
 

 

 

      Z-1000 MKII 
                 ORDERCODE 60673 
 

 

 



Proficiat! 
U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Antari. 

De Antari Z-1000 Fogger brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid 

U bezit nu een robuste en sterke state-of-the-art machine. 

 
U kunt op Antari vertrouwen voor meer geweldige produkten. 

Wij ontwerpen en bouwen professionele apparatuur voor de entertainment industrie. 

Nieuwe produkten worden regelmatig geintroduceerd. Wij werken hard om U, onze klant, tevreden te 

houden. 

 
U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Antari. 

Dus de volgende keer, kijk eerst naar Antari voor meer geweldige apparatuur. 

Zorg dat u het beste krijgt met Antari ! 

 
Dank U! 
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WAARSCHUWING  
 

 

 

 

 

 

LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT 

BEFORE DIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID! 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN  
Iedereen die zich bezighoud met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet : 

- Gekwalificeerd zijn  

- De richtlijnen in deze handleiding volgen 

 

 

 

 
 

 
Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging, 

raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet. 

 

Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de 

gebruiker om de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen. 

 

Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen. 

 

Dit apparaat bevat geen onderdelen die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over 

aan gekwalificeerde technici. 

 

BELANGRIJK: 
De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet volgen 

van de handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat. 

 

• Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en alle  

   Andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid! 

• Verwijder nooit informatieve of waarschuwingslabels van het apparaat. 

• Richt de rookuitlaat nooit direct op personen. 

• Richt de rookuitlaat nooit op vuur. 

• Voeg nooit brandbare vloeistoffen (olie, gas, parfum) toe aan de fogger-vloeistof. 

• Drink nooit fogger-vloeistof. Bel onmiddellijk een dokter, wanneer dit gebeurt. Indien de fogger vloeistof  

   in contact komt met ogen of huid, spoel goed met water. 

• Sluit nooit met rook gevulde ruimtes af. Risico: paniek onder de opgesloten mensen! 

• Laat de fogger niet continu rook uitstoten! Er mag alleen korte periodes rook uitgestoten worden. 

• Steek nooit objecten in de ventilatie openingen. 

• Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack. 

• Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur van het apparaat  

   verkort. 

• Raak de fogger uitlaat niet aan (uitlaat wordt heel warm). 

• Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen. 

• Gebruik de fogger alleen in goed geventileerde ruimtes. 

• Gebruik alleen goede kwaliteit fogger-vloeistof op waterbasis, die door uw Antari dealer wordt  

   aangeraden (5L fogger-vloeistof ordercode 60603). Andere fogger-vloeistoffen kunnen een slecht  

   resultaat teweeg brengen: slechte rook effecten, verstoppingen of spetteren van niet verdampte  

   vloeistof. 

• Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen. 

PAS OP! 
Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht! 

Schakel de stroom uit, voordat de tank wordt gevuld! 

PAS OP! Wees voorzichtig met uw handelingen. 
Als u de draden aanraakt, kunt u een gevaarlijke schok 

oplopen! 
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• Zorg dat er altijd genoeg fogger-vloeistof in de tank zit. Gebruik van de fogger, zonder vloeistof, kan  

   Leiden tot schade aan de pomp en de verwarming. 

• Zorg dat er altijd minstens 20 cm rondom het apparaat vrij is. 

• Trek de stekker van uw Antari Z-1000 rookmachine uit het stopcontact, voordat de tank gevuld wordt. 

• Voordat de fogger verzonden of getransporteerd wordt, moet de tank altijd leeg zijn. 

• Houd de tankdop van het apparaat altijd gesloten tijdens het gebruik. 

• Zorg dat de fogger altijd kaarsrecht staat. 

• Gebruik van de fogger is alleen voor volwassenen. De fogger moet buiten het bereik van kinderen  

   gehouden worden. Laat het apparaat nooit in gebruik, zonder toezicht. Laat het rooster voor de uitlaat  

   altijd op de fogger, als hij gebruikt wordt in de buurt van kinderen. 

