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6 m. liniowy system chłodzenia mgłą PATIO 
INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA 

 
Przeczytać przed użyciem – WAŻNE ! : 
 
• 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 używać wody zdatnej do picia (woda z wodociągu zdatna do picia). 
• 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. 
• Ciśnienie robocze: min. 2 bary, max 8 barów. 
 

  

PORADY PRZED ZAINSTALOWANIEM SYSTEMU NA TARASIE: 
 
Aby zoptymalizować chłodzenie powietrza, zalecamy zainstalowanie systemu mgły 
na tarasie 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. 
Uwaga: sześciometrowy zestaw składa się z części 3 m bez dysz i części 3 m  
z dyszami oddalonymi od siebie o około 60 cm. 
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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SKŁAD ZESTAWU: 
 wąż średniego ciśnienia o długości 6 m. (3 m. bez dysz i 3 m. z dyszami), 

 6 szybkozłączek (w tym jedna końcowa), 

 złączka do kranu 3/4", 

 filtr siatkowy, 

 6 dysz, 

 10 uchwytów ściennych, 

 6 klipsów typu krokodylek do markiz i parasoli. 
 
 

INSTALACJA: 
 
1) Jeśli standardowy odcinek węża nie jest wystarczający aby podłączyć zestaw 
bezpośrednio do kranu, należy użyć przejściówki (gwint – szybkozłączka) i podłączyć 
zestaw do węża ogrodowego. 

   
 
2) Po dobraniu odległości, umocować 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. 

  
 
3) Po zamontowaniu wężyka, należy przepłukać go przez 1 minutę, 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 żadnych narzędzi. Powtórzyć płukanie 
układu przez 1 minutę i wkręcić ostatnią dyszę. 

    
 
4) Po zainstalowaniu systemu, zaleca się wykonanie testu przez powolne odkręcenie 
kranu z wodą. 
Po odkręceniu wody, należy sprawdzić, czy nie ma żadnych wycieków i w razie 
konieczności poprawić osadzenie wężyków w szybkozłączkach, sprawdzić czy dysze 
są dokręcone i czy ciśnienie wody nie jest zbyt wysokie (jeżeli jest zbyt wysokie, 
należy przykręcić kran i zostawić go w pozycji nie w pełni otwartej). 
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KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:  
 
 
1) Dysze mogą się zatkać, gdy woda jest bardzo twarda. Zatkanie dysz można 
poznać po nieprawidłowym wytwarzaniu mgły. W tym przypadku należy odkręcić 
dysze i moczyć w kąpieli z octu spirytusowego lub środka do czyszczenia kamienia 
wapiennego. Zalecamy zainstalowanie filtra, aby uniknąć problemów z dyszami.  
Z zamontowanym filtrem Twój system i będzie działać dłużej. 
Nie wolno przepychać dyszy mechanicznie, np. za pomocą szpilki lub 
podobnych przedmiotów. Może to nieodwracalnie uszkodzić dysze. 

 
2) Gdyby wężyk wypadał z szybkozłączki, należy spróbować ustawić wężyk aby 
zniwelować łuk przy szybkozłączce. Gdyby to nie pomogło, należy skrócić wężyk 
ostrym nożykiem lub specjalnym przecinakiem o około 1 cm i włożyć wężyk 
ponownie do szybkozłączki. 
 
3) Aby wyjąć wężyk z szybkozłączki, należy wcisnąć obręcz obejmującą wężyk  
w stronę szybkozłączki. 
 
4) Aby zmontować rozłożony system, należy końcówki wężyków włożyć  
do szybkozłączek i pociągnąć zewnętrzny pierścień złącza na zewnątrz tak, aby wąż 
idealnie dopasował się do gniazda szybkozłączki. Po tej operacji, wąż nie powinien 
dać się wyciągnąć z szybkozłączki bez naciskania pierścienia 
 
5) 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. 
 
6) PORADA: W momencie zakręcania kranu, woda może kapać z dyszy. Aby 
ograniczyć kapanie, można obniżyć końcową dyszę o około 20-30 cm, w odniesieniu 
do linii zraszania. Dzięki tej operacji kropelki spłyną do tej dyszy. Dla większego 
komfortu można również nabyć dysze niekapiące. 
 
 
 

WYBRANE AKCESORIA: 
 
1) Jeśli system nie jest wystarczająco długi, można dodać maksymalnie  
2 rozszerzenia o dł. 3m każde (w zależności od ciśnienia w instalacji wodnej). Rozszerzenia 
te są sprzedawane oddzielnie. 

 
 
2) W przypadku konieczności przedłużenia dysz, proponujemy przedłużki elastyczne, dzięki 
którym można także nakierunkować strumień mgły na pożądane miejsce.  
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3) Gorąco polecamy timer O’FRESH, który umożliwia użytkowanie zamgławiania  
w systemie zamgławianie-stop-zamgławianie-…. 
 

 
 
 
 
 
 
4) Jeżeli po zakręceniu wody z dysz kapie woda, można zastosować dysze niekapiące. 

 
 
 
 
5) Dostępne są także złączki typu „L” (kolanka) oraz „T” (trójniki), które ułatwiają montaż  
w specyficznych warunkach. 

 
 
 
 
6) Zapraszamy też do zapoznania się z naszą ofertą w pełni profesjonalnych systemów 
chłodzenia mgłą wodną na stronie: www.ultramist.pl 

 
 

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). 
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). 


