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 ©2018 ADJ Products, LLC wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje, specyfikacje, rysunki, zdjęcia oraz 

instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec  zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Produkty 

marki ADJ, logo LLC oraz nazwy i numery identyfikujące produkty opisane w niniejszym dokumencie stanowią 

znak handlowy ADJ Products, LLC. Zgłoszona ochrona praw autorskich obejmuje wszelkie formy i wszelkie 

kwestie dotyczące materiałów i informacji podlegających ochronie prawem autorskim, dozwolone obecnie 

przez obowiązujące ustawy bądź rozstrzygnięcia sądowe. Nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie 

mogą stanowić znaki towarowe bądź zarejestrowane znaki towarowe produkujących je spółek i zostają 

niniejszym prawnie uznane. Wszelkie marki oraz nazwy produktów nie pochodzące od ADJ Products, LLC, 

stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe odpowiednich, produkujących je spółek. 

ADJ Products, LLC oraz wszystkie powiązane z nią spółki wyłączają niniejszym wszelką swoją 

odpowiedzialność za szkody we własności, sprzęcie, budynkach lub szkody elektryczne, za obrażenia 

poniesione przez jakiekolwiek osoby, jak też za bezpośrednie lub pośrednie straty ekonomiczne związane z 

lub zależne od użycia jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie, oraz/lub wynikłe z 

niewłaściwego, niebezpiecznego, niepełnego lub niestarannego montażu, instalacji, konfiguracji osprzętu oraz 

działania opisanych tutaj produktów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 WERSJA DOKUMENTU 

Prosimy sprawdzać najnowsze poprawki/aktualizacje instrukcji obsługi na stronie www.adj.com .  

Data 
Wersja 

Dokumentu 
Notatki 

12/04/18 1.0 Pierwsze wydanie 

 

 
 

 
Europejska Polityka Energooszczędności 

Oszczędzanie Energii jest Ważne (EuP 2009/125/EC) 

Oszczędzanie energii ma kluczowe znaczenie w ochronie środowiska. Prosimy o wyłączanie wszystkich urządzeń 

elektrycznych kiedy nie są używane. Zaleca się odłączanie urządzeń od zasilania kiedy nie są używane, aby uniknąć 

zużycia energii w trybie uśpienia. Dziękujemy! 
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INOZIONE  

INFORMACJE OGÓLNE 

WSTĘP: 

Montowany na szynie zestaw mikrofonów bezprzewodowych UHF  działa niezawodnie przez wiele lat jeśli jest 

użytkowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Aby w pełni wykorzystać możliwości 

urządzenia, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem pracy. Instrukcja zawiera ważne 

informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi oraz sposobu konserwacji urządzenia. 

 

WYPAKOWANIE 

Każdy egzemplarz został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją jego prawidłowego funkcjonowania. 

Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. Jeżeli 

opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy zestaw nie jest uszkodzony oraz upewnić się czy 

towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie 

stwierdzenia uszkodzeń lub braku części, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta po dalsze 

instrukcje. Prosimy o taki kontakt na poniższy numer przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do 

sprzedawcy. PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe. 

PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe. 

 

Zawartość Opakowania: 

(1) odbiornik bezprzewodowy z wyborem Kanałów UHF 

(2) Mikrofony ręczne bezprzewodowe 

(4) baterie AA 

(2) Anteny UHF (długość 10,5” / 267mm) 

(2) Uchwyty do mocowania na szynie z otworami na anteny i śruby 

(2) Przewody do przedłużenia anten ze złączem BNC (długość 0,20”/ 0,5m) 

(1) zewnętrzny zasilacz 12-15VDC 

(2) uchwyty mikrofonowe na stojak 

 

OBSŁUGA KLIENTA: 

W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży American Audio. Można 

też skontaktować się z nami bezpośrednio: poprzez naszą stronę internetową www.adj.eu lub email: 

support@adj.eu 

 

WAŻNE: 

Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. Nie wolno 

podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. 

Uszkodzenia wynikające z przeróbek urządzenia i/lub niestosowania się do zasad bezpieczeństwa i instrukcji 

obsługi powodują unieważnienie gwarancji producenta i nie podlegają reklamacjom i/lub naprawom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adj.eu/
Adres%20e-mail:support@adj.eu
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WSKAZÓWKI I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

Postępowanie zgodnie ze wskazówkami i instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji zapewni poprawne 

działanie urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub mienia powstałe w 

wyniku niepoprawnego użytkowania urządzenia sprzecznego z instrukcjami zawartymi w instrukcji. Wszelkie 

przeróbki którejkolwiek części urządzenia lub akcesoriów unieważniają gwarancję producenta i zwiększają 

ryzyko uszkodzenia i/lub wypadku. 