• Als het apparaat in gebruik is, moet er niets korter dan 50cm voor de fogger uitlaat staan, 

• Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt, voordat het  

   schoongemaakt wordt of als er onderhoud wordt gepleegd! Trek nooit aan het netsnoer, maar altijd  

   aan de stekker. 

• Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde apparaat. 

• Let erop dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Controleer het apparaat en de  

   stroomkabel van tijd tot tijd. 

• Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het apparaat gevallen is. Laat een gekwalificeerde  

   technicus het apparaat nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen. 

• Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel het  

   apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het  

   apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt. 

• Als uw Antari fogger slecht functioneert, stop onmiddellijk met het gebruik. Maak de tank leeg en  

   verpak de fogger in z’n orginele verpakking. Breng hem terug naar uw Antari dealer voor onderhoud. 

• Laat het apparaat afkoelen, voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt. 

• Het verblijf van personen, in met rook gevulde ruimtes met een zicht korter dan 15m, mag nooit langer  

   zijn dan 5 minuten! 

• De rook die uit het spruitstuk komt, staat onder druk en is extreem heet. 

• Het spruitstuk wordt zeer heet gedurende het gebruik (300º C). Houd brandbare objecten tenminste  

   50cm van de uitlaat. 

• Het gebruik van fogger-vloeistof is alleen voor volwassenen. 

• Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een  

   gekwalificeerde technicus. 

• In ruimtes verzadigd met rook is aanzienlijk minder zuurstof aanwezig! 

• De rook dichtheid moet altijd zo geregeld zijn, dat er altijd meer zicht is dan 5m – Gevaar: paniek door  

   gebrek aan orientatie! 

• Een gekwalificeerd persoon moet altijd toezicht houden op een met rook gevulde ruimte. 

• GARANTIE: Tot een jaar na de aankoop datum. 

 

 

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 
Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd 

plezier van dit apparaat kunt hebben. 

 

Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het 

produkt beschadigen en vervalt de garantie. 

 

Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, lamp explosie, crash enz. 

U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen! 
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Bevestigen 
 

Volg de Europese en nationale regels met betrekking tot installatie, trussing en alle andere 

veiligheidsaspecten. 

 

Voer de installatie niet zelf uit ! 

 

Laat de installatie altijd over aan een gekwalificeerde dealer ! 

 

Procedure: 

• Als de fogger aan het dak of aan een hoge stellage bevestigd moet worden, moet men professionele  

   truss-systemen gebruiken. 

• Gebruik een klem om de fogger met zijn beugel aan het truss-systeem te bevestigen. 

• De fogger moet nooit bevestigd worden, los zwaaiend in een ruimte. 

• De fogger moet altijd bevestigd worden met een veiligheidsvoorziening, bv. Een veiligheidsnet of een  

   veiligheidskabel. 

• Bij bevestiging, losmaken of onderhoud van de fogger, let erop dat de plek eronder geblokkeerd is en  

   verblijf in het gebied verboden is. 

 

Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken ! 

 
 

Aansluiten op het lichtnet 
Sluit het apparaat op de stroom aan met de juiste kabel. 

Let er altijd op dat de juiste kleur kabel op de juiste plaats word bevestigd. 

 

International EU Cable UK Cable US Cable Pin 

L BRUIN ROOD GEEL/KOPER FASE 

N BLAUW ZWART ZILVER NUL 

 
GEEL/GROEN GROEN GROEN AARDE 

 

 

Let er altijd op dat de aarde kabel op de juiste manier is aangesloten! 

 

Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken ! 
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Beschrijving 
 

Omschrijving apparaat 
De Z-1000 fogger is een kleine, veelzijdige en krachtige fogger van Antari. 

• verwarming 1000 W 

• opwarmtijd ±4,5 min. 

• Fog output min. 283m3 

• Tankinhoud 1,7L 

• Vloeistof verbuik: 49 Min./L bij 100% Fog Output 

• DMX sturing 

• Afstandsbediening: Z-10 (meegeleverd) 

• Optionele afstandsbedieningen: Z-40 Timer Afstandsbediening (Ordercode 60690) 

Z-50 Draadloze Afstandsbediening (Ordercode 60678) 

 

LET OP: Kennis van DMX is gewenst om dit apparaat volledig te benutten. 

