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ATENÇÃO! 

 Mantenha este dispositivo longe da chuva e humidade. 

 Retire o cabo de alimentação antes de remover a máquina da caixa. 

 Certifique-se de estar utilizando a tensão de alimentação adequada para o equipamento. 

 Por favor, para sua própria segurança, leia este manual atentamente antes de operar a máquina. 

 Cada pessoa envolvida com a instalação, operação e manutenção deste dispositivo deve: 

- Ser qualificado. 

- Seguir as instruções deste manual. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Obrigado por ter escolhido VEC-ATF-1000W. Você verá que adquiriu um dispositivo poderoso e versátil. 

Desembrulhe o seu item. Antes de iniciar a operação, certifique-se de que não há danos causados pelo 

transporte. Caso haja algum, consulte o seu agente e não use o dispositivo. 

 

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

Se o dispositivo tiver sido exposto à variação de temperatura drástica (por exemplo, após o transporte), 

não ligá-lo imediatamente. A água de condensação resultante pode danificar o dispositivo. Deixe o 

aparelho desligado até que ele atinja a temperatura ambiente. Sempre conecte o plugue de energia após 

realizar todas as verificações recomendadas pelo manual. Certifique-se de que o interruptor de 

alimentação esteja na posição OFF, antes de ligar o aparelho à corrente elétrica. Nunca deixe o cabo de 

alimentação entrar em contato com outros cabos! Lidar com o cabo de alimentação e todas as conexões 

com rede, de forma cautelosa! Certifique-se de que a voltagem a utilizar não é superior ao apontado no 

painel traseiro. Certifique-se de que o cabo de alimentação não seja pressionado ou danificado por 

arestas cortantes. Verifique o dispositivo e o cabo de alimentação frequentemente. 

Atenção! Desconecte a máquina da rede elétrica antes de adcionar fluido ao tanque. Nunca beba o fluido 

do dispositivo ou use no interior ou exterior de um corpo humano. Se o fluido entrar em contato com a 

pele ou os olhos, lavar abundantemente com água. Se for necessário chame um médico imediatamente. 

Risco de explosão! Nunca adicionar líquidos inflamáveis de qualquer espécie ao líquido do equipamento. 

Mantenha o dispositivo na posição vertical. Nunca aponte a saída de fumaça diretamente a pessoas ou 

chamas. 

Risco de queimadura! Mantenha distância mínima de 50cm da saída de fumaça. 

Desconecte a máquina da rede de alimentação quando não estiver em uso ou antes de limpá-la. 

Manuseie o cabo de alimentação apenas pelo plug. Nunca remova o plugue puxando pelo cabo. Mantenha 

distante de crianças. 

Nunca deixe este equipamento operando sem acompanhamento de uma pessoa qualificada. 

 



 

3. RECURSOS 

 Ideal para eventos em ambientes pequenos ou testes em dutos e gabinetes. 

 Saída de fumaça poderosa. 

 Controle remoto incluso. 

 Termostato de qualidade. 

 Chave de proteção para superaquecimento. 

 

4. INICIANDO OPERAÇÃO 

Instale o aparelho sobre uma superfície plana. O tanque de fluído do dispositivo precisa ser preenchido 

com fluido nebulizador padrão antes de iniciar as operações, este procedimento deve ser executado sem 

que o equipamento esteja conectado à rede. Recomendamos fluidos de alta qualidade Vectus Rosco FX 

Neutro. Você não deve usar substâncias que são classificadas como "material de trabalho perigoso" ou 

"fluidos inflamáveis". Se o líquido entrar no interior do aparelho, desconecte da rede elétrica 

imediatamente e consulte um técnico. 

Ligue o aparelho através do interruptor de alimentação. Conecte o controle remoto com a máquina 

através da tomada de três pinos na parte de trás da unidade. Depois de alguns minutos de aquecimento, 

o dispositivo está pronto para operar. O LED vermelho do controle remoto indica que a máquina ainda 

não está em condições de operação. Quando o LED verde acender, o nebulizador está pronto e acionando 

a tecla do controle remoto a fumaça será emitida. A temperatura é regulada por um termostato de alta 

qualidade. 

Cuidado: A saída de fumaça vai aquecer durante a operação. Portanto, não toque na saída até que tenha 

arrefecido completamente. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE MANUTENÇÃO 

Limpeza do elemento de aquecimento: 

O elemento de aquecimento deve ser regularmente limpo a cada 30 horas de funcionamento, a fim de 

evitar o entupimento. 

Preencha o tanque de fluído vazio com água. Acione a máquina várias vezes em um ambiente ventilado. 

O número de repetições depende do nível de poluição dos elementos de vaporização. Após finalizar o 

processo limpe e enxague o tanque completamente.  

 

 

 

 



Substituição do fusível 

Se o fusível romper apenas substitua este por outro com a mesma caracteristica técnica. 

Antes de substituir o fusível, desconecte a máquina da rede de alimentação. Em seguida execute o 

procedimento conforme determinado abaixo: 

1. Abra o porta-fusível no painel traseiro com uma chave de fenda apropriada. 

2. Retire o antigo fusível do porta-fusível. 

3. Instale o novo fusível no porta-fusível. 

4. Substituir o suporte de fusível no invólucro. 

 

Considerações finais 

Não há peças que devam ser manuseadas no interior do dispositivo, exceto o fusível. As operações de 

manutenção e de serviço só podem ser efetuadas por revendedores autorizados. 

Caso haja a necessidade de quaisquer peças de reposição, por favor use peças genuínas. Se o cabo de 

alimentação deste dispositivo for danificado, deve ser substituído por um cabo especial fonte de 

alimentação disponível no seu revendedor.  

Em caso de inutilização do equipamento, por favor elimine o aparelho inutilizável em conformidade com 

os regulamentos legais em vigor. Para quaisquer dúvidas, contate o seu revendedor. 

Nota: Estas informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 400W 900W 1000W 

Saída de fumaça 8000cu.ft por minuto 10000cu.ft por minuto 15000cu.ft por minuto 

Tempo aquecimento 4,5min 4,5min 4,5min 

Capacidade do tanque 0,25L 1L 1L 

Potência 400W 900W 1000W 

Fonte de energia 110V-240V 110V-240V 110V-240V 

Dimensões 25x13,5x19cm 39,5x28,5x24,2cm 39x21,5x26,5cm 

Peso 2,25Kgs 3,8Kgs 4,2Kgs 
 

 1200W 1500W 3000W 

Saída de fumaça 18000cu.ft por minuto 20000cu.ft por minuto 40000cu.ft por minuto 

Tempo aquecimento 8min 8min 12min 

Capacidade do tanque 2,3L 2,3L 10L 

Potência 1200W 1500W 3000W 

Fonte de energia 110V-240V 110V-240V 110V-240V 

Dimensões 53x31,5x26,5cm 53x31,5x26,5cm 730x330x200cm 

Peso 5,6Kgs 5,6Kgs 18Kgs 

 


