2

4

1

3

5

Handleiding American DJ VF-Flurry Sneeuwmachine
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Vloeistofnivo aanduiding
Aan/Uit schakelaar
Aansluiting stroomsnoer
Aansluiting afstandsbediening
Motorpower min/max schakelaar
Draaischakelaar vlokgrootte
Groene power lampje
Rode vloeistof indicator lampje
Sneeuw spuit schakelaar
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Tips vooraf:
Het apparaat is in principe voor binnen gemaakt. Het werkt elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen of mist. Als
het droog is mag van ons het apparaat voor eigen risico buiten worden gebruikt maar zorg dat er geen vocht bij kan
komen.
Beste werking krijg je door het apparaat hoog te plaatsen, zoals het hangen in een truss of een lichtbrug. De beugel
om hem op te hangen zit er aan en eventueel kan een lichtbrug bij ons gehuurd worden.
Belangrijk: aan de voorzijde zit een stoffen kapje met een tie-wrap om de spuitmond deze is voor de werking
noodzakelijk en mag dus ook niet verwijderd worden of beschadigd worden.
Het apparaat mag alleen met door ons geleverde, merkeigen, sneeuwvloeistof gebruikt worden. Wij leveren, indien
gewenst, extra hoeveelheden sneeuwvloeistof tegen betaling.

Het is natuurlijk geen echte sneeuw die wordt gespoten het is een dichte vorm van schuim. De schuim verdwijnt
vanzelf na ca. een kwartier. Het is op basis van water en dat houdt in dat sommige vloeren hier erg glad van kunnen
worden, houdt hier dus rekening mee en met name voor de veiligheid van je gasten.
Bediening:
Sluit het apparaat met de stroomkabel (3) aan op een geaarde 220 aansluiting. Sluit vervolgens de afstandsbediening
aan in de daarvoor bedoelde aansluiting. (4)
Het apparaat wordt door ons geleverd met een volle tank sneeuwvloeistof. (1 liter) Indien nodig vul de tank bij door
de dop boven op het apparaat los te draaien en de vloeistof er in te gieten. Hiervoor heeft u van ons een trechter
mee gekregen. Doe het slangetje dat in de dop zit zo diep mogelijk in de tank en draai de dop er weer op. Let op! Dat
het slangetje in de dop geen knik bevat. Op de vloeistofniveau aanduiding (1) kin je zien hoeveel sneeuwvloeistof er
nog in het apparaat zit.
Met de vlokgrootte op medium spuit het apparaat de hele tank leeg in ca. 3 minuten.
Zet het apparaat aan met de aan/uit knop. (2) Stel vervolgens de motopower in met de min/max schakelaar. (5) Bij
max. spuit hij verder dan bij min.
Op de afstandsbediening brandt nu de groene lamp .(7) Stel nu met de draaiknop (6) de vlokgrootte naar behoeve in,
van min. Naar max. Dit beïnvloedt natuurlijk ook de snelheid van het verbruiken van de sneeuwvloeistof. Begin dan
met sneeuw spuiten door schakelaar, (9) de sneeuw spuit schakelaar op aan te zetten.
Let op! Het apparaat heeft een droogspuit beveiliging. Als er te weinig sneeuwvloeistof in de tank zit gaat de rode
lamp knipperen (8) en zal het apparaat zichzelf uit schakelen en geen sneeuw meer spuiten. Hij dient dan eerst te
worden bijgevuld. Dit is om de levensduur van de pomp te waarborgen.
Schoonmaken en opbergen:
Koppel de stroomkabel af en koppel ook de afstandsbediening af en zorg dat deze weer terug gaan naar de
verhuurder. Schoonmaken van het apparaat doe je met een vochtige doek, neem hiermee de buitenkant van het
apparaat af en wrijf het na met een droge doek.

