępować zgodnie z procedurą instalacji, zasadami pracy, 

środkami bezpieczeństwa i standardem konserwacji. 

 

 

Należy  używać tylko czystej wody. Zabronione jest używanie 

wody ze studni, rzeki i innych brudnych wód. Po użyciu takiej 

brudnej wody dysze zostaną zablokowane, a żywotność pompy 

ulegnie skróceniu lub pompa ulegnie awarii.  

 

 

Proszę sprawdzać, czy okablowanie jest zaizolowane, czy 

jakakolwiek nakrętka lub śrubka nie jest luźna, czy wszystkie 

rurki są dokładnie podłączone. Ewentualnej korekty należy 

dokonywać niezwłocznie. 

 
Ta pompa ma funkcję zasysania, ale wewnątrz pompy nie może 

znajdować się powietrze. 

 

Należy zawsze używać oryginalnych części zapasowych, w tym 

filtrów, rurek, dysz itp. W przeciwnym razie bardzo łatwo 

doprowadzić do wycieków wody i oleju oraz innych problemów. 

 

Do czyszczenia części zamiennych i pokrywy pompy wymagane 

jest użycie niekorozyjnego bezpiecznego rozpuszczalnika. 

Użycie jakichkolwiek lotnych, łatwopalnych lub wybuchowych 

detergentów nie jest dozwolone. 

 

Co pewien czas pracy należy sprawdzać manometr na pompie 

(zwykle co miesiąc) i upewnić się, że ciśnienie wynosi od 40 

barów do 70 barów. 

 

Filtr wody należy czyścić często, aby zapobiec przedostawaniu 

się zabrudzeń do wnętrza pompy i do dysz oraz aby przedłużyć 

żywotność systemu. 

 

Ilość i rodzaj dysz powinna zawierać się w podanym zakresie. W 

przeciwnym razie można spowodować nieprawidłowe 

funkcjonowanie pompy a nawet jej uszkodzenie. 

 
Dysze są częściami eksploatacyjnymi i należy je odkamienić a w 

ostateczności wymienić na nowe, gdy zostaną zablokowane. 

 

 
Proszę sprawdzić napięcie przed włączeniem zasilania. Napięcie 

tego produktu powinno być niższe niż 240 V. 

 

Gdy silniki ma usterkę lub jakiekolwiek niepokojące objawy, nie 

należy uruchamiać pompy. Zasilanie powinno zostać odłączone i 

pompa musi zostać naprawiona. 

 

 

Zabrania się otwierania obudowy pompy, wewnętrznych 

przewodów, kabli, zaworów i innych części podczas pracy 

pompy. 
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Specyfikacja 

Szczegółowa specyfikacja: 

Model Przepływ Pompa Moc 
Ciśnienie 

MAX 

Obroty / 

min 

Obszar 

chłodzony 

  

3 tłoki 

 

70 Bar / 

1000 Psi 

1300/50Hz 

1550/60Hz 

 

    

FG-100 1,0 l/min 180 W 10 – 65 m
2
 

FG-150 1,5 l/min 180 W 20–100 m
2
 

FG-200 2,0 l/min 250 W 30–150 m
2
 

    

    
 

Możliwa do użycia ilość dysz w zależności od rodzaju (rozmiaru) dysz: 

Rozmiar dysz: 0.10 mm 0.15 mm 0.20 mm 0.30 mm 0.40 mm 

      

      

FG-100 12~35 8~25 6~20 5~14 3~8 

FG-150 24~50 16~40 9~25 6~18 4~12 

FG-200 25~65 20~55 11~30 8~22 5~16 

      

      

 

Produkowane kolory obudów: 

□biała (model FG-100)  □czerwona (FG-150)   □fioletowa  

□czarna              □złota               □inna 
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Zawartość zestawu 

 
Zdjęcie  

poglądowe 
Szczegółowa konfiguracja 

ilość 

FG-100 FG-150 FG-200 

Pompa 

wysokociśnienio-

wa 

 

 

 

* Pompa z trzema tłokami                    

* Nowy typ silnika                     

* System przycisków dotykowych                 

* System zdalnego sterowania aplikacją                   

* System przypominania o konieczności 

wymiany oleju co 1000 godzin 

1 1 1 

Filtr oraz system 

rurek wlotowych 

 

