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Please read this manual carefully before operating this product. 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją przed użyciem.



 

ENGLISH 
Safety 
 

Warnings and Cautions 

 

The sign is to remind users of paying attention to risk and security.  

 

Please note that the machines are not meant to be a continuous duration effect. The maximum 
running time is 30 second and can be repeated but should not be done to overheat the machine. 

 

Eye Protection 

Eye protection warning sign is to remind you of protecting the eyes during the machine 
operation. 

 

Injury Voltages 

Warning: Dangerous voltages are present in this machine when electrical power is 
applied. There is a danger of injury from electric shock. Under no circumstances are 
you to attempt to open the machine or attempt to remove or adjust any 
components fitted within the machine. 

Only fully trained engineers can open the equipment. 

Caution Against Liquids 

 

Use caution so that any liquids do not wet the machine. 

  Keep the machine and controller dry and not use rainy or snowy days unless 

covered. 

 

 

Warning 

Please prevent anything from entering the fountain port, if this happens 

Please clear obstructions before continuing operation. 

Please prevent machine from dropping when installing “DAMAGE CAN OCCUR”. 

 



 

 

Cleaning 

              Please inspect fountain nozzle before use and confirm whether there are 
accumulation granulates. If it does, please clean out by inverting the machine to 
clean out port. 

 Security Considerations: 

1. Unauthorized repair is prohibited, or else it may cause serious accident. 

2. Keep Spark Machine dry and do NOT use in rain or snow. 

3. Make sure the hopper lid is well covered when use Spark Machine. Accidentally Burning of 

Composite Ti can only use sands to extinguish. Composite Ti should be stored in a dry sealed 

environment. 

4. Keep audience and flammable material at a minimum distance of 3m from Spark Machine. Make 

sure sparks shooting out from Spark Machine can NOT reach any objects. 

5. It is necessary to clean the Composite Ti remains in the pipe before and after the show. Check 

whether there are Composite Ti remains in the nozzle after each show. If it does, please clean it 

up, or else it will affect the shooting effect or even damage Spark Machine. 

6. Connection maximum is 6 pieces, and over-connection may result in damage or even fire. 

7. For better heat dissipation, do NOT block the air intake and air outlet. 

8. Cover nozzle is prohibited.   

 Parameters (machine): 

 

Model: 

 

Spark Machine (DMX+remote control mode) 

 

Working Height:                   1-5 meters 

Working Temperature:           -10℃-50℃ 

Power: 400w 1.8A (230V version) 

Fuse: 230V/6A 

Control: remote control+DMX 



 

Net Weight: 9.5kg 

Dimensions: 230*195*300mm 

Max connections: 6 pieces 

 

 

 Parameter(consumables): 

 

Consumable material: Titanium Alloy Grains 

Net Weight: 200g 

Usage: total 15-20 minutes spark shooting 

Package: Vacuum packing 

 

 

 DMX 512 setting: 

  

The first channel: Functions: 

0-10 Pre-heat OFF 

11-220 E-stop 

221-239  clear powder 

240-255  Pre-heat ON 

The second channel: Functions: 

0-15 No function 

16-39 working height 1 

40-63 working height 2 

64-87 working height 3 

88-111 working height 4 



 

112-135 working height 5 

136-159 working height 6 

160-183 working height 7 

184-207 working height 8 

208-231 working height 9 

232-255 working height 10 

 

 

 Operation Panel: 

 

 

READY：After set the first channel(240-255 pre-heat ON) for about 5 minutes, when the "READY" 

green light turns from flash light to continuous light , it indicates that the machine is ready to work. 

DMX ：Flashing shows that DMX signal is connected, otherwise no signal.  

FAULT ：The light is on with any malfunction. 

HEAT ：When the machine is heating, signal light lights.  

LED screen shows the DMX status and working status.（“down”&”up” button adjust DMX channel. 

For example, “001”, it is connecting the 1st channel. When it is heating, LED screen shows the 

temperature.) 

Remote control mode:  

1. Please press the red button “Power” to turn on the machine. 

2. Machine is connected when it displays “FFF” on the screen. 

3. Button 1 means working height 2; button 2 means working height 6; button 3 means 

working height 10. 

4. E-stop: emergency stop 

5. Clear powder: Please press it to clear the remains in the pipe in case of remains being stuck. 

Press “OFF” to stop this process. 



