MÁQUINA DE FOGO
Obrigado por usar nossa máquina de fogo. Para garantir sua segurança e usar as máquinas da melhor forma, por favor, leia
cuidadosamente o manual de instruções antes da operação.

Informações:
Informações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sinal: DMX512;
Voltagem: AC110V,220V~250V 50/60Hz
Consumo: 200W
Altura da chama: 2,5-3 metros
Controle: DMX, Manual
Peso: 9kg
Tamanho: 61 x 29 x 25 cm
Segurança: a máquina irá parar de funcionar quando a
temperatura alcançar 40°C

Recomendações:
1.
2.
3.

Mantenha a máquina longe de crianças;
Temperatura ambiente: de -20° a 40° Celsius;
O ar ao redor da máquina tem corrosão não química e
gás de fácil combustão ou explosão fácil;
4. Umidade relative: ≤85％;
5.
Importação de tensão não superior a tensão da
classificação;
6. Por favor, manuseie com a posição certa;
7. Por favor verifique se existe vazamento do liquido assim
que colocar o refil;
8. Sugerimos ao cliente usar a corrente elétrica sinalizada
no equipamento, somente;
9. Conservar o equipamento limpo.

Instalação:
Instalação:
1. Colocar a máquina de fogo no local desejado, desde que
o mesmo tenha 8 metros de diâmetro, 4 metros de altura e
longe de materiais inflamáveis.
2. Coloque o refil dentro da máquina.
3. Conecte o cabo de energia conforme o indicado.
4. Conecte a máquina de fogo à mesa DMX com o cabo de
sinal.
5. Ligue a máquina através do botão power.
6. Use a mesa DMX para configurar a máquina de fogo de
acordo com suas funções.

Operação:
Operação:
•

•

Modo de Controle Manual: Coloque a chave em
“Auto” e controle o tempo do circuito (não mais que
3 segundos).
Modo de Controle por DMX: Coloque a chave em
“DMX” e controle o equipamento através dos
canais operados pela mesa. Este equipamento
possui dois canais.

Atenção:
Atenção:
•

Certifique-se que o equipamento não será alocado próximo a materiais inflamáveis;

•

Este produto só pode ser usado verticalmente e com a saída das chamas voltada para cima; demais posições são proibidas;

•

Faça revisões regulares no equipamento a fim de evitar imprevistos durante o uso;

•

Não lance as chamas em um intervalo menor que 1 segundo;

•

Depois de colocar o refil no equipamento, cheque se não há nenhum vazamento do gás ou o líquido do refil;

•

Depois de usar refis coloridos, é necessário usar um refil normal na máquina, disparar de 8 a 10 vezes a chama para limpar as
impurezas que serão possíveis de serem deixadas pelo líquido de chama colorida;

•

Quanto utilizar os refis coloridos no equipamento, não deixe-o exposto à luz do sol;

•

Retire o refil da máquina após o uso.

Solução de problemas:
problemas:
Pressione para baixo o botão do painel de controle para que nenhuma chama seja lançada. Por favor inspecione o fornecimento de
energia, se o refil tem líquido suficiente, etc.

Considerações finais:
finais:
•

A ELECTRA  LIGHT se reserva ao direito de alterar as especificações técnicas deste produto sem aviso prévio.

•

A ELECTRA  LIGHT oferece a garantia de manutenção gratuita por um período de 12 meses para este produto, com
exceção das seguintes situações:
o Danos causados por transporte, instalação, uso inadequado, posse do usuário.
o Danos estruturais.
o Voltagem equivocada, razões externas, como danos por fogo.
o Forças maiores, como raios, terremotos, enchentes, e outros danos desta categoria.