 

Overzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Z-10 afstandsbediening  

 

 

         Fig. 1 

 

 
 

1) 1,7 L vloeistof tank 

2) Bevestigingsschoef; Bevestigingshoek < 15° 

3) Bevestigingsbeugel  

4) Rook uitlaat 

5) DMX Out 

6) Afstandsbediening input 

7) Dipswitches 

8) Rook uitlaat 

9) DMX In 

10) ON / OFF 

11) IEC Powerconnector + Zekering 

12) Vloeistof level 

 

 

Fig. 2 
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Installatie 
 

Installeren van de Fogger 
Verwijder alle verpakkingsmaterialen om de fogger. Controleer of alle piepschuim en plastic verwijderd 

is, speciaal om het spruitstuk heen. 

Vul de tank met Fogger-vloeistof (ordercode 60603) of een andere goede kwaliteit fogger vloeistof op 

waterbasis. Andere vloeistoffen kunnen de fogger beschadigen. Als de tank gevuld is, draai de dop 

terug op de tank. Het maximale vul-niveau staat op de achterkant van de fogger. Giet de fogger-

vloeistof in de tank, maar let erop dat het maximale niveau niet wordt overschreden.  

VUL NIET MEER, ALS HET TOEGESTANE MAXIMUM ! 

Steek de kabel van de afstandsbediening in de juiste input van de fogger. 

Het apparaat kan ook werken als het op de grond staat of op een andere vlakke ondergrond. 

Als het apparaat aan de bevestigingsbeugel hangt, is het belangrijk dat de rook nooit direct in 

andermans gezicht wordt geblazen. Daarom moet het spruitstuk nooit in de richting van personen zijn 

gericht. 

Hoe de fogger ook bevestigd wordt, zorg ervoor dat hij nooit onder een hoek die groter is dan 25 graden 

wordt geplaatst. 

Trek de stekker altijd uit het stopcontact, voordat de fogger wordt schoongemaakt of als er 

onderhoud wordt gepleegd. 

Schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, valt niet onder de garantie. 

 

 

Set Up en Werking 
Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde voltage 

gelijk is aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V produkt aan te 

sluiten op 230V, of vice versa. 

 

 

 

Afstandsbediening gebruik 
 

Procedure: 

1. Steek de stroomkabel in een geaard stopcontact. Zet de knop op de achterkant op “ON”. Warm-up is  

    klaar, als het licht op de afstandsbediening groen oplicht. 

2. Om rook te genereren, druk op de knop op de afstandsbediening en houd hem voor de gewenste tijd  

    ingedrukt.  

3. Het lampje op de afstandsbediening licht op en gaat weer uit, als de fogger weer opwarmt om de     

    gewenste gebruikstemperatuur te bereiken.  

4. Voor meer informatie over het gebruik van uw Antari fogger, kijk naar Afstandsbediening gebruik. 

 

Optionele Afstandsbedieningen:  Z-40 Timer Afstandsbediening (Ordercode 60690) 

Z-50 Draadloze Afstandsbediening (Ordercode 60678)  

    
          60690           60678 
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10 meter kabel afstandsbediening met 1/4” stereo plug voor de Z-1000 MKII 

rookmachine. De 2 knoppen maken het mogelijk om zelf de interval en het 

volume van de rookuitstoot te kiezen.  

1. Het volume van de rookuitstoot is instelbaar door middel van de     

    OUTPUT knop ( instelbaar tussen 0-100% ) 

2. Regel de interval tussen elke rook uitstoot ( instelbaar tussen 10-250 sec)  

    door middel van de INTERVAL knop. 

3. Duw op de gele TIMER knop om de timer functie te activeren. Als de functie  

    geactiveerd is, zal het gele lampje oplichten. Door de interval te regelen, kan  

    de tijd tussen de rook uitstoten ingesteld worden van 10-250 sec. De duur  

    van de rook uitstoot staat ingesteld op 15 sec. Het volume van de  

    rookuitstoot kan worden ingesteld , door de aan de volume knop te draaien.  

