INSTALLATIE &
GEBRUIKERS
HANDLEIDING

GEFELICITEERD!
Bedankt dat u hebt gekozen voor iMist. Alvorens de iMist te gebruiken, dient u
deze handleiding volledig door te lezen.
Bewaar deze handleiding voor raadpleging in de toekomst.
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BELANGRIJK OM TE WETEN
Elke dag voor gebruik de eindkraan 20-30 seconden open zetten zodat het
systeem voorzien is van schoon leidingwater.
Verdere belangrijke instructies vindt u op pagina 9 t/m 11.
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INSTALLATIE STAPPEN
Hieronder leggen wij u uit hoe u gemakkelijk het systeem kunt monteren.
U heeft hier de volgende gereedschappen voor nodig:
• schroefboormachine of schroevendraaier

STAP 1
Monteer de eerste rvs pijp om de plek waar u het systeem wilt
laten beginnen en druk aan beide uiteinden van de rvs pijp een
buisconnector voor een nozzle. Op deze pijp wordt straks de
hogedrukslag aangesloten voor de wateraanvoer.

STAP 2
Verbind de andere rvs pijpen aan de eerste rvs pijp m.b.v.
de overige buisconnectors voor de nozzles. Zorg ervoor dat
u aan beide kanten van buisconnector een montagebeugel
gebruikt op ca. 10 cm afstand van de buisconnector.
Het is niet noodzakelijk dat u alle rvs pijpen gebruikt. Verleng
het pijpenstelsel naar uw gewenste lengte.
Indien u met het buizensysteem een hoek
van 90 graden wilt maken, gebruik dan
een hoekconnector tussen de rvs pijpen.

Attentie
De maximale hoeveelheid nozzles is hetgeen er bij het systeem zijn geleverd.
Het gebruik van meer nozzles kan storingen en drukverlies veroorzaken.
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INSTALLATIE STAPPEN
STAP 3
Monteer aan de laatste rvs pijp van het
pijpenstelsel de eindkraan door deze op
de laatste rvs pijp te drukken. Zorg ervoor
dat er een montagebeugel vlak bij de
eindkraan wordt gemonteerd om doorbuiging van de rvs pijp te voorkomen.

STAP 4
Sluit nu de hogedrukslang aan op de
eerste rvs buis door de open slang stevig
in de buisconnector te drukken. De slang
klemt zichzelf in de buisconnector.
De buisconnector kan ook vervangen
worden door een hoekconnector voor
als er een bocht van 90 graden gemaakt
moet worden. (zie afbeelding)
U bent nu klaar met de montage en
kunt nu verder met de installatie van
de iMist.

STAP 5
Sluit de hogedrukslang aan op de iMist
door de machineconnector in het linker
aansluitpunt te drukken.

3

INSTALLATIE STAPPEN
STAP 6
Het waterfilter aansluiten
Hiervoor gebruikt u de twee blauwe
waterslangen. De slangen hebben
verschillende diktes waardoor u
direct kunt zien welke slang aan
welke kant van het waterfilter
behoort.
Druk de open kant van de slangen
slangen in de openingen van het
waterfilter.
Aan de uiteindes van de slangen
zitten nu de machineconnector en
de groene kraankoppeling.

STAP 7
Sluit de waterslang aan op de iMist
door de machineconnector in het rechter
aansluitpunt te drukken. De groene
kraankoppeling sluit u aan op de
waterkraan.

STAP 8
Als het hele pijpenstelsel gemonteerd is, zet u de eindkraan
open en de waterkraan. Vervolgens draait u één voor één
de nozzles in de buisconnectors. Nu wordt eventueel vuil
dat tijdens de montage in het pijpenstelsel is gekomen eruit
gespoeld. Na de laatste nozzle laat u het water nog ca. 30
seconden doorlopen. Daarna is de iMist gereed voor gebruik.
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INWERKING STELLEN VAN DE iMIST
TYPE 1, 2 en 3
Voordat u de iMist kunt aanzetten dient u de stekker in een stopcontact te steken om
de iMist te voorzien van stroom. Hieronder leggen wij u het bedieningspaneel uit.
Controleer voor ingebruikname of er geen zichtbare schade is aan de voedingsdraad.