 

6. Turning off: please press the red button for 3seconds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Power cable connection： 

For convenient use, there are power supply cable and power supply ex-cable. power Supply ex-cable 

can achieve multiple devices connected, and maximum cascade is 6pcs.  

If you use mobile power plate, be sure to use good quality and match rated power products. 6 pcs 

machines requires around 2400 watts, cores should be over 1.5 square. 

 

 Material clean(important note): 

1. Please empty the powder by turning over the machine and clean remnants (DMX control address: 

221-239) after use. 

2. If the remnants are stuck, you have to open the housing and manually rotate the chain 

anticlockwise. 

3.  We don’t offer free warranty once the machine stops working without clean process after use. 



 

 

 

 Dust clean(important note) 

1. Take down the dust-proof net to clean the dust. 

2. Unplug the two plugs below machine and shake it 

 

 

 

 Warning: 

1. Do not run over 30 seconds for each time. 

2. Make sure the device is turned off while refilling. 

3. In case of fire, use sand to extinguish. Do not use water. 

4. Keep away from children. 

5. Damage caused by improper using, installation, transportation, and maintenance, or damage 

caused by human factors are out of our warranty service range. 



 

POLSKI 
Bezpieczeństwo 
 

Uwagi i Ostrzeżenia 

 

Ten znak przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas użytkowania.  

 

Prosimy wziąć pod uwagę, że urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Maksymalny czas 
wydmuchu to 30 sekund, może być powtórzony, ale aby nie przegrzać maszyny należy odczekać 
odpowiedni czas.  

 

Ochrona oczu 

Znak ten przypomina o odpowiedniej ochronie oczu podczas użytkowania urządzenia.  

 

 Niebezpieczne napięcie 

Uwaga: Urządzenie jest pod napięciem po podłączeniu zasilania. Istnieje ryzyko 
porażenia prądem. Pod żadnym pozorem nie należy otwierać obudowy, bądź 
dokonywać prób dostania się do wewnątrz maszyny podczas jej pracy.  

Urządzenie może zostać otworzone tylko gdy jest wyłączone przez wykwalifikowaną 
osobę, bądź serwisanta.  

 

Ostrzeżenie przed płynami 

 

Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego. Należy utrzymywać je i 
sterownik w suchości.  

   

 

 

Ostrzeżenie 

Prosimy o zachowanie ostrożności, aby żadne przedmioty nie wpadły do wylotu 

fontanny, jeśli to się stanie, przed kontynuowaniem pracy należy usunąć zator.  

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przenoszenia i instalacji, aby 
urządzenie nie spadło. Może to spowodować duże szkody.  



 

Czyszczenie 

              Przed każdym użyciem należy upewnić się, że w wylocie nie ma pozostałości prochu. 
Jeśli jest, wyczyść wylot odwracając ją wertykalnie.  

 Dodatkowe ostrzeżenia: 

1. Samodzielne próby napraw są niedozwolone, mogą spowodować uszkodzenie maszyny i 

utratę gwarancji. Istnieje również ryzyko uszkodzenia ciała podczas takich działań. 

2. Urządzenie musi pozostać suche, nie należy używać go w wilgotnym otoczeniu. 

3. Upewnij się, że pokrywa podajnika jest szczelnie zamknięta. Przypadkowe podpalenie 

materiału zasilającego może zostać ugaszone tylko i wyłącznie piaskiem. Kompozyt tytanu 

powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku zabezpieczony przed 

wilgocią.  

4. Publika i materiały palne otaczające urządzenie powinny znajdować się w odległości minimum 

3m od niego. Upewnij się, że fontanna emitowana przez Sparka nie dotyka żadnych 

przedmiotów.  

5. Konieczne jest czyszczenie rurki podajnika przed i po pracy. Upewnij się przed każdym użyciem, 

że wewnątrz nie znajdują się pozostałości kompozytu tytanu, lub inne materiały.  

6. Maksymalnie można połączyć 6 urządzeń, podłączenie większej ilości może spowodować 

uszkodzenie maszyny lub pożar. 

