MANUAL DO USUÁRIO
3X1 LED-FOG-BUBBLE HAZE MACHINE
LL – FBHM2000

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e guarde-o para futuras pesquisas.

ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações
importantes sobre instalação, operação e manutenção
Prefácio
Muito obrigado pela escolha da 3X1 LED FOG BUBBLE MACHINE
Antes de usar, sugerimos que leia atentamente todas as instruções. Ao seguir as sugestões
encontradas neste Manual do Usuário, você pode garante um desempenho confiável e satisfatório
do seu aparelho, além de preservar a vida útil.
Introdução
A máquina de fumaça com bolhas LL-FBHM2000 é o primeiro blaster de bolhas da LED
LIGHT. Ele vem com design patenteado do Jet que cria muitas bolhas vivas
preenchido com nevoeiro, enquanto com menos nevoeiro no exterior. O excesso de fluido da bolha
fluirá de volta para o reservatório de lixo, em vez de cair no chão. Proteja para fora o fluido da bolha
ruim e assegure bolhas de alta qualidade, o fluido da bolha é bem armazenado no tanque. Com
esse recurso, a unidade pode também ser montado no alto da treliça, lançando bolhas dançando
por todo o céu. Não importa qual será o tipo de shows, festas e eventos, esta unidade
será uma boa escolha.

Característica do produto:
1. Projeto de jato, produzindo muitas bolhas cheias de neblina.
2. Sistema de aquecimento bem projetado, liberando o nevoeiro de maneira uniforme e pura,
sem deixar cair fluidos.
3. Ventilador duplo, espalhando bolhas para o ar superior e mais longe.
4. O tanque de fluido de bolha e o tanque de fluido de neblina têm capacidade diferente,
evitando o uso incorreto.
5. Ranhura sob os bicos para colocação de algodão absorvente, absorvendo o fluido da bolha
cuspidora.
6. O excesso de líquido da bolha fluirá de volta para o tanque de fluido de resíduos.
7. Combinando com a luz LED, combinando com nebulizador de bolhas para obter um efeito
mais surpreendente.
8. Painel de controle LCD .ON-board, fácil de usar
Operação de segurança
- Mantenha o aparelho seco, para uso interno e externo.
- Use um aterramento adequado. Antes de usar, verifique se a unidade está instalada na
tensão nominal.
- Desligue ou desconecte quando não utilizar o aparelho ou antes de encher o tanque
- Esta máquina não é à prova d'água. Mantenha-o afastado da umidade e da água. Se houver
umidade, água ou fluido dentro da caixa, pare de usá-la imediatamente.
- Não há peças utilizáveis e modificáveis pelo usuário dentro da carcaça. Não desmonte a
carcaça ou realize modificação, caso contrário pode causar danos à unidade ou perigo de queima.
Qualquer manutenção deve ser realizada por um profissional qualificado.
- Para uso adulto apenas. O acessório deve ser instalado fora do alcance das crianças.
Nunca deixe a unidade funcionar desacompanhada. Mantenha-a afastado do fogo, combustível e
materiais inflamáveis.
- Coloque a máquina em uma área bem ventilada. Deixe cerca de 20 a 50 cm de espaço em
torno da unidade.

- Não use o acessório sob uma temperatura superior a 50℃.
- Não adicione líquidos inflamáveis de qualquer tipo (óleo, gás, perfume) ao líquido de
neblina.
- Se algo algum problema for identificado durante o uso, interrompa o uso imediatamente,
corte a energia e verifique a quantidade de fluido de neblina, o fusível, o cabo de alimentação e a
ficha de alimentação. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com seu
revendedor.
-Não beba o líquido. Se for ingerido, chame um médico imediatamente para qualquer
desconforto. Se o líquido entrar em contato com a pele ou os olhos, enxaguar bem com água.
Desembalando e inspeção
Imediatamente após receber a máquina, desembalar cuidadosamente, verifique todos os
itens para garantir que todas as peças estejam completas e em boas condições. Se alguma das
peças parecerem danificadas ou manipuladas incorretamente pelo transporte, entre em contato
com o remetente imediatamente e não ligue a máquina.
O que está incluido
1. Uma máquina LL-FBHM2000
2. Um controle remoto
3. Um cabo de energia
4. Um manual do usuário

