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Handleiding Beamz S700 en S700 LED rookmachine
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Vloeistofniveau aanduiding
Aansluiting stroomkabel
Snoer afstandsbediening
Power schakelaar
LED schakelaar (alleen bij de S700 LED)

Eerst even wat tips vooraf:
De machine wordt heet omdat dit nodig is om rook te maken, dit is dus geen defect. Let dus vooral ook op dat je
de behuizing niet zomaar aanraakt tijdens gebruik, houdt ook kinderen uit de buurt. De rook is op zich niet
schadelijk maar natuurlijk is het niet verstandig om bewust de rook in te gaan ademen.
Het apparaat is in principe voor binnen gebruik. Het is elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen en mist
zullen tot kortsluiting leidden. Bij droog weer mag je hem buiten gebruiken maar zorg dat er geen vocht bij kan
dus. Het buiten gebruik is op eigen risico.
Er zit een beugel aan waarmee je hem in een truss of een lichtbrug kunt hangen, een lichtbrug is eventueel bij
ons te huur.
Bediening:
Schroef de schroefdop boven op het apparaat open om de tank te vullen indien nodig. Hier gaat 250 ml
rookvloeistof in, we hebben bij afleveren deze tank al gevuld. Zorg dat de slang in de dop tot onderin de tank
reikt en er geen knik in de slang zit. Een trechter wordt door ons meegeleverd als er extra rookvloeistof mee is
besteld. Op de vloeistofniveau aanduiding kun je zien hoeveel rookvloeistof er nog in zit. (1)
Sluit de stroomkabel aan op aansluiting 2 en doe de stekker in een geaard stopcontact.
Schakel nu de machine in door knop 4, de power button op aan te zetten. (deze licht rood op)
Op de afstandsbediening is de rode lamp aan. Wacht totdat de rode lamp op de afstandsbediening uit is en de
groene lamp is aangegaan. Druk dan op de knop op de afstandsbediening. Het sputtert even en dan begint de
rook uit de spuitmond te komen. Na een korte tijd zal de lamp op de afstandsbediening weer op rood gaan en

moet de machine weer even voorverwarmen. Als de lamp weer op groen is kun je weer op de knop op de
afstandsbediening drukken.
LED verlichting: (alleen voor de S700 LED versie)
Als je de amberkleurige LED verlichting wilt gebruiken dan zet je button 5 LED op aan. (hij licht rood op)
De LED verlichting staat los van de afstandsbediening, dus als je geen rook spuit dan zal, als button 5 op aan
staat, de LED verlichting blijven branden. De verlichting zet je dus uit door button 5 weer op uit te zetten.
Schoonmaken en opbergen:
Verwijder de stroomkabel uit het stopcontact en haal hem uit het apparaat. Zorg dat deze weer terug gaat naar
de verhuurder. Het apparaat maak je schoon door met een vochtige doek de buitenzijde schoon te wrijven. Laat
de resterende rookvloeistof in het apparaat zitten en de dop met slang erop gedraaid.