4. Druk op de rode CONTINUOUS button voor continu rook uitstoot..De volume  

    knop kan gebruikt worden om het volume van de rookuitstoot alsnog aan te   

    passen 

5. Als de groene MANUAL knop ingedrukt wordt, worden alle andere functies te  

    niet gedaan en wordt de maximale uitstoot geactiveerd. Als de knop weer    

    wordt losgelaten, gaat de fogger weer terug naar z’n vorige instelling ; timer;  

    continu; of stationair. 

Let op : De TIMER functie wordt te niet gedaan door de CONTINUOUS functie. Als 

allebei de knoppen ingedrukt zijn, zal de fogger continu rook uitstoten. Als de 

groene MANUAL knop ingedrukt wordt, worden alle andere functies te niet 

gedaan en wordt de maximale uitstoot geactiveerd zolang de knop ingedrukt 

blijft, ongeacht de vooraf ingestelde settingen. 

Optionele Afstandsbediening 60690 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

         1         2 

 

 

 

 

 

 

 

 
        3     4      

5      

 

                
 

 

 
 

 

 

Optionele Draadloze Afstandsbediening 60678 

Draadloze afstandsbediening, die gebruikt kan worden over een afstand tot 50m 
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Een Z-1000  
1. Bevestig de fogger goed op het truss-systeem ( gebruik een 30-kg gekwalificeerde of een     

    sterkere C- klem, geschroefd op de bevestigingsbeugel). Laat tenminste aan alle kanten 1 meter vrij  

    voor luchtcirculatie. 

2. Steek de stroomkabel eerst in de IEC stroomaansluiting van het apparaat en daarna de stekker in het  

    stopcontact. 

 

Meerdere z-1000’s 
1. Bevestig de fogger goed op het truss-systeem ( gebruik een 30-kg gekwalificeerde of een     

    sterkere C- klem, geschroefd op de bevestigingsbeugel). Laat tenminste aan alle kanten 1 meter vrij  

    voor luchtcirculatie. 

2. Gebruik een 3-polige XLR kabel om de fogger aan te sturen. 

    De pin bezetting is als volgt: 

 

 

1. Aarde 

2. Signaal - 

3. Signaal + 

 

3. Vanuit de lichttafel gaat de kabel naar de DMX ingang van de eerste Z-1000. 

    Bevestig een DMX kabel van de DMX "out" socket van het eerste apparaat naar de DMX "in" socket  

    van het tweede apparaat. Herhaal dit proces om de andere apparaten te koppelen. De DMX lijn  

    vervolgt zo zijn weg tot de laatste Z-1000.  

4. Steek de stroomkabels eerst in de IEC stroomaansluitingen van het eerste, tweede, derde en vierde   

    apparaat. Vervolgens moeten de stekkers in de stopcontacten worden gestoken, beginnend met het  

    eerste apparaat. Schakel de stroom niet in, voordat het hele systeem goed is aangesloten. 
 

Meerdere Z-1000s Set Up 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

 

 
 

Let op : Verbind alle DMX-kabels en stel de dip switches in, voordat de stroom wordt ingeschakeld 
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DMX Mode 
 

 
 

DMX produkten moeten hun eigen DMX adres hebben om DMX signalen te ontvangen.  

Het DMX adres wordt ingesteld door de corresponderende DMX dipswitches in te stellen. 

 

Het DMX adres is de som van de verschillende dipswitches. 

Een standaard DMX adres voor een Z-1000, die 1 kanaal heeft is:  

 

Z-1000 MKII    Address Value   DMX Dip Switches "ON" 
Apparaat 1    1     #1 

Apparaat 2   2     #2 

Apparaat 3               3     #1 and #2 

Apparaat 4             4     #3 

 

Verklaring: omdat elk apparaat 1 kanaal heeft, is er ook maar 1 DMX nodig per apparaat. 

