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 INOZIONE  

 ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si kúpili ADJ DF FC. Pri používaní ovládača postupujte podľa návodu na použitie, ktorý sa 

týka rôznych ovládacích prvkov a funkcií. 

  Zákaznícka podpora: Pokiaľ sa stretnete s akýmikoľvek problémami, kontaktujte prosím vašu dôveryhodnú 

predajňu American Audio. 

Tak isto ponúkame možnosť priameho kontaktovania: Môžete nás kontaktovať cez našu webovú stránku 

www.americandj.eu alebo cez email: support@americandj.eu 

 

 Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by vyžadovali zásahy za účelom opravy zo strany 

užívateľa. Ak váš FC Pad zlyhá, kontaktujte ADJ Products, LLC. 

 
 STAV BATÉRIE 

 Ak chcete skontrolovať stav nabitia batérie, pozrite sa na merač stavu batérie, ktorý sa nachádza v zadnej 

časti ovládača. Keď je batéria plne nabitá, a ovládač je spustený, batéria má životnosť zhruba 25 hodín.  

Nedovoľte, aby sa batéria úplne vybila, lebo tak sa vážne skracuje životnosť batérie. 

 
 DOBÍJANIE BATÉRIE 

 Na dobitie batérie zapojte priložený káble striedavého napätia do vstupu striedavého napätia v zadnej části 

jednotky a zapojte druhý koniec do príslušného zdroja napájania. Plné nabitie trvá približne 10 hodiny.  

Poznámka: Pri vyťahovaní jednotky z nabíjania a potom pripojte napájanie cez batériu, bude tu 

minimálny pokles napätia. 

http://www.americandj.eu/
mailto:support@americandj.eu
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TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 

Model: 
 Napätie:  

Napájanie:  

Hmotnosť:  

Rozmery:  

 

DF FC 
100V ~ 240V, 47/63Hz  

DC12V 1A 

5 lb./ 2 kg  

13,25” (D) x 7” (Š) x 3” (V)  

335”(D) x 175”(Š) x 75,3”(V) mm 
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ROHS   - príspevok pre zachovanie životného prostredia 

Drahý zákazník, 

Európska únia prijala smernicu pri obmedzeniu/zákaze používania nebezpečných látok. Táto smernica, 

uvádzaná ako ROHS je často diskutovanou témou v elektronickom priemysle. 

Okrem iného, obmedzuje použitie šiestich materiálov Olovo (Pb), Ortuť (Hg), šesťmocný chróm (CR VI), 

kadmium (Cd), polybrimátované bifenyly ako spomaľovač horenia (PBB), polybromidované difenyly sú tak isto 

spomaľovačmi horenia (PBDE). Smernica platí pre takmer všetky elektronické a elektrické zariadenia, ktorých 

prevádzkový režim obsahuje elektrické alebo elektromagnetické polia – v krátkosti: Každý druh elektroniky, 

ktoré máme okolo seba v domácnosti alebo v práci. 

Ako výrobcovia výrobkov značiek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM 

Lighting, sme povinní vyhovieť smernici RoHS. Preto už dva roky pred zavedením smernice sme začali hľadať 

alternatívne materiály a výrobné procesy, ktoré šetria životné prostredie.  

Takže dávno predtým, než začala platiť smernica RoHS, všetky naše výrobky boli vyrábané tak, aby 

vyhovovali normám Európskej únie. Pri pravidelných auditoch a testoch materiálov stále môžeme zaistiť, aby 

komponenty, ktoré používame, vždy vyhovovali RoHS a že výrobný proces, pokiaľ to technológia umožňuje, 

šetrí životné prostredie. 

Smernica ROHS je dôležitým krokom pri ochrane nášho životného prostredia. My, ako výrobcovia sa cítime 

zaviazaní, aby sme v tomto smere prispeli. 
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WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení 

Každý rok končia na skládkach tony elektronických komponentov, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie. Na 

zaistenie najlepšej možnej likvidácie alebo recyklácie elektronických komponentov, Európska únia prijala 

smernicu WEEE. 

Systém WEEE (Likvidácia elektrických a elektronických zariadení) sa dá porovnať so systémom „Green Spot“, 

ktorý sa už niekoľko rokov používa. Výrobcovia musia prispieť k recyklácii odpadu v okamihu, kedy výrobok 

uvoľnia do predaja. Finančné zdroje, ktoré sú takto získané budú použité na vyvinutie spoločného systému 

odpadového hospodárstva. Preto dokážeme zaistiť  profesionálny a voči životnému prostrediu šetrný program 

likvidácie a recyklácie. 

Ako výrobcovia, sme súčasťou  nemeckého systému EAR a prispievame do neho 

(Registrácia v Nemecku: DE41027552) 

To znamená, že výrobky spoločností AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO je možné bezplatne nechávať v 

zberných bodoch a použijú sa v recyklačnom programe. Produkty spoločnosti ELATION Professional, ktoré 

využívajú iba profesionáli, budeme spracovávať my.  Pošlite prosím výrobky Elation priamo nám, keď uplynie 

ich životnosť, aby sme ich mohli profesionálne zlikvidovať. 

Ako vyššie uvedené ROHS, smernica WEEE je dôležitým príspevkom k ochrane životného prostredia a sme 

radi, že môžeme vyčistiť životné prostredie pomocou tohto systému likvidácie. 

Veľmi radi odpovieme na vaše otázky a vaše návrhy sú vítané na info@americandj.eu 

 

 

 

 

mailto:info@americandj.eu
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POZNÁMKY 
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