Wysokowydajny filtr wodny  

(stal nierdzewna gat. 316) 
1 1 1 

Rurka 10*7 mm ze złączem do kranu 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Rurka 12*8 mm ze złączem do pompy 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Złącze filtra wody (już zmontowane) 1 1 1 

 

 

Wysokociśnienio-

wy system 

zamgławiający 

6,35 mm (1/4") 

 

 

 

 

 

 

 

Wężyk wysokociśnieniowy z tworzywa 

PA Nylon 12 (100 bar) 
5 m 5 m 5 m 

Wysokowydajne dysze niekapiące (otwór 

0,15 mm) z filtrem siatkowym SS304 
20 30 50 

Szybkozłączki do dysz przelotowe 19 29 49 

Szybkozłączki do dysz końcowe 1 1 1 

Złączki kolankowe typu L 2 2 3 

Rurki ze stali nierdzewnej SS304 250 bar 

(w odcinkach o dł. 75 cm) 
19 29 49 

Klipsy montażowe gumowane 20 30 50 

Złączka do pompy  1 1 1 

Przecinak do wężyków 1 1 1 

Inne elementy 

 

Bardzo wytrzymałe opakowanie 1 1 1 

Instrukcja obsługi 1 1 1 

Strzykawka do oleju 1 1 1 

Zestaw zapasowych uszczelek  

i O-ringów 
1 1 1 

Dodatkowe akcesoria do kupienia na: www.ultramist.eu 

http://www.ultramist.eu/
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Kontrola sprzętu 

 

 Tuż po zakupie 

 Upewnij się, że opakowanie nie zostało uszkodzone; 

 Upewnij się, że model produktu jest prawidłowy; 

 Upewnij się, że kolor produktu jest prawidłowy; 

 Upewnij się, że zawartość zestawu jest zgodna z listą części. 

 

 Podczas pracy systemu 

 Upewnij się, że korpus pompy i jej części nie są uszkodzone; 

 Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony; 

 Upewnij się, że filtr wodny i dysze nie są zanieczyszczone; 

 Upewnij się, że montaż i połączenia są prawidłowe; 

 

Instrukcja obsługi 
 

Krok 1: Zainstaluj doprowadzenie wody do pompy wg poniższego rysunku. 

Filtr należy zamocować do ściany przy pomocy dostarczonego uchwytu ściennego. 
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Krok 2: Zainstaluj system rurek wysokociśnieniowych. 

 

A. Po dobraniu odległości, należy pociąć wężyk na odpowiednie odcinki dopasowane do 

miejsca instalacji, starając się, aby odległości pomiędzy dyszami wynosiły około 80 cm 

(pozwoli to zoptymalizować chłodzenie). Ważne jest, aby cięcia wężyka były proste i 

równe, bez zadziorów. Brzegi rurek należy delikatnie zaokrąglić temperówką (ułatwi to 

instalację): 

         

 

B. Końcówki wężyków należy włożyć do szybkozłączek. Po tej operacji, wąż nie powinien 

dać się wyciągnąć z szybkozłączki bez naciskania pierścienia. Powtórz ten proces, aż 

zainstalujesz wszystkie szybkozłączki. 

 

C. Umocuj wężyk z zainstalowanymi szybkozłączkami (szybkozłączki, do których wkręca 

się dysze) do konstrukcji dachu, markizy (pergoli itp.) na wysokości około 250 cm, za 

pomocą klipsów (krokodylków) lub uchwytów ściennych przewidzianych do tego celu. 

Nie należy na tym etapie wkręcać dysz. 

 

 

UWAGA:  

1).  Rurka łącząca z pompą musi być miękka, aby ograniczyć przenoszenie drgań, 

podczas gdy kolejne rurki mogą być sztywne (np. ze stali nierdzewnej), zgodnie z 

życzeniem klienta. 

2).  Może być niezbędne użycie złączek kolankowych typu “L” lub trójników typu “T”, 

aby wykonać instalację dopasowaną do obiektu. 

3).  Liczba dysz nie może przekraczać maksymalnej dla danego typu dysz. 

