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MINI FOGGER
MODEL : D.H-99
A : SPECIFICATION
คุณสมบัติ
รุ่น
ประเภท
เชื้อเพลิง
การเริม่ ตน้
น้ามันเชื้อเพลิง
ความเร็วการพน่
คุณสมบัติถัง
ขนาด (ยาว x กวา้ ง x สูง)
น้าหนัก
อุปกรณ์

MODEL : D.H-99
เป็ นหมอกควัน
กา๊ ซหุงต้ม
กดปุ่มเผาไหม้
ประมาณ 500 ml. / ชัว่ โมง
1.5 ลิตร / ชัว่ โมง
2.8 ลิตร
440 x 160 x 340 (มม.)
1.35 กก. (2.9 ปอนด์)
1) อะไหลห่ ัวฉีดและขดลวด
2) กา๊ ซกระป๋อง

รายละเอียด
1. ระบบทํางานของเครื่องมีประสิทธิภาพในการกําจัดยุงและแมลงดว้ ยการพน่ ควัน
2. D.H-99 ถูกออกแบบมาเพื่อไรเ้ สียรบกวน มีน้าหนักเบา และ งา่ ยกตอ่ การใช้งานในทุกสถานที่ ซึ่งประกอบดว้ ยเครื่องสูบ
น้า , เตากา๊ ซของเหลว , ขดลวดความรอ้ น และถังบรรจุน้ายา
3. การทํางานเป็ นบริเวณกวา้ ง และ แมแ้ ตส่ ถานทีท่ เี่ ขา้ ไมถ่ ึง
4. แนะนําให้ใช้เครื่องกลางแจ้ง
5. พื้นทีแ่ นะนํา ได้ แก่ ฟาร์ม , ฟาร์มสัตว์ปีก , แผงลอย , สระว่ายน้า , สวนปิ กนิก , หอพัก , สนามเด็กเล่น ,พื้นทีอ่ ่นื ๆ
B : การเตรียมการ
1. โปรดอ่านคําแนะนําและปฏิบัติตามด้วยความระมัดระวัง
2. เติมสารเคมีในถังบรรจุสารเคมี จากนัน้ ปิ ดฝาให้แนน่
3. ติดตัง้ แกส๊ กระป๋อง
4. เหมาะสมกับพื้นทีท่ มี่ ีขนาดเล็ก เช่น พื้นทีท่ ําการเกษตร , ฟารม์ สัตวป์ ี ก , แผงลอย , สระวา่ ยน้า , สวนปิ กนิก , สนามเด็ก
เลน่
C : การเริม่ ตน้
1. เปิ ดวาลว์ ควบคุมแกส๊ และจากนัน้ กดปุ่มการเผาไหม้
2. รอประมาณ 15 วินาที และ ตอ้ งแนใ่ จวา่ ขดลวดอุ่น

D : พน่ ไอน้า
1. ปั๊ มไลอ่ ากาศออก
2. ถา้ ปริมาณการสง่ ออกลดลงให้ปั๊มอีกครัง้ ถือ FOGGER ระดับแนวนอนในเวลาพน่
E : วิธีการหยุด
1. ปิ ดวาลว์ ควบคุมกา๊ ซ
2. ปั๊ ม 5-6 ครัง้ สําหรับการกําจัดสารเคมีทตี่ กคา้ งอยูใ่ นขดลวดและหัวพน่
3. ใส่ FOGGER ในสถานทีท่ อี่ ากาศถา่ ยเทสะดวกสําหรับการทําความเย็นลง
F : การบํารุงรักษา
1. กา๊ ซและถังควรแยกออกจากกัน เมื่อไมไ่ ดใ้ ช้
2. ทําความสะอาด
G : ขอ้ ควรระวัง
1. ควรพักทุกๆ 30 นาทีในการใช้งานเพื่อป้องกันความรอ้ นมากเกินไป
2. สเปรยใ์ นทีไ่ มม่ ีลมและใกลก้ องไฟ
3. ถือ FOGGER ในแนวนอน เวลาพน่
4. ไมใ่ ห้โดนความรอ้ นเพื่อความปลอดภัยในขณะพน่
5. FOGGER และกา๊ ซควรจะเก็บให้แยกออกจากกัน ในสถานทีท่ อี่ ากาศถา่ ยเทสะดวก
6. หากพบวา่ เปลวไฟทีป่ ลายของหัวฉีดทีห่ ยุการพน่ ไอ้น้าและล็อควาลว์ กา๊ ซ ให้นําไปในสถานทีท่ อี่ ากาศถา่ ยเทสะดวก
สําหรับการทําความเย็นลง
7. หากความรอ้ นมากเกินไปในเวลาทีพ่ น่ อาจทําให้เกิดไฟไหมไ้ ด้
8. หลีกเลีย่ งการพน่ สัมผัสกับอาหาร และ เครื่องดื่มโดยตรง
9. เก็บให้ห่างจากมือเด็ก
H : ปั ญหาทีเ่ กิดขึ้น
1. ปั ญหาในการพน่ ให้ทําความสะอาดหัวฉีด
2. การรัว่ ของอากาศ ให้ถอดถังบรรจุออกแล้วใส่กลับเขา้ ไปใหม่
I : ส่วนหลักของเครื่อง
1. วาล์วควบคุมกา๊ ซ
2. ปุ่มสวิชต์
3. ด้ามจับ
4. ถังบรรจุสารเคมี
5. แกป้ ั ญหาปั๊ มน้า
6. หัวตะเกียงกา๊ ซ
7. ขดลวดความรอ้ น
8. ความปลอดภัย
9. หัวฉีดพน่
10. กา๊ ซกระป๋อง