7. Zabrania się zatykania otworów wentylacyjnych urządzenia. 

8. Zabrania się przykrywania wylotu fontanny podczas użycia.   

 Parametry (urządzenie): 

 

Model: 

 

Spark (sterowanie DMX + pilotem) 

 

Wysokość wydmuchu:                   1-5 metrów 

Temperatura pracy:           -10℃-50℃ 

Zużycie energii: 400w 1.8A 

Bezpiecznik: 6A 



 

Sterowanie: pilot bezprzewodowy+DMX 

Waga: 9.5kg 

Wymiary: 230*195*300mm 

Maksymalna ilość połączeń: 6 sztuk 

 

 

 Parametry (materiał eksploatacyjny): 

 

Materiał eksploatacyjny: Granulat stopu tytanu 

Waga netto: 200g 

Zużycie: Około 15-20 minut ciągłego wydmuchu 

Opakowanie: Próżniowe 

 

 

 Ustawienia DMX: 

 

Wartości pierwszego kanału Funkcje 

0-10 Wyłączenie nagrzewania 

11-220 E-stop 

221-239  Czyszczenie 

240-255  Włączenie nagrzewania 

Wartości drugiego kanału Funkcje 

0-15 Brak funkcji 

16-39 Wysokość 1 

40-63 Wysokość 2 

64-87 Wysokość 3 



 

88-111 Wysokość 4 

112-135 Wysokość 5 

136-159 Wysokość 6 

160-183 Wysokość 7 

184-207 Wysokość 8 

208-231 Wysokość 9 

232-255 Wysokość 10 

 

 

 Panel sterujący: 

 

 

READY：Po ustawieniu pierwszego kanału  na wartość 240-255 przez około 5 minut, wskaźnik READY 

z migającego zmieni się na stałe światło, oznacza to gotowość do pracy. 

DMX ：W momencie gdy dioda migota urządzenie otrzymuje sygnał DMX 

FAULT ：Wskaźnik się zaświeca w momencie powstania błędu 

HEAT ：Wskaźnik jest włączony gdy urządzenie się nagrzewa  

Wyświetlacz LED pokazuje adres DMX i tryb pracy. Przyciskami UP i DOWN zmieniamy adres DMX.  

Tryb sterowania pilotem  

1. Wciśnij czerwony przycisk “Power” aby włączyć maszynę 

2. Maszyna jest połączona gdy na wyświetlaczu pojawi się napis “FFF”. 

3. Przycisk: 1 oznacza wysokość wydmuchu 2; 2 wysokość wydmuchu 6; 3 wysokość wydmuchu 

10. 

4. E-stop: wyłączenie awaryjne 



 

5. Czyszczenie: wciśnij ten przycisk aby usunąć pozostałości, które mogą blokować wylot. Aby 

zatrzymać proces wciśnij “OFF”. 

6. Wyłączanie: Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Połączenia kablowe： 

Dla wygody użytkowania urządzenie zostało wyposażone w 2 przewody, zasilający oraz podający 

zasilanie. Maksymalna ilość połączonych razem urządzeń to 6. 

Jeśli używasz przedłużaczy upewnij się, że przewód jest odpowiedniej grubości. 6 połączony maszyn 

zużywa około 2400W, przewody muszą być powyżej 1,5 mm2.  

 

 Czyszczenie (ważna informacja): 

1. Po użyciu usuń z maszyny pozostałości poprzez włączenie trybu czyszczenia i odwrócenie 

urządzenia do góry nogami (Wartość DMX: 221-239). 

2. Jeśli resztki utknęły należy otworzyć obudowę i usunąć pozostałości przekręcając łańcuchem 

odwrotnie do ruchu wskazówek zegara.  

3.  Brak czyszczenia urządzenia po użyciu skutkuje utratą gwarancji.  



 

 

 

 Czyszczenie z kurzu 

1. Zdejmij osłonę przeciw kurzową z wentylatora. 

2. Odłącz dwie wtyczki na dole maszyny i potrząśnij nią.  

 

 

 

 UWAGA: 

1. Nie używaj przez ponad 30 sekund bez przerwy. 

2. Upewnij się, że urządzenie nie ma podłączonego zasilania przy dodawaniu materiałów 

eksploatacyjnych. 

3. W razie pożaru nie używaj wody, w przypadku tego materiału należy użyć piasku. 

4. Trzymać z dala od dzieci. 

5. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, instalacją, transportem i 

czyszczeniem lub szkody spowodowane przez czynnik ludzki nie podlegają naprawą gwarancyjnym. 

Dystrybutor i producent nie ponoszą również odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek takich 

działań.  

 