4).  Pompa nie może pracować na sucho, zatem nie może nigdy pracować przy 

zakręconym kranie z wodą. 
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UWAGA:  

• Podczas instalacji systemu tworzenia mgły na tarasie, upewnij się, że dysze nie są 

skierowane bezpośrednio na żadne przedmioty (zwłaszcza urządzenia elektryczne), 

ludzi czy zwierzęta. Wytwarzana mgła wodna pochłania ciepło z powietrza i w ten 

sposób chłodzi otoczenie (nie chłodzi polewanie wodą!). Dysze muszą zatem być 

skierowane w wolną przestrzeń. 

• Należy opróżniać układ, po użyciu, tak, aby nie było w nim stojącej wody (zapobiega to 

osadzaniu się kamienia, zatykaniu dysz oraz gnicia stojącej wody).  

W tym celu należy odkręcić wąż zasilający i pozwolić spłynąć całej wodzie. Należy 

upewnić się, czy cała woda spłynęła. Jest to bardzo istotne zwłaszcza w przypadku 

nieużywania systemu przez wiele dni lub miesięcy. 

• Nie wolno pozostawiać wody w systemie w czasie mrozów. Na zimę należy spuścić z 

systemu całą wodę oraz wykręcić dysze. Po okresie zimowym, przed wkręceniem dysz, 

należy przepłukać system przez około 5 minut. 

 

 

PORADY PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU: 

 

Aby zoptymalizować chłodzenie powietrza, zalecamy zainstalowanie systemu mgły na 

tarasie / namiocie dookoła przestrzeni, która ma być chłodzona – aby stworzyć barierę dla 

ciepła. W tym celu zainstalować system tworzenia mgły na wysokości minimum 2m 

(optymalnie: ok. 2,5m). Podczas zamgławiania, na ziemi może tworzyć się wilgoć – 

zaleca się zatem aby nie przebywać w bezpośrednim strumieniu dysz. 

Przed pierwszym użyciem, oraz przed zainstalowaniem dysz, należy oczyścić system, 

aby usunąć wszelkie pozostałości nagromadzone w czasie produkcji  

i transportu. W tym celu należy zainstalować rurki i złączki bez wkręcania dysz  

i odkręcić wodę, uważając przy tym aby woda nie zalała żadnych przedmiotów (zwłaszcza 

urządzeń elektrycznych), ludzi czy zwierząt. Po przepłukaniu systemu przez około 1 

minutę, należy zakręcić dopływ wody i wkręcić dysze w złączki, poza ostatnią. Powtórzyć 

płukanie układu przez 1 minutę i wkręcić ostatnią dyszę. 

Prosimy nie zaniedbać tej procedury, aby nie dopuścić do zatkania dysz. 
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Przykładowe układy: 

Typ A: Powierzchnia kwadratowa i prostokątna 

 

Typ B: Powierzchnia trójkątna 

 

 

 

 

PA12 pipe 

Rurka elastyczna 

Rurka elastyczna 

Rurka elastyczna 

Rurka 

elastyczna 

Złączki L 

Rurka 

elastyczna 

Rurka  

Rurka  

Rurka  

Rurka  

Złączki L 
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Typ C: Układ liniowy 

 

Krok 3: Napełnij za pomocą strzykawki pompę olejem: 40 ml (maszynowy SAE-30 

lub do silników samochodowych 5W-30). 

        

Krok 4: Podłącz rurkę do kranu i pompy. Wypchnij powietrze z pompy przez 10 ~ 15 

sekund. 

 

Dolej oleju tutaj 

 

 

 

Spust oleju 

(od spodu pompy) 

Rurka elastyczna 

lub stalowa 

Rurka elastyczna 

Wypchnij 

powietrze z pompy 

przez 10 ~ 15 s. 

Podłączenie  

do kranu. 

UWAGA: 

Zużyty olej należy 

zutylizować zgodnie  

z lokalnymi przepisami 
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1. Odkręć kran 
2. Podłącz 
przewód zasilający 

3. Włącz pompę 

Krok 5: Podłącz rurkę wysokociśnieniową (wylotową) do pompy. 

 

 

 

 

Krok 6: Włączanie pompy. 

 

 

 

 

Odkręć kran do 1/3~1/2, Nie otwierać kranu do maksymalnego położenia, gdyż pompa 

potrzebuje tylko odrobinę wody. 