Als eenmaal de waardes zijn vastgesteld, moeten de corresponderende DMX Dipswitches ingesteld 

worden op ieder apparaat. 

 

Voorbeeld: 
1. Wanneer U de Z-1000 fogger DMX adres 133 wilt geven, moet eerst het getal in de DMX chart  

    opgezocht worden. 

2. Kijk naar de linker kant van de tabel (Dip Switches #1-#5) horizontaal aan 133. 

    In de tabel ziet u #1=ON, #2=OFF, #3=ON, #4=OFF, #5=OFF. 

3. Kijk vervolgens naar de bovenkant van de tabel (Dip Switches #6-#9) verticaal aan 133. 

    In de tabel ziet u #6=OFF, #7=OFF, #8=ON, #9=OFF. 

 

DMX Address Quick Reference Chart

#9 0 0 0 0 0 0

#8 0 0 0 0 1 1

#7 0 0 1 1 0 0

#6 0 1 0 1 0 1

#1 #2 #3 #4 #5

0 0 0 0 0 32 64 96 128 160

1 0 0 0 0 1 33 65 97 129 161

0 1 0 0 0 2 34 66 98 130 162

1 1 0 0 0 3 35 67 99 131 163

0 0 1 0 0 4 36 68 100 132 164

1 0 1 0 0 5 37 69 101 133 165

0 1 1 0 0 6 38 70 102 134 166

DMX DIP SWITCH SET

0=OFF

1=ON
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#9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

#8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

#7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

#6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

#1 #2 #3 #4 #5

0 0 0 0 0 32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480

1 0 0 0 0 1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481

0 1 0 0 0 2 34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482

1 1 0 0 0 3 35 67 99 131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483

0 0 1 0 0 4 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484

1 0 1 0 0 5 37 69 101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485

0 1 1 0 0 6 38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486

1 1 1 0 0 7 39 71 103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487

0 0 0 1 0 8 40 72 104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488

1 0 0 1 0 9 41 73 105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489

0 1 0 1 0 10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490

1 1 0 1 0 11 43 75 107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491

0 0 1 1 0 12 44 76 108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492

1 0 1 1 0 13 45 77 109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493

0 1 1 1 0 14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494

1 1 1 1 0 15 47 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495

0 0 0 0 1 16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496

1 0 0 0 1 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497

0 1 0 0 1 18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498

1 1 0 0 1 19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499

0 0 1 0 1 20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500

1 0 1 0 1 21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501

0 1 1 0 1 22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502

1 1 1 0 1 23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503

0 0 0 1 1 24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504

1 0 0 1 1 25 57 89 121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505

0 1 0 1 1 26 58 90 122 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506

1 1 0 1 1 27 59 91 123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507

0 0 1 1 1 28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508

1 0 1 1 1 29 61 93 125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509

0 1 1 1 1 30 62 94 126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510

1 1 1 1 1 31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511

Dip Sw itch Position                                                          DMX  Address 

1=ON

DMX Address Quick Reference Chart
                                                                              Dip Switch Position

DMX DIP SWITCH SET

0=OFF
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Onderhoud 
De Z-1000 fogger heeft bijna geen onderhoud nodig. Echter, het apparaat moet wel schoon gehouden 

worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek. Dompel 

het apparaat niet onder in vloeistof. Maak de interne componenten eens per jaar schoon met een 

zachte borstel en een stofzuiger. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat schoon te 

maken. 

Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de aansluitingen schoon met 

een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let erop dat de aansluitingen geheel 

droog zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de stroom ingeschakeld wordt. 

 

Zorg ervoor dat de fogger-vloeistof niet verontreinigd raakt. Draai altijd meteen na het vullen van het 

apparaat, de dop van de fogger jerrycan en de fogger tank erop. 

Na 40 uur gebruik van de fogger, is het aan te raden om de fogger te spoelen met een schoonmaak 

vloeistof, bestaande uit een mengsel van 80% gedistilleerd water/ en 20% witte azijn , om te voorkomen 

dat er bepaalde stoffen zich ophopen in het verwarmingselement. 

