
FW-1600 
MÁQUINA DE FUMAÇA 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 

ESPECIFICAÇÕES: 

Tensão de Alimentação................................................................................................................. 220 ~ 240Volts 
Potencia............................................................................................................................................... 1500 Watts 
Tempo inicial para aquecimento....................................................................................................... ~ 15 Minutos 
Volume de fumaça...........................................................................................................................20000 cuft/min 
Reservatório para liquido............................................................................................................................ Interno 
Capacidade do reservatório....................................................................................................................... 2 Litros 
Comando.................................................................................. DMX, Externo com fio e Controle remoto sem fio 
Canais DMX ........................................................................................................................................................ 2 
Dimensões.......................................................................................................................... A195xL225xP465 mm 
Peso............................................................................................................................................................. 6,0 Kg 

ELEMENTOS: 

Painel traseiro: 
(A) POWER ON/OFF: Chave liga/desliga máquina com indicação luminosa quando estiver ligado.
(B) POWER INPUT: Conector para o cabo de força que liga o aparelho na rede local.
(C) FUSE: Fusível para proteção contra curto circuito.
(D) DMX 512: Chave para endereçamento DMX.
(E) CONTROL OUTPUT: Saída DMX
(F) CONTROL INPUT: Entrada DMX
(G) WIRELESS CONTROLLER: Conector para comando sem fio.
(H) ADJUST: Conector para comando externo com fio.

Controle Externo: 
(I) Com fio: Controle com timer e ajuste de volume de fumaça.
(J) Remoto: Receptor e transmissor sem fio.

OPERAÇÃO: 

1- Antes de ligar sua FW-1600 na rede verifique se a tensão da rede local é a mesma indicada no aparelho 230
Volts.

2- Conecte o cabo de força no conector POWER INPUT e plugue a FW-1600 na rede local.
3- Conecte o controle externo com fio no conector ADJUST no painel traseiro.
4- Retire a tampa do reservatório e complete com liquido FOG/SMOKE TEC PORT sem deixar vazar.

ATENÇÃO: Ao completar o reservatório nunca ultrapasse o nível máximo. Utilize somente líquidos FOG/SMOKE 
TEC PORT ou ROSCO para que a máquina tenha um bom desempenho e não haja problemas de entupimento no 
sistema de evaporação. 

5- Ligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro. A chave na posição ON ficará acesa
indicando que a máquina está ligada.

6- Aguarde o aquecimento da FW-1600 até o LED VERDE no controle externo ficar aceso. O LED VERDE aceso
indica que a máquina está pronta para uso através da chave verde MANUAL FOGGIN. Acionando a chave
vermelha CONTINUOUS FOGGIN a máquina soltara fumaça continuamente. Acionando a chave amarela
TIMERS ON/OFF o LED AMARELO acenderá e você poderá controlar a duração e intervalo da fumaça através
dos botões DURATION E INTERVAL.  O botão central OUTPUT ajusta o volume de saída de fumaça do mínimo
ao máximo.

7- Para usar a FW-1600 com DMX, conecte o cabo de um controle DMX no conector CONTROL INPUT e enderece
a máquina através da chave de endereçamento DMX 512.

8- Para usar o controle remoto sem fio, conecte o receptor no conector WIRELESS CONTROLLER. Com o
transmissor você pode acionar a máquina após estar aquecida. CUIDADO: nunca deixe o liquido no
reservatório acabar. O acionamento da FW-1600 sem liquido danificará a bomba.

9- Após o uso desligue a máquina através da chave POWER ON/OFF no painel traseiro.
IMPORTANTE: Para que sua FW-1600 tenha uma vida útil maior e não tenha problemas de entupimento, além de usar 
liquido de qualidade, antes de desligá-la recomenda-se que faça uma limpeza no sistema de evaporação com 80% de água 
destilada + 20% vinagre por alguns segundos, e após desligar a máquina retirar o liquido do reservatório. 

CUIDADOS: Nunca deixar ao alcance de crianças. Nunca soltar fumaça diretamente em pessoas. Nunca use 
líquidos inflamáveis, perfumes, etc no reservatório ou próximo da máquina. A temperatura da fumaça é muito 
elevada, portanto mantenha um espaço livre de pelo menos 3 metros entre a máquina e qualquer outra coisa. 
Atenção com a superfície e bico de saída da máquina, temperatura alta. Sempre remova o liquido do reservatório 
para transportar a máquina. 

GARANTIA: 
A máquina de fumaça FW-1600 tem garantia de 120 dias após a data de compra, contra defeitos de fabricação. A garantia 
não cobre defeitos ocasionados por falta de liquido, entupimentos por uso de líquidos de qualidade ruim ou falta de limpeza 
do sistema de evaporação. Leia o termo de garantia que acompanha o produto. A Newart Iluminação Ltda. não se 

responsabiliza por uso indevido da máquina ou instalações inadequadas. Visite nosso site: newartiluminacao.com.br 