BEDIENINGSPANEEL

1

2

5

3

6

1

Nonstop spraying
In deze stand zal de iMist continu
blijven sproeien.

2

App mode
Wanneer u voor de app mode kiest,
zal de machine het programma hanteren
zoals ingesteld in de app.

3

Change oil
Wanneer de iMist 300 uur heeft
gedraaid zal het indicatie lampje van
“olie verwisselen” automatisch gaan
branden. Verwissel de olie (5W-30, 40
ml). Houdt vervolgens de tiptoets ‘Oil
lamp reset’ voor 5 seconden ingedrukt
en het lampje zal uitgaan.
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4

Water lack
Dit houdt in dat er geen water
aanvoer is. De iMist zal automatisch
uitgeschakeld worden.

5

Power
Deze licht op als machine niet werkt
en brandt wanneer de iMist werkt.
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Mode select
Met deze toets kiest u voor bediening
via het bedieningspaneel of voor
bediening middels de app
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Oil lamp reset
Met deze toets kunt u na het olie
verwisselen het lampje uitdoen door
de toets 5 seconden ingedrukt te
houden.

HET ONTLUCHTEN VAN DE PARASOL
Wanneer u de parasol voor het eerst installeert met de nozzles, zitten de “ribben” vol met
lucht. Het is noodzakelijk dat deze ontlucht worden voor gebruik.

Nadat de machine ongeveer 80 seconden aan is, zal er nevel uit de parasol komen.
1. Draai de kraan open voor 20/30 seconden, zodat de lucht krachtig uit de kraan komt.
2. Laat het lopen tot er enkel nog water uit de kraan komt, de lucht is er nu uit.
3. Draai de kraan dicht. De parasol is nu ontlucht.
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DE HANDIGE iMIST APP
Hoe kunt u de app downloaden:
• voor Android toestellen zoek op “Fog machine” in de Google Play Store
• voor iPhone zoek op “Misting APP” in de Apple Store
• scan de onderstaande QR codes

VOOR ANDROID
1

Sluit het systeem aan op het stroomnetwerk en ga naar App model.

2

Open de Bluetooth op je telefoon en scan naar nieuwe apparatuur.

3

Connect deze aan een onbekend apparaat zoals 00:0 E:OE:11:0B:56
(Mac id:) Deze naam zal in Android veranderen FG0XXXX.
Mocht er een wachtwoord nodig zijn, gebruik dan het wachtwoord
1234. Je kunt meerdere machine`s tegelijk installeren.

4

Open de app, selecteer de rechter machine (Android FG0XXXX) in je
Bluetooth menu en installeer.
!! Installeer niet iPhone FG0XXXX. Deze is alleen voor iPhone !!

VOOR IOS iPHONE
1

Sluit het systeem aan op het stroomnetwerken ga naar APP modus.

2

Open het bluetooth menu (hoeft niet te scannen)

3

Open de app, selecteer de rechter machine (iPhone FG0XXXX) in je
Bluetooth menu en installeer.

Attentie
Zorg ervoor dat de iMist altijd eerst ingeschakeld wordt voordat de app wordt gebruikt.
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ONDERHOUDSPROCEDURE
Om de beste prestaties van dit product en de langste levensduur te kunnen garanderen
moet de gebruiker de dagelijkse onderhoudsprocedure volgen:

ELKE WEEK
Controleer of er schoon water wordt gebruikt.
Controleer of er lekkage’s zijn bij de pijpen of koppelingen.

NA 300 UUR GEBRUIK
Reinig het filter.
Koppel de uitgaande slang van de iMist en zet de waterkraan open zodat de iMist
gespoeld kan worden.
Vervang de slechte, lekkende of slecht nevelende nozzles.
Mochten er buisconnectors of hoekconnectors lekken, vervang deze!
Zorg dat ook de buitenkant van de iMist schoon blijft.
Vervang de pompolie, zie handleiding. (5W-30, 60ml)
Vervang het waterfilter.
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BELANGRIJK: CHLOORDIOXIDE
In de verpakking zijn twee chloordioxide tabletten meegeleverd. Het is verstandig dat u na
elke langere periode (ca. 2 maand) of aan het begin of het einde van het seizoen het
systeem spoelt met een chloordioxide tablet.