 Po zamontowaniu wężyka, należy przepłukać go przez 2 minuty, uważając przy tym aby 

woda nie zalała żadnych przedmiotów (zwłaszcza urządzeń elektrycznych), ludzi czy 

zwierząt, a następnie delikatnie (ręką) przykręcić dysze, poza ostatnią. Nie wolno do tego 

celu używać narzędzi. Powtórzyć płukanie układu przez 1 minutę i wkręcić ostatnią 

dyszę. 

 Po odkręceniu wody, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków i w razie 

konieczności poprawić osadzenie wężyków i sprawdzić czy dysze są dokręcone. 

 

Krok 7: Ustaw ciśnienie robocze pompy (zwykle nie ma potrzeby regulacji, 

urządzenie zostało już wyregulowane przez producenta na 60 barów). 

 

Za pomocą zaworu regulującego, należy ustawić ciśnienie robocze pompy między 40 a 70 

barów (najlepiej pracować przy ciśnieniu pomiędzy 50 a 60 barów). 

Ustaw ciśnienie tutaj 

      

      

Podłączenie do kranu 

(niskie ciśnienie). 

System zamgławiający 

(wysokie ciśnienie). 
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1. Użyj smatrfona aby 
zeskanować kod QR znajdujacy 

się z boku obudowy pompy i 
zainstaluj aplikację. 

2. Włącz pompę i zmień tryb na 
APP (APP mode). 

3. Otwórz aplikację i dokonaj 
ustawień. 

Krok 8: System obsługi systemu przez aplikację – jako opcja. 

 

 

 

 

                                            

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 9: Inne ustawienia za pomocą przycisków dotykowych 

 

 

 

 

 

 

1 

Instrukcja użytkowania aplikacji 

znajduje się wewnątrz niej w kilku 

językach, w tym po polsku. 

1. Power: Miga, gdy pompa nie pracuje i świeci ciągle, gdy pompa pracuje; 

2. Mode select: Wybierz tryb pracy pompy pomiędzy trybami "Zamgławianie ciągłe” 

("Nonstop Spraying") i "Tryb aplikacji" ("App Mode") ; 

3. Oil lamp reset: Po każdych 300 godzinach pracy, lampka "zmiana oleju" ("Change 

oil”) włączy się automatycznie – należy wymienić olej, a następnie nacisnąć ten przycisk 

przez 5 sekund; lampa zgaśnie; 

4. Nonstop Spraying: Oznacza, że system będzie zamgławiał w trybie ciągłym; 

 5. App Mode: Tylko po wybraniu tego trybu urządzenie będzie działać zgodnie z 

bieżącymi ustawieniami aplikacji w smartfonie; 

6. Change oil: Lampka ta włącza się automatycznie po upływie 300 godzin pracy, i 

przypomina o konieczności wymiany oleju w pompie, lampa gaśnie po przyciśnięciu 

"Oil lamp reset" przez 5 sekund; 

7. Water lack: Oznacza, że woda jest zakręcona. Pompa zatrzyma się automatycznie. 
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Procedura konserwacji 

 
Aby uzyskać najlepszą wydajność systemu i najdłuższy okres użytkowania, użytkownik 

musi wykonywać następującą konserwację: 

 Plan konserwacji tygodniowy (zależy głównie od jakości lokalnej wody) 

 Sprawdź, czy woda jest czysta czy nie (codziennie); 

 Sprawdź czy dysze nie są zatkane (co 3 dni); 

 Sprawdź stan filtra wody (co tydzień); 

 Sprawdź uszczelnienie i wycieki z rur (co tydzień); 

 Przeprowadzane po każdych 300 godzinach (pierwsza formalna konserwacja) 

 Oczyść i umyj filtr wody; 

 Odłącz przewód wysokiego ciśnienia, odkręć kran i pozwól wodzie z kranu 

przemyć wnętrze pompy; 

 Sprawdź ciśnienie robocze pompy; 

 Odkamień octem spirytusowym lub wymień zatkane dysze; 

 Zmodyfikuj lub wymień uszkodzone rurki lub szybkozłączki; 

 Wyczyścić pokrywę pompy z tworzywa ABS za pomocą nieagresywnego 

rozpuszczalnika, aby zabezpieczyć lakierowanie; 

 Po przepracowaniu pierwszych 300 godzin, zaleca się aby wymienić olej pompy 

(maszynowy SAE-30 lub do silników samochodowych 5W-30) pomimo, że lampka 

sygnalizacyjna nie będzie jeszcze migała – następnie należy wymienić olej pompy 

po 1000 godzinach pracy, oraz co każde kolejne 1000 godzin (lampka 

sygnalizacyjna wymiany oleju będzie migać co 1000 godzin). 