Instruções de Operação
Preparando para a Operação:
• Depois de verificar se todas as peças estão intactas e completas, posicione a máquina na
horizontal.
• Retire o tanque de fluido de seu compartimento e remova a tampa; o grande tanque é para fluido
de bolha, o pequeno é para o fluido de neblina Haze a base d’água. Use sopmente fluído Haze a
base d’água, não use fluido convencional de fumaça
• Verifique se as mangueiras de plástico presas à tampa estão no lugar e em boas condições, sem
dobrar ou deformar.
• Sempre conecte o produto a um circuito aterrado. Antes de ligar, verifique se ele está conectado
com a tensão nominal.
• Ligue a máquina e “Aquecimento” será exibido no visor durante o processo de aquecimento. Após
aprox. 3 minutos, o visor
muda para “Pronto para trabalhar” quando a máquina está pronta para a saída.

Painel de controle no dispositivo:

Para acessar as funções do painel de controle, use os quatro botões localizados abaixo do visor
LCD.
Botão de Função
<MENU> Alterna as páginas do menu para selecionar uma função
<TIMER>Aumenta o valor numérico da função atual
Modo de saída do temporizador
<VOLUME>Diminui o valor numérico da função atual
Aciona o modo de saída manual.
<STOP>Salvar configurações
MAPA DO MENU:
Display LCD Descrição
Pronto para trabalhar Após cerca de um minuto de aquecimento, ele irá mostrar esta página.
Conjunto de Intervalos:
Pressione o botão UP ou DOWN para definir o intervalo do modo TIMER
5 ~ 200s
Conjunto de Duração:
Pressione UP ou DOWN para definir a duração do modo TIMER
5 ~ 200s
Saída de Bolha:
Pressione UP ou DOWN para definir a saída da bolha
LIGADO DESLIGADO
Saída de Haze:
Pressione UP ou DOWN para definir o volume de neblina
1% ~ 100%
Velocidade do ventilador:
Pressione UP ou DOWN para definir a velocidade do ventilador
1% ~ 100%
Cor LED:
Pressione UP ou DOWN para selecionar a cor
1. vermelho
2. Verde

3. azul
4. Âmbar
5. Laranja
6. roxo
7. azul-celeste
8. Cor Marco
Endereço DMX512:
Pressione UP ou DOWN para definir o endereço DMX
1 ~ 512
Modo Limpo:
Pressione UP ou DOWN para definir o modo de limpeza
LIGADO DESLIGADO
(Quando o modo de limpeza está ativado, ele substituirá todas as outras funções. O tempo de
limpeza padrão é de 1 minuto
sem girar o modo manualmente.)
Línguagem:
Pressione UP ou DOWN para selecionar o idioma
Inglês / chinês
Em temporizador ou modo de volume, o status de trabalho é baseado na saída de bolha, na
saída de névoa, na saída de vento e na cor do LED
Placa de controle LCD.
Modo de controle remoto sem fio e operação:
Este modo permitirá que você controle o nebulizador de bolhas usando o controle sem fio W-2. Isso
consiste no transmissor e no receptor.
Qualquer um (ou mais) transmissor W-2 pode trabalhar com qualquer um (ou mais) receptor W-2,
sem necessidade de procedimento de emparelhamento.
Você pode controlar até 4 nebulizadores de bolhas independentes ou mais se os executar
simultaneamente.
Conecte o receptor sem fio na porta de 5 pinos do nebulizador de bolhas rotulado “Wireless
Controller”. O indicador LED vermelho acenderá quando o
transmissor é conectado com sucesso. Não há qualquer reação no indicador LED verde.
• Existem 4 botões no transmissor remoto sem fio que atuam como gatilhos. Cada botão pode ser
atribuído a um nebulizador de bolhas diferente. Você só pode escolher 1 dipswitch em cada
receptor. Veja as opções de configuração abaixo para configurar os receptores para operar com
o transmissor remoto.
Modo Dipswitches:
CH1 1 = On, 2-4 = Off
CH1, CH2 1, 2 = On, 3,4 = Off
CH1, CH2, CH3 1, 2, 3 = On, 4 = Off
CH1, CH2, CH3,CH4 1, 2, 3, 4 = On