 

Gebruik bij het schoonmaken alleen een schone, niet pluizende doek. Een effectieve manier van 

schoonmaken is: 

1. Trek de stekker uit het stopcontact en schroef de rook uitlaat los. Maak alles goed schoon met azijn en  

    een doek, zorg ervoor dat de opening vrij is van vuil. 

2. Laat alle fogger-vloeistof uit de tank. Vul de tank met het schoonmaak mengsel. Steek het apparaat  

   weer in en laat hem opwarmen. 

3. Laat de fogger draaien in een goed geventileerde ruimte, totdat de tank leeg is. 

4. Schroef de rook uitlaat terug en vul de tank met fogger-vloeistof. 

 

Performance Notes 
•  Alle foggers ontwikkelen condensatie rond de rook uitlaat. Dit kan leiden tot een ophoping van vocht  

    onderaan de rook uitlaat, denk hieraan bij de plaatsing van de fogger. 

•  Foggers kunnen soms tijdens het gebruik kleine hoeveelheden rook spuwen. Dit kan ook gebeuren  

    gedurende 1 minuut nadat het apparaat is uitgezet. 

•  Alle foggers hebben een herstel periode na het uitstoten van rook. Het apparaat schakelt zichzelf voor 

    een korte periode uit, om zichzelf weer op te warmen. Gedurende deze opwarmtijd wordt geen rook 

    geproduceerd. 

 

 

Problemen 

 
Antari Z-1000 Fogger 
Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen. 

Let altijd op de hoeveelheid fogger-vloeistof in de tank, als hij in gebruik is. Een fogger gebruiken zonder 

dat er fogger-vloeistof in de tank zit, kan het apparaat blijvend beschadigen. 

Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het 

apparaat eenmaal goed werkt, volg de verdere stappen dan niet ! 

Als de fogger niet goed werkt, laat hem dan nakijken door een gekwalificeerde technicus. 

1. Als er pomp geluiden, geen rook uitstoot of weinig rook uitstoot ontstaan, schakel de fogger  

    onmiddellijk uit. 

2. Controleer het vloeistof niveau, de zekering, de afstandsbediening en de stroomvoorziening. 

3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, sluit het apparaat weer aan. 

4. Als er geen rook uit het apparaat komt, nadat de knop 30 seconden lang ingedrukt is, controleer of de 

    fogger opwarmt, of de slang aan de tank vastzit en of er vloeistof doorheen stroomt. 

5. Als de oorzaak van het probleem niet duidelijk is, blijf dan niet op de knop van de afstandsbediening 

    duwen. 

6. Breng het apparaat terug naar uw Antari dealer voor onderhoud. 
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Geen Signaal naar DMX 
Oorzaken: de DMX dip switch instelling, de DMX kabel of connectors, een controller error, een lichteffect 

DMX kaart error. 

1. Controleer de DMX dip switch instelling. Zorg ervoor dat het DMX dip switch adres goed staat  

    ingesteld. 

2. Controleer de DMX kabel: Trek de kabel eruit en verwissel de DMX kabel; Sluit de stroom opnieuw aan  

    en probeer de DMX controller weer. 

3. Bepaal of het probleem bij de controller of de rookmachine ligt. Werkt de controller fatsoenlijk met  

    andere DMX produkten ? Is dit niet het geval, breng de rookmachine ter reparatie. Is dit wel het geval,  

    breng de DMX kabel of het lichteffect ter reparatie. 

 

 

 

 

 

Produkt Specificatie 
 

Model: Antari Z-1000 Fogger 

Voltage: AC 230V-50Hz (CE) 

Verwarming: 1000W(230V) 

Opwarmtijd: ±4,5 min. 

Output: 283m3/min. 

Tank inhoud : 1,7 L 

Afmetingen: 435x220x145mm 

Gewicht: 6,8 kg 

 

 

 

 

 

Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen. 

 

 

 

 
 

 

 

Website: www.Showtec.info 

Email: service@highlite.nl 
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