DIT GAAT ALS VOLGT
Draai het doorzichtige filterhuis (zie foto) van het filter los.
Vul het huis voor ¾ met water en voeg daar 1 chloordioxide
tablet aan toe.
Laat de tablet volledig oplossen (30-40 sec)
Draai het filterhuis weer aan en draai de waterkraan open.
Open de eindkraan (einde vd leiding) en wacht tot de
chloordioxide vloeistof uit de eindkraan komt en sluit deze
weer af.
Vervolgens laat u de chloordioxide 20-30 minuten intrekken
in het systeem.
Na 20-30 minuten opent u de eindkraan en laat u het water
30 seconden stromen.
Na 30 seconden sluit u de kraan en is het systeem klaar
voor gebruik.
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filterhuis

BELANGRIJK: ULTRAFILTER
Na verloop van tijd zal het ultrafilter, die geplaatst is om bacteriele infectie`s te voorkomen
minder water door gaan laten. Dit heeft te maken met de hoeveelheid en de kwaliteit van het
water wat door het filter is gestroomd.
Wanneer deze minder water doorlaat, kan het zijn dat de iMist niet optimaal meer werkt.

HET VOLGENDE MOET U DAN DOEN
U koppelt de waterslang met het ultrafilter van het systeem.
Vervolgens draait u het filter open en haalt u de cardridge uit
het filter. Dit kan wat zwaar gaan.
U plaatst een nieuwe cardridge (moet origineel zijn) in het
filter, deze kunt u bestellen op www.i-mist.nl
Vervolgens sluit u de slang weer aan op het systeem, open de
waterkraan en vervolgens de eindkraan en laat het water uit
de kraan stromen totdat alle lucht uit het systeem is.
Het systeem is klaar voor gebruik.

BELANGRIJK: EINDE VAN HET SEIZOEN
Voor het behoud van de iMist en het pijpenstelsel is het belangrijk om na het einde van het
seizoen enkele punten uit te voeren.

HET VOLGENDE MOET U DAN DOEN
Koppel de slangen van de iMist en bewaar deze in een, zoveel mogelijk, stofvrije ruimte.
Probeer zo veel mogelijk water uit de leidingen, filters en iMist te laten lopen en verwijder de
nozzles i.v.m. mogelijke bevriezing.
Laat de iMist niet buiten staan in de winter om bevriezing van eventueel
restwater te voorkomen.
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ALGEMENE FOUTENBEOORDELING
MACHINE START NIET OP
Controleer of de stroombeveiliging is uitgeschakeld, druk vervolgens op de grote knop
stroombeveiliging voor een reset.
IMIST WERKT NIET OF HEEFT EEN TE LAGE DRUK (ONDER 40 BAR)
• Er zit lucht in de leiding > draai de waterkraan open en open de eindkraan, laat vervolgens
alle lucht uit het systeem lopen.
• Sommige spuitkranen of connectoren lekken > vervang deze elementen.
• Het waterfilter zit verstopt > reinig deze
• Het ultrafilter zit verstopt > vervang deze
• De kraan en wateringang van de iMist zit 0,5 meter hoogte verschil in.
• De afdichting van de iMist lekt > deze moeten vervangen worden.
ER KOMT GEEN NEVEL UIT HET SYSTEEM
• De druk is te laag! Draai de drukregelaar aan om de druk te verhogen of verminder het
aantal spuitkoppen.
• Er zijn een of meerdere connectoren die lekken
• Het water filter is smerig en moet worden gereinigd
• Het ultrafilter zit verstopt en moet worden vervangen
• De afdichting van de iMist is slecht en zal moeten worden vervangen
• De veer van de eenrichtingsventiel is te slap, deze zal vervangen moeten worden.
MACHINE START NIET OP
Controleer of de stroombeveiliging is uitgeschakeld, druk vervolgens op de grote knop
stroombeveiliging voor een reset.
SOMMIGE SPUITKOPPEN SPROEIEN GEEN NEVEL
De spuitkop is smerig en verstopt door vuil, deze moet vervangen worden.
DE APP WERKT NIET
• Sluit de App helemaal en start deze opnieuw op.
• Verwijder de App en installeer deze opnieuw.
• Controleer of de telefoon de goede software heeft.
HET APPARAAT MAAKT LAWAAI EN SCHUDT TIJDENS HET WERKEN EN VIBREERT ZWAAR
• Open de eindkraan en laat lucht uit het systeem.
• De iMist heeft een probleem en zal moeten worden gerepareerd.
DE MOTOR VAN DE IMIST WORDT ERG HEET
Er zit niet genoeg olie op de iMist.
DE IMIST LEKT OLIE
• Vernieuw de oliepakking.
• De bouten zijn niet strak genoeg aangehaald.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De gebruiker moet deze instructies voor elke installatie en bediening zorgvuldig lezen en
begrijpen én moet de installatieprocedure, werkprocedure, veiligheidsmaatregelen en
onderhoudsnorm volgen.