 

 

NIE WOLNO OTWIERAĆ URZĄDZENIA W CZASIE GDY JEST UŻYWANE. 

NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ URZĄDZENIA DO ZESTAWU ŚCIEMNIACZY DIMMER 

PACK. 

ZANIM ZACZNIEMY CZYŚCIĆ URZĄDZENIE NALEŻY JE ODŁĄCZYĆ OD 

ZASILANIA 

CZYŚCIMY WYŁĄCZNIE SUCHĄ ŚCIERECZKĄ 

URZĄDZENIE NIE MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ W POBLIŻU MATERIAŁÓW 

ŁATWOPALNYCH 

 

 

 

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ/W MIEJSCACH SUCHYCH 

NIE NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA KONTAKT Z DESZCZEM LUB WILGOCIĄ! 

 

 

 

NIE NARAŻAĆ URZĄDZENIA NA: 

ŚRODOWISKO WYSOKICH TEMPERATUR LUB WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI 

TEMPERATURA OTOCZENIA: 23° do 113°F. (-5° do 45°C) 

 

NIE KORZYSTAĆ Z URZĄDZENIA JEŚLI BATERIE SĄ USZKODZONE, 

ZNIEKSZTAŁCONE LUB WYDZIELAJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH! 

NIGDY NIE ROZBIERAĆ BATERII! 

BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI 

KRAJOWYMI! 

 

    

• NIE WOLNO urządzeniem potrząsać i nie należy używać siły podczas użytkowania. 

• NIE WOLNO używać urządzenia jeśli przewód zasilania jest naderwany, postrzępiony lub w inny sposób 

uszkodzony. Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony należy go natychmiast wymienić na inny o podobnym 

wskaźniku mocy. 

• Wolno korzystać WYŁĄCZNIE z akcesoriów określonych przez producenta. 

• Tylko autoryzowany personel może dokonywać napraw i konserwacji urządzenia. 

• Przewożąc urządzenie do serwisu należy korzystać z oryginalnego opakowania i materiałów. 
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OPIS 

BEZPRZEWODOWY ODBIORNIK 

 
 

1. Włącznik  

2. CH-A Potencjometr głośności (Kanał A)  

3. CH-A Przyciski Funkcyjne (Kanał A)  

4. CH-A Wyświetlacz LEDowy (Kanał A)  

5. Przekaźnik podczerwieni  

6. CH-B Wyświetlacz LEDowy (Kanał B)  

7. CH-B Przyciski Funkcyjne (Kanał B)  

8. CH-B Potencjometr głośności (Kanał B) 

9. Gniazdo zasilania DC 

10. CH-B Wejście Antenowe (złącze BNC) (Kanał B)  

11. CH-B 3pinowe wyjście Audio zbalansowane XLR (Kanał B) 

12. CH-A i CH-B ¼” gniazdo wyjściowe MIX (Kanały A i B) 

13. CH-A 3pinowe wyjście Audio zbalansowane XLR (Kanał A) 

14. CH-A Wejście Antenowe (złącze BNC) (Kanał A) 

 

 

1. Siła sygnału RF 

2. Siła sygnału AF 

3. Kanał 

4. Częstotliwość 

5. Sygnał Kanału 

6. Poziom baterii 
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OPIS (ciąg dalszy) 

 

MIKROFON RĘCZNY 

 

 

 

 

 

1. Siatka  

2. Wyświetlacz LEDowy  

3. Odbiornik Podczerwieni 

4. Włącznik 

5. Pokrywa schowka baterii 

6. Wewnętrzna Antena - Kolorowy Pierścień 

1. Pasmo 

2. Poziom baterii 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE POZYCJONOWANIA URZĄDZENIA 

Wiele czynników może wpływać na jakość bezprzewodowego sygnału UHF lub go zakłócać. Do czynników 

tych należą ściany, szkło, przedmioty i powierzchnie metalowe, inne urządzenia cyfrowe lub elektroniczne 

(odtwarzacze CD/DVD, komputery, laptopy, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe, 

urządzenia radiowe, sterowanie bezprzewodowe), większe urządzenia elektryczne, ludzie. 