 Przeprowadzane po przepracowaniu każdych 1500 godzin 

 Wymień filtr wody, jeśli nie da się go wyczyścić; 

 Sprawdź zawór ciśnieniowy; 

 Sprawdź, czy zaciski elektryczne są dokręcone; 

 Sprawdź, czy główne śruby i nakrętki są dokręcone; 

 Sprawdź urządzenia bezpieczeństwa; 

 Wymień uszczelkę wodną i O-ring. 

 Przeprowadzane po przepracowaniu każdych 2000 godzin 

 Wymień uszczelkę olejową; 

 Sprawdź łożyska wewnątrz pompy i wymień je, jeśli są zużyte. 

 

 

CZYSZCZENIE DYSZ 

Jeżeli dysze są zatkane, konieczne jest ich odkamienienie, np. za pomocą octu 

spirytusowego. Aby je wyczyścić, dokładnie rozmontuj wszystkie części dysz i trzymaj je 

zanurzone w occie przez ok. 15-30 minut. Następnie wypłucz w czystej wodzie. Następnie 

zmontuj wszystko z powrotem i sprawdź czy rozpylanie jest prawidłowe. 

Wymień także polietylenowy filtr wody w dyszach (filtra polipropylenowego nie wolno 

moczyć w occie!) lub przepłucz filtr siatkowy (w zależności od rodzaju zastosowanej 

dyszy). 
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Postępowanie w przypadku usterki 
 

Opis usterki Postępowanie 

Pompa nie chce się włączyć 
Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest wyłączony: proszę 

nacisnąć dno bezpiecznika aby go zresetować; 

Pompa nie może sama zasysać 

lub ciśnienie pompy jest niższe 

niż 40 bar (4 Mpa) 

1. Do wnętrza pompy dostało się powietrze. Należy 

wyjąć rurę wysokociśnieniową z pompy i pozwolić 

pompie pracować przez kilka sekund, lub nawet użyć 

wody z kranu, aby wypchnąć powietrze z pompy; 

2. Filtr wody lub złączka wlotu są zablokowane; 

3. Różnica wysokości kranu i złączki wlotowej jest 

większa niż 0,5 metra. Zmień ustawienie pompy; 

4. Uszczelka pompy jest uszkodzona i należy ją 

wymienić; 

System nie wytwarza mgły 

1. Ciśnienie jest zbyt niskie. Należy wyregulować zawór 

ciśnieniowy lub zmniejszyć ilość dysz; 

2. Niektóre złączki są nieszczelne. Należy sprawdzić 

miejsce wycieku, poprawić połączenie lub wymienić 

elementy); 

3. Filtr wody jest zablokowany i wymaga czyszczenia; 

4. Uszczelka pompy jest uszkodzona i należy ją 

wymienić; 

5. Sprężyna zaworu zwrotnego jest uszkodzona i wy

maga wymiany; 

Niektóre dysze nie rozpylają 

mgły 

Dysze są zablokowane i trzeba je wyczyścić, odkamienić 

octem spirytusowym, lub wymienić. 

Aplikacja nie pracuje 

prawidłowo 

1. Zamknij całkowicie aplikację i otwórz ją ponownie; 

2. Sprawdź, czy system operacyjny lub smartfon nie są 

zbyt stare; 

3. Sprawdź, czy jest włączone połączenie bluetooth. 

Hałas jest głośny, a pompa drży 

podczas pracy lub mocno 

wibruje 

1. Należy wyjąć rurę wysokociśnieniową z pompy i 

pozwolić pompie pracować przez kilka sekund, lub 

nawet użyć wody z kranu, aby wypchnąć powietrze z 

pompy; 

2. Pompa jest uszkodzona i wymaga naprawy; 

Temperatura pompy lub silnika 

jest bardzo wysoka 

1. Olej pompy jest nieodpowiedni lub jest go za mało – 

należy wymienić lub uzupełnić olej; 

2. Silnik jest przeciążony, proszę zmniejszyć ciśnienie; 

Pompa i złącza mają wyciek 

oleju 

1. Wymień uszczelkę olejową; 

2. Nakrętki nie są wystarczająco mocno dokręcone – 

dokręć je; 
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Gwarancja 
 

Sprzedawca gwarantuje przez 12 miesięcy od daty zakupu, że sprzedawany towar jest bez wad i jest zgodny z opisem 

danego towaru. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za 

wady rzeczy sprzedanej - w przypadku Konsumentów. W przypadku firm rękojmia jest wyłączona (w przypadku 

sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym). 