Modo DMX e Operação DMX
A máquina LL-FBHM2000 funciona com um controlador DMX.
• Ligue o produto a uma tomada elétrica adequada
• Ligue o produto.
• Conecte um cabo DMX da saída DMX do controlador DMX ao soquete de entrada DMX no
produto.
Endereço para os olhos
Ao selecionar um endereço DMX inicial, considere sempre o número de canais DMX. Se você
escolher um endereço inicial muito alto,
restringir o acesso a alguns dos canais do produto.
Defina o endereço na faixa 001 - 512 DMX e usa 12 canais DMX, que define o
endereço configurável mais alto para 501 para ter todos os canais controláveis.
Conecte um cabo DMX da saída DMX do controlador DMX ao soquete de entrada DMX no produto
ou pressione
repetidamente o botão “MENU” até que o LCD mostre “Endereço DMX”, pressione UP ou DOWN
para definir o endereço inicial DMX desejado.
Mapa do menu do modo DMX
Quando a máquina se conecta a DMX, a tela sempre mostrará o endereço inicial DMX, e você pode
configurá-la ou alterá-la a qualquer momento
pressionando o botão UP ou DOWN.
Atribuições e Valores de Canal DMX DMX
1 - Saída de bolha
000-010 OFF
011-255 ON
2 - Saída de névoa
000-010 sem função
011-255 Volume de neblina, baixo a alto
3 - Saída de vento
000-010 sem função
011-255 Velocidade do ventilador, baixa para alta
4 - Modo de limpeza de bolhas
000-010 sem função
011-255 Modo de limpeza de bolhas ON, substituindo outras funções
5 - Dimmer
000-010 sem função
011-255 Dim a brilhante
6 - Vermelho
000-010 sem função
011-255 Dim a brilhante
7 - Verde

000-010 sem função
011-255 Dim a brilhante
8 - Azul
000-010 sem função
011-255 Dim a brilhante
9 - Âmbar
000-010 sem função
011-255 Dim a brilhante
10 - Cor Marco
000-010 sem função
011-255 Cor Marco
11 - Estrobo
000-010 sem função
011-255 Lento para rápido
12 - Cores de velocidade de Marco
000-010 sem função
011-255 Lento para rápido

Manutenção de rotina e soluções para falhas
1. Não é possível poluir o fluido para manter o fluido limpo, a tampa deve ser apertada
imediatamente após a adição de fluido e regularmente limpar o filtro dentro da garrafa de óleo.
2. Após 40 horas de uso contínuo, use 80% de água destilada e 20% de vinagre branco
misturado em um detergente para limpar as impurezas dentro do aquecedor.
3. Abra a tampa de fluido, remova o tubo de sucção e conecte a energia, fazendo com que
ele borrife continuamente 3-4 vezes na área aberta e, em seguida, coloque o tubo de sucção de
volta na garrafa de fluido para pulverizar novamente até que a fumaça fique normal.
4. Todas as máquinas com cabeça móvel são susceptíveis de serem bloqueadas, devido ao
uso freqüente de sujidade ou pelo uso prolongado do filtro de fluidos, pelo que a manutenção
regular pode ser mais duradoura. Quando você ouvir a vibração da bomba por mais de dois
minutos, mas não houver fumaça, as razões devem ser as seguintes:
1° Falha em adicionar fluido quando necessário, causa carga de trabalho a longo prazo, ou
grandes flutuações de tensão podem travar ou danificar a bomba.
2° Geralmente, desde que você possa remover a bomba ou apenas substituir a borracha em
forma de cogumelo o problema pode ser resolvido sem ter que substituir a bomba inteira, consulte
os diagramas, se a bobina estiver queimada entre em contato com seu revendedor.
Serviço e manutenção
1. Por favor, use somente fluído a base d’água e de boa qualidade, nunca use fluído que
contenha glicerina na fórmula, isso prolongará a vida útil das máquinas. Para evitar danos e
problemas ao produto, apenas profissionais qualificados podem realizar a manutenção e reposição
de peças.
2. Poeira excessiva, resíduos de fluidos e sujeira vão degradar o desempenho e causar
superaquecimento. Remova a poeira das saídas de ar com compressor de ar, vácuo ou uma escova
macia. O invólucro pode ser limpo com um pano úmido.