 

Stąd zaleca się ustawianie odbiornika bezprzewodowego z dala od wymienionych przedmiotów i minimum na 

wysokości 3.0 stóp (1m) powyżej widowni i/lub powyżej podłogi. Dokładne zaplanowanie i sprawdzenie 

wybranej lokalizacji urządzenia jest niezbędne jeśli chcemy zapewnić optymalne i niezawodne działanie. 

 

 
KORZYSTANIE Z KILKU URZĄDZEŃ WM-219 JEDNOCZEŚNIE 

Korzystając z kilku urządzeń WM-219 jednocześnie w odległości mniejszej niż 100 metrów między 

urządzeniami, należy ustawić inną częstotliwość dla każdego mikrofonu, co pozwoli uniknąć zakłóceń. 

 

1M (3,0 stopy) 

od podłoża 



A.D.J. Supply Europe B.V. - www.americandj.eu - WM 219 Podręcznik Użytkownika Strona 8 

 

INSTALACJA/ZASILANIE/WYMIANA BATERII 

INSTALACJA I ZASILANIE 

1. Odbiornik należy postawić na płaskiej, niemetalowej powierzchni. 

2. Z tyłu podłączamy obie anteny UHF z zestawu. 

3. Anteny ustawiamy pionowo upewniając się, że są w pełni rozciągnięte. 

4. Obracamy oba potencjometry głośności Kanału A i B w lewo do (-). 

5. Podłączamy 3pinowy kabel audio do gniazd zbalansowanych Kanału A i B. 

6. Podłączamy kabel audio ¼” do gniazda wyjściowego MIX. 

7. Podłączamy z tyłu odbiornika przewód zasilania. 

8. Jeśli mocujemy odbiornik w szynie 10-calowej, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: 

a) Podłącz (2) przedłużacze anteny (złącze BNC) z tyłu odbiornika 

b) Zamocuj (2) uchwyty po obu stronach odbiornika dołączonymi w zestawie śrubami 

c) Poprowadź kable przedłużenia anten (BNC) z tyłu odbiornika do uchwytów 

d) Przymocuj przedłużenie anteny do uchwytów 

e) Podłącz 3pinowy kabel audio do gniazd zbalansowanych Kanału A i B. 

f) Podłącz kabel audio ¼” do gniazda wyjściowego MIX. 

g) Podłączamy z tyłu odbiornika przewód zasilania. 

h) Zamocuj odbiornik do szyny 19-calowej prowadząc odpowiednio wszystkie kable 

i) Przykręć odbiornik do szyny 19-calowej odpowiednimi śrubami (nie są w zestawie) 

j) Podłączamy obie anteny UHF z zestawu do uchwytów po każdej stronie 

9. Włączamy odbiornik (ON). 

10. Włączamy oba mikrofony przesuwając włącznik w pozycję ON. 

11. Sprawdzamy poziom baterii w obu mikrofonach i jeśli to konieczne to je wymieniamy. 

 

WYMIANA BATERII MIKROFONU 

1. Wyłączamy mikrofon (OFF). 

2. Odkręcamy pokrywę schowka na baterie i wkładamy nowe zgodnie ze wskazówkami. 

3. Zakręcamy dokładnie pokrywę schowka. 

4. Włączamy ponownie mikrofon i sprawdzamy poziom baterii na wyświetlaczu LED. 

 

DZIAŁANIE 

RĘCZNE USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

1. Wybieramy jeden z mikrofonów i włączamy go. 

2. Na odbiorniku wciskamy przycisk SET dla kanału A lub B oraz CH: aktualne ustawienie częstotliwości dla 

danego kanału zacznie migać na wyświetlaczu. Natychmiast należy wcisnąć przycisk SCAN lub ACT dla tego 

samego kanału (A lub B), aby przeskakiwać pomiędzy dostępnymi wartościami częstotliwości. 

3. Wciskamy przycisk SET aby wybrać/zapamiętać pożądaną częstotliwość dla danego kanału (A lub B). 

4. Ustawiamy mikrofon w pobliżu bezprzewodowego odbiornika w taki sposób, aby odbiornik sygnału 

podczerwieni na mikrofonie i nadajnik sygnału na odbiorniku były w jednej linii bez zakłóceń. Wciskamy 

przycisk ACT przesyłając w ten sposób wybraną częstotliwość do mikrofonu. 

5. Potwierdzamy, że udało się ustawić pożądaną częstotliwość wciskając przycisk włączania na mikrofonie i 

przeskakując pomiędzy CH i MHz na wyświetlaczu LED. Jeśli się udało, to CH i MHz na kanale odbiornika i na 

mikrofonie będą takie same. 