Gebruik schoon leiding water. Het is verboden om grondwater, rivier water of
ander vervuilde waterbronnen te gebruiken. Wanneer er dit soort water wordt
gebruikt zullen de spuitkoppen (nozzles) verstopt gaan zitten, de levensduur van
de iMist zal verminderen en u kunt problemen met de iMist veroorzaken.
Controleer of de bedrading is blootgesteld or er geen moer of bout los zit en of de
leidingen correct zijn aangesloten.
Deze iMist heeft een zelfpompfunctie. Er moet worden voorkomen dat er lucht in
het systeem komt. Daarom voor gebruik altijd de eindkraan van de leiding voor
gebruik 20-30 seconden openzetten.
De reserve-onderdelen die bij de iMist geleverd zijn hoort u te gebruiken. Zoals
ook het filter dient een origineel te zijn en kunt u bestellen op www.i-mist.nl.
Wanneer bij het schoonmaken van de onderdelen en de iMist is het de bedoeling
dat u niet corrosieve oplosmiddelen gebruikt. Al het vluchtige, ontvalmbare,
explosieve reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan.
Check na enige tijd (advies 1x per maand) de werkdruk van de iMist. Deze hoort
tussen de 40-70 bar te zijn.
Het waterfilter met doorzichtige behuizing dient regelmatig te worden schoongemaakt (spoelen met water) om te voorkomen dat er vuil in de iMist en nozzles
komt.
Het ultrafilter is een filter dat geplaatst is om bacteriële besmetting tegen te gaan.
Wanneer dit filter houdt zijn werking en kan op den duur verstopt raken. Wanneer
dit gebeurt zal de werking van de iMist niet optimaal zijn en moet u de cardridge
in het filter vervangen. Deze is alleen te bestellen op www.i-mist.nl.

12

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
De hoeveelheid van de nozzles moeten in gerelateerd bereik zijn anders zal de druk niet
genoeg zijn om het gewenste resultaat te leveren.
De nozzles zijn consumptiegoederen. Plaats nieuwe wanneer deze verstopt zitten.
Deze kunt u via www.i-mist.nl bestellen.
Controleer voor gebruik de spanning voordat u de stroom inschakelt, de productspanning
moet lager zijn dan 240 V.
Wanneer de iMist defecten heeft mag u de machine niet meer inschakelen. De spanning
moet er worden afgehaald en zal moeten worden gerepareerd.
Het is strikt verboden om tijdens het in werking stellen van de iMist, deze los te maken
zowel de leidingen als de filters en al het ander meegeleverde.

KIWA GECERTIFICEERD
Onze waterfilters zijn KIWA gecertificeerd
en voldoen dus aan de hoogste eisen als
het gaat om legionella preventie.
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VRAGEN?
Stel ze op info@i-mist.nl. Wij helpen u graag verder.