 

Gwarancją nie są objęte: 

1. Czynności, do których zobowiązany jest użytkownik; 
2. Uszkodzenia spowodowane postępowaniem użytkownika niezgodnym z niniejszą instrukcją obsługi; 

3. Zużywające się części jak dysze, olej do pompy, uszczelki, filtry, itp.; 
4. Uszkodzenia spowodowane używaniem brudnej wody i napięcia powyżej 240 V; 
5. Inne usterki nie spowodowane złą jakością produktu; 
 

Opis procedury reklamacyjnej: 

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail: 

serwis@UltraMist.pl . Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, 

• numer dokumentu potwierdzającego zakup, 

• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,  

• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

Nie należy wysyłać przesyłek przed kontaktem pod adresem e-mail: serwis@UltraMist.pl 

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający 

zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej i pełnej postaci. 

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail. 

 
 

INFORMACJE O OCHRONIE ŚRODOWISKA: 

Należy przestrzegać aktualnych regulacji prawnych dotyczących zaopatrzenia w wodę. Zgodnie z normami, urządzenie, 

w którym do wody dodawane są środki chemiczne, nie może być podłączone bezpośrednio  

do publicznej sieci wody pitnej, aby zapobiec przedostaniu się chemikaliów do wodociągu. Dozwolone jest jednak 

podłączenie do publicznego wodociągu na krótki czas, i tylko w przypadku zastosowania zaworu zwrotnego 

bezpośrednio na kranie. 

Utylizacja opakowania urządzenia, wymienionych części, urządzenia jako całości, oraz różnych płynów musi odbywać 

się w sposób przyjazny dla środowiska, bez zanieczyszczania ziemi, powietrza i wody, oraz w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami. 

INSTRUKCJA ODPOWIEDNIEJ UTYLIZACJI ODPADÓW I OPAKOWAŃ: 

 

Surowce wtórne: żelazo, aluminium, miedź, tworzywa sztuczne, karton, należy przekazać  

do autoryzowanego punktu zbiórki lub recyklingu. Nie należy wyrzucać surowców wtórnych  

do pojemników na odpady komunalne zmieszane. 

 

Zużyte urządzenia elektryczne, baterie, oleje, należy przekazać do specjalistycznego punktu zbiórki  

(nie wolno wyrzucać ich z pozostałymi odpadami). 
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Jak zainstalować aplikację na smartfonie? 
 

Wyszukaj „Fog machine” lub „Misting system” w sklepie Google (system Android)  

lub w sklepie Apple (system Iphone) i zainstaluj aplikację. 

LUB: 

Zeskanuj poniższy kod QR (lub z plakietki na pompie) i zainstaluj aplikację.  
 

 

Opis uruchamiania aplikacji:  

① Podłącz pompę do prądu i przełącz się do trybu APP. 

② Włącz połączenie Bluetooth w smartfonie. 

③ Otwórz aplikację. 

④ Naciśnij logo Bluetooth i wybierz właściwe urządzenie (FG0XXXX) w Bluetooth. 

Nie potrzebujesz hasła. 

 

⑤ Ustaw żądane parametry pracy systemu (czas zamgławiania i timer). 

⑥ Zapisz ustawienia. 

 

Uwagi:  

1. Musisz korzystać z zaawansowanego smartfona. Stary lub tani może nie być w stanie 

połączyć się z pompą a połączenie nie będzie stabilne. Im lepszy smarfon, tym szybsze i 

bardziej stabilne połączenie. 

 

2. Tylko jedna pompa może połączyć się z jednym smartfonem na raz. Jeśli musisz 

połączyć się drugim smartfonem, poprzednie połączenie Bluetooth musi zostać najpierw 

zakończone. Jeśli telefon nie może znaleźć kodu urządzenia, spróbuj ponownie powyższą 

procedurę uruchamiania aplikacji. 