6. Powtarzamy procedurę dla drugiego mikrofonu lub powtarzamy ją jeszcze raz jeśli wystąpiły jakieś 

problemy. 

7. Regulujemy odpowiednio potencjometry głośności dla każdego kanału (A&B) i testujemy. 
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DZIAŁANIE (ciąg dalszy) 

AUTOMATYCZNE USTAWIANIE CZĘSTOTLIWOŚCI 

1. Wybieramy jeden z mikrofonów i włączamy go. 

2. Na odbiorniku wciskamy przycisk SCAN dla kanału A lub B i odbiornik zacznie szukać najlepszej dostępnej 

częstotliwości. 

3. Kiedy odbiornik zakończy wyszukiwanie i ustawi częstotliwość na wyświetlaczu LED, ustawiamy mikrofon w 

pobliżu bezprzewodowego odbiornika w taki sposób, aby odbiornik sygnału podczerwieni na mikrofonie i 

nadajnik sygnału na odbiorniku były w jednej linii bez zakłóceń. Wciskamy przycisk ACT przesyłając w ten 

sposób wybraną częstotliwość do mikrofonu. 

4. Potwierdzamy, że udało się ustawić pożądaną częstotliwość wciskając przycisk włączania na mikrofonie i 

przeskakując pomiędzy CH i MHz na wyświetlaczu LED. Jeśli się udało, to CH i MHz na kanale odbiornika i na 

mikrofonie będą takie same. 

5. Powtarzamy procedurę dla drugiego mikrofonu lub powtarzamy ją jeszcze raz jeśli wystąpiły jakieś 

problemy. 

6. Regulujemy odpowiednio potencjometry głośności dla każdego kanału (A&B) i testujemy. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - WSKAZÓWKI 

 

PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA DZIAŁANIE NAPRAWCZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAK dźwięku 

1. Zasilacz AC nie podłączony do odbiornika 

lub do źródła zasilania. 

2. Odbiornik i/lub mikrofon jest wyłączony. 

3. Odbiornik nie jest podłączony do miksera 

lub wzmacniacza. 

4. Potencjometr głośności na odbiorniku jest w 

pozycji zero. 

5. Częstotliwość odbiornika i nadajnika są 

niezgodne. 

6. Przełącznik ON/OFF na nadajniku jest w 

pozycji „OFF” lub „MUTE”. 

7. Baterie nadajnika są błędnie włożone lub ich 

nie ma. 

8. Baterie nadajnika są wyładowane. 

9. Odbiornik jest niewidoczny z lokalizacji 

nadajnika. 

10. Odbiornik jest za blisko metalowych 

przedmiotów. 

1. Podłącz zasilacz AC do odbiornika i/lub źródła 

zasilania. 

2. Przełączyć w pozycję ON. 

3. Podłączyć do miksera i/lub wzmacniacza. 

 

4. Obrócić potencjometr w prawo. 

 

5. Ustawić tą samą częstotliwość dla odbiornika i 

nadajnika. 

6. Przełączyć przełącznik na nadajniku w pozycję 

„ON”. 

7. Włożyć baterie zgodnie z oznaczeniami “+” i “-“. 

 

8. Wymienić baterie. 

9. Zmienić położenie odbiornika tak, aby „widział 

się” z nadajnikiem bez zakłóceń. 

10. Umieścić odbiornik z dala od przedmiotów 

metalowych, które mogą powodować zakłócenia. 

Hałas, trzaski, niechciane 

sygnały 

1. Lokalizacja anteny. 

 

2. Zakłócenia z TV, radia lub popsutych 

urządzeń elektrycznych lub instalacji. 

1. Zmienić położenie odbiornika tak, aby „widział 

się” z nadajnikiem bez zakłóceń. 

2. Odłączyć źródła zakłóceń i/lub popsute 

urządzenia lub zmienić częstotliwość pracy tych 

urządzeń. 

Zniekształcenia 1. Zakłócenia z innych urządzeń 

bezprzewodowych, TV, radia lub popsutych 

urządzeń elektrycznych lub instalacji. 

1. Odłączyć źródła zakłóceń i/lub popsute 

urządzenia lub zmienić częstotliwość pracy tych 

urządzeń. 

Chwilowa utrata dźwięku w 

niektórych obszarach sceny. 