3. Antes de armazenar, coloque água destilada através do sistema de aquecimento para
evitar o bloqueio do elemento de aquecimento elétrico.
4. Recomenda-se executar a máquina mensalmente para obter o melhor desempenho e
condição de saída.
5. Toda a máquina de neblina será bloqueada por causa do líquido inferior ou uso freqüente.
A manutenção periódica é necessária para uso a longo prazo. Após 40 horas de trabalho contínuo,
borrife 10-15 vezes com detergente composto de 35% de vinagre e 65% de água destilada.
6. Por favor, operar corretamente a máquina em conformidade com o manual do usuário.
Parâmetros técnicos:
Tensão de entrada de energia CA e taxa AC 220-240 V, 50/60 Hz
Tipo de disjuntor atual
Especificações atuais do limitador 5 A, 250 V
Consumo Total de Energia 650 W
Calor de Aquecimento Aproximado 3 min
Fonte de Luz LED Cor RGBY
Tipo de LED Quad-Color
Potência por LED 8 W
Quantidade de LED 6 pcs
Potência total de LED 48 W
Capacidade Capacidade do tanque de fluido de bolha 2,7 L
Capacidade do tanque de fluido de névoa Haze 1,3 L
Saída ajustável de saída
Max Fog Output Volume Aproximado 4,500 cfm
Altura máx. De saída 4 m
Distância Máx. Da Saída Aproximado 3,5 m
Consumo de Fluido de Nevoeiro (Saída de 100%） Aproximadamente 60 min / L
Consumo de fluido de bolha (100% de saída) aproximado 40 min / l
Controle no dispositivo de controle manual LCD placa de controle
Controle sem fio
Protocolo de Controle DMX512
Faixa de canais DMX 12
Peso e Dimensões Peso Líquido 14,5 kg
Peso Bruto 17 kg
Dimensões da máquina 426 × 317 × 394 mm
Dimensões da Embalagem 535 × 435 × 500 mm

Ilustração gráfica

Análise do fenômeno de bloqueio do resfriamento e fluido da máquina de neblina
Use os consumíveis originais, proteja sua saúde e vida útil da máquina

A. Problema de injeção de fluido:
Refere-se quando o vapor de fumaça que atomiza no tubo do aquecedor da máquina não é
satisfatório, a temperatura do aquecedor não pode é efetiva para transmitir o fluido de fumaça, o
fluido de fumaça não pode causar a atomização e levar a injeção de fluido.
Primeiro motivo: O fluido de fumaça é de baixa qualidade, podendo conter impurezas que
aderem à parede do tubo e a transmissão da temperatura fica impedida resultando na injeção
incompleta causada por injeção de fluido.
Segundo motivo: Usando um fluido de fumaça não indicado. Diferentes fluidos de fumaça
têm diferentes temperaturas de atomização necessárias. Se utilizar o produto inadequado, o óleo
não pode causar uma atomização total. (fig. 1).
B. Problemas de bloqueio do aquecedor
A injeção pobre de fluido de atomização são os primeiros sinais de bloqueio do aquecedor.
Usando fluido de fumaça de má qualidade ou manutenção ineficiente. Inevitável aparecerá o
sintoma terminal do bloqueio do aquecedor.
Motivo: A falta de manutenção adequada ou um fluido de neblina impróprio causam o
bloqueio do aquecedor. Este problema não tem ligação com a qualidade do aparelho. Ex.: Como
um carro sem o redimento esperado devido o combustível de baixa qualidade que gera falha no
circuito de fluido ou, por muito tempo, sem manutenção, o carro inevitavelmente parece ter
problemas maiores. (Figura 2)
C. Solução para os Problemas
A tubulações de aquecimento da máquina de fumaça usada por um longo tempo faz com
que a parede do tubo acumule sedimentos (o fluido de fumaça de baixa qualidade, produz mais
impurezas levam a injeção de fluidos ou bloqueados). Todas as máquinas de fumaça precisam de
manutenção regular, sugestão de 1 ou 2 vezes por mês.
Método de manutenção específico: Aquecer o vinagre branco e dosar 35% com 65%
de água destilada e depois pulverizar 10 a 15 vezes.

TERMO DE GARANTIA
Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação.
Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Led Light Indústria e Comércio Importação
e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de
material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota
fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia
cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.
Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por
nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que
apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.
A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o
transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica
autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes
do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED
LIGHT.
Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer
inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por
despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.
Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de
fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto
por um modelo similar, sem bônus para o cliente.
A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de
eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição
do próprio equipamento por ela produzido.

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br