 

1. Lokalizacja anteny. 1. Zmienić położenie odbiornika tak, aby „widział 

się” z nadajnikiem bez zakłóceń. Jeśli nadal 

obserwujemy „martwe pola” należy je oznaczyć i 

unikać nadawania z tych miejsc. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

DANE TECHNICZNE 

Częstotliwość: UHF 863-865MHz 

Stabilizacja częstotliwości: < ±20PPM 

Zakres dynamiczny: >98dB 

THD – Całkowite Zniekształcenie Harmoniczne: <1% 

Pasmo: 50Hz ~ 14kHz 

Poziom wyjściowy audio: 0-300mV ¼ TRS; 0-2V Zbalansowany XLR 

Zasięg: 90M (300st) w linii prostej bez przeszkód 

*Może się zmieniać w zależności od przestrzeni między urządzeniami, sygnałem UHF, retencji sygnału i/lub zakłóceń 

 

ODBIORNIK 

Zasilanie: 110V 

Zasilanie DC: 12VDC 

Maks pobór mocy: 3W 

Stosunek S/N (sygnał/szum): >85dB 

Tłumienie hałasów lustrzanych: >90dB 

Zakłócenia otoczenia: >90dB 

Czułość odbioru: >90dB 

 

NADAJNIKI MIKROFONOWE (X2) 

Zasilanie: +10dBm 

Rodzaj modulacji: FM 

Napięcie Baterii: Baterie  AA 1,5V x2 (nie dołączone) 

Czas pracy naładowanej baterii: 6-10 godzin 

 

STEROWANIE / PODŁĄCZENIA 

(2) Potencjometry głośności dla każdego kanału 

(2) Wyświetlacze LCD 

(2) 3-pinowe wyjścia Audio XLR zbalansowane 

(2) Wejście antenowe BNC 

(1) Złącze wyjściowe jack ¼” Mix Audio Patch 

(1) Włącznik 

(1) Gniazdo zasilania DC 

 

ROZMIAR/WAGA ODBIORNIKA 

Długość: 16,5" (420mm) 

Szerokość: 7,09" (180mm) 

Wysokość: 1,7" (43mm) 

Waga: 4,25 F (1,9 kg) 

 

ELEKTRYCZNE 

(wejście) AC 100-240V, 50/60Hz / (wyjście) DC 12V, ± 0.5, 500mA Min. 

Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i obsługi mogą ulec zmianie bez wcześniejszego pisemnego 

powiadomienia. 

 

AKCESORIA OPCJONALNE 

KOD ZAMÓWIENIA OPIS 

XL-3 Kabel mikrofonowy 0,9m 3-pinowy 

 Dostępne są również inne długości kabli. 
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ROHS - Olbrzymi wkład w ochronę środowiska 

Szanowny Kliencie! 

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie używania niebezpiecznych 

substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branży elektronicznej. 

Zabrania ona między innymi używania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego 

chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, 

polibromowego eteru fenylowego (PBDE) jako środka zmniejszającego palność. Dyrektywa ta dotyczy prawie 

wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga pola elektrycznego lub 

elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i pracy. 

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM 

Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy. Dlatego już na dwa lata przed wejściem w 

życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska 

naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych.  

Zanim dyrektywa ROHS weszła w życie wszystkie nasze produkty były już produkowane zgodnie z 

wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, że 

używane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan 

techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego. My, jako 

producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział. 

WEEE – ODPADY Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska 

naturalnego podzespołów elektronicznych. Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie 

podzespołów elektronicznych, Unia Europejska stworzyła dyrektywę WEEE. 

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny  do używanego od lat 

systemu „Zielony Punkt“. Producenci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej 

utylizacji produktu już na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są 

przeznaczane na rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z 

ochroną środowiska zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń. 

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. 

(Rejestracja w Niemczech: DE41027552) 

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, że mogą je Państwo 

bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia 

marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do użytku profesjonalnego, są utylizowane 

bezpośrednio przez nas.  Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć 

się ich właściwą utylizacją. 

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym działaniem na rzecz ochrony 

środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację. 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie. info@americandj.eu 

 

mailto:info@americandj.eu
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NOTATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADJ Products, LLC 

6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA 

Tel: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100 

www.adj.com / E-mail: info@americandj.com 

 

Znajdź nas: 

 
facebook.com/americandj 

twitter.com/americandj 

youtube.com/americandj 

 

 

A.D.J. Supply Europe B.V. 

Junostraat 2 

6468 EW Kerkrade 

The Netherlands 

Tel: +31 45 546 85 00 / Fax : +31 45 546 85 99 

www.adj.eu/ E-mail: support@adj.eu 

 

 

 

 


