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 ©2018 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a pokyny 

obsažené v tomto návodu se mohou bez předchozího upozornění měnit. Logo společnosti ADJ Products, LLC 

a identifikující názvy produktů a čísla zde obsažená jsou ochrannými známkami společnosti ADJ Products, 

LLC. Ochrana autorských práv zahrnuje veškeré formy a předměty spadající mezi materiály chráněné 

autorskými právy a také informace nyní garantované zákonem, soudně či dále v tomto dokumentu. Názvy 

produktů použité v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými 

známkami jejich příslušných vlastníků a jsou tímto uznány. Veškeré značky a názvy produktů nepatřící 

společnosti ADJ Products, LLC jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich 

příslušných vlastníků. 

Společnost ADJ Products, LLC a všechny její přidružené společnosti se tímto zříkají jakékoliv odpovědnosti 

za škody na majetku, vybavení, budovách a jakékoliv elektřinou způsobené škody, úrazy a poranění vzniklé 

jakýmkoliv osobám, včetně přímé či nepřímé ekonomické ztráty související s používáním a spolehlivostí 

jakýchkoliv informací obsažených v tomto dokumentu a také se zříkají veškeré odpovědnosti za škody vzniklé 

v důsledku nesprávného, nebezpečného, nedostatečného a nedbalého sestavení, instalace, montáže, obsluhy 

a provozu tohoto produktu. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

VERZE DOKUMENTU 

Nejnovější revizi/aktualizaci této příručky najdete na webové stránce www.adj.com. 

Datum Verze dokumentu Poznámky 

27/4/18 1.3 

 

Aktualizovaná verze 

 

 

 

Oznámení o úspoře energie v Evropě 

Úspory energie (EP 2009/125/ES) 

Úspory elektrické energie jsou klíčovým prvkem v ochraně životního prostředí. Vypněte prosím všechny 

elektrospotřebiče, které právě nepoužíváte. Chcete-li se vyhnout spotřebě elektrické energie v nečinném stavu, odpojte 

od napájení všechny elektrospotřebiče, které právě nepoužíváte. Děkujeme. 
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INOZIONE  

 OBECNÝ ÚVOD 

ÚVOD 
EVENT FACADE II WH™ and EVENT FACADE II BL™ značky ADJ® je skvělým profesionálním řešením, jak 

zakrýt vaše vybavení a současně vytvořit elegantní profesionální vzhled. Skvěle se hodí pro každého, kdo 

hledá lehkou, přenosnou a snadno sestavitelnou clonu, která mu zároveň pomůže vylepšit image. 

EVENT FACADE II WH dodáváme s lehkými kovovými rámy bílé barvy a EVENT FACADE II BL s lehkými 

kovovými rámy černé barvy. Obě verze obsahují černé a bílé látkové panely. Natahovací panely látky/síťky 

jsou snadno odnímatelné pro případ čištění nebo vytvoření odlišné kombinace černého a bílého panelu. 

Přepravu a skladování usnadňuje přiložené přepravní pouzdro na zip. K sestavení či rozložení nejsou potřeba 

žádné nástroje. Panely se snadnou demontují na jednotlivé díly a přeprava je tak velice snadná. 

 

Rozbalení: Produkt byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda během 

přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě zkontrolujte, 

nedošlo-li k poškození produktu, a ujistěte se, že veškeré příslušenství nutné k sestavení produktu dorazilo 

neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte prosím tým 

zákaznické podpory a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím produkt zpět prodejci bez předchozího 

kontaktování zákaznické podpory na níže uvedeném čísle. Nevyhazujte prosím kartónovou krabici do běžného 

odpadu. Recyklujte prosím při každé vhodné příležitosti. 

 

OBSAH BALENÍ 

(1) přepravní pouzdro se zipem 

(4) kovové horní části rámu (WH = bílé rámy | BL = černé rámy) 

(4) kovové spodní části rámu (WH = bílé rámy | BL = černé rámy) 

(4) bílé látkové panely (síťky) 

(4) černé látkové panely (síťky) 

Zákaznická podpora: Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se 

značkou American Audio. 

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách www.adj.eu nebo 

prostřednictvím e-mailu na adrese: support@adj.eu 

 

Upozornění! Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem nebo požáru.  

Pozor! Uvnitř zařízení nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, 

připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše zařízení 

vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC. 

Bude-li to možné, recyklujte PROSÍM obalový kartón. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adj.eu/
support@adj.eu
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POKYNY K SESTAVENÍ 

 
1. Spojte HORNÍ a DOLNÍ části kovových rámů spojte dohromady zasunutím STŘEDOVÉ části do HORNÍ 

části tak, aby obě části měly háčky a očka suchého zipu na stejné straně a mezi dvěma částmi nebyly žádné 

mezery. (Viz obrázky níže vlevo a uprostřed) 

Poznámka: SPODNÍ část kovového rámu má 2 gumové nožky. 

 

 
 

2. Zajistěte HORNÍ a DOLNÍ část rámu dohromady připnutím látkových panelů na proužky suchého zipu, 

začněte v HORNÍ části a pokračujte směrem k DOLNÍ části. 

V případě potřeby lze látku lehce natáhnout. (Viz obrázek výše vpravo) 

3. Opakujte kroky 1 a 2 na 3 zbývajících rámech. (Celkem 4) 

4. Spojte zkompletované panely dohromady vyrovnáním HORNÍCH a DOLNÍCH pantů a vložte oba čepy do 

ok pantů. (Viz obrázek níže) 
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PRANÍ LÁTKY/SÍŤOVINY 

Chcete-li látku/síťovinu vyčistit, odstraňte ji z panelu a umyjte v ruce studenou vodou a jemným mýdlem na 

praní. 

Rozložte panely na rovných povrch a nechte je proschnout. Pokud na látce stále najdete skvrny, vyperte je 

znovu a nechte vyschnout. 

 

LÁTKU/SÍŤKU NEKRUŤTE A NEŽDÍMEJTE! 

NESUŠTE NA TOPENÍ A U ZDROJŮ TEPLA! 

NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY NA BÁZI ALKOHOLU, ROZPOUŠTĚDEL NEBO AMONIAKU. 

 

ROZMĚROVÉ NÁČRTY 

 
 

 

VOLITELNÉ DOPLŇKY 

 

 

OBJEDNACÍ KÓD POLOŽKA 

1731000017 (4) BÍLÉ LÁTKOVÉ PANELY EVENT FACADE (POUZE LÁTKA) 

1731000018 (4) ČERNÉ LÁTKOVÉ PANELY EVENT FACADE (POUZE LÁTKA) 
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ROHS – Velký příspěvek k zachování životního prostředí 

Vážený zákazníku, 

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod 

zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem. 

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), 

polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako 

samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, 

jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem – ve zkratce: veškerá elektronika, 

která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci. 

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM 

Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v 

platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.  

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala 

platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty 

vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu 

prostředí. 

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto 

cítíme povinni přispět naší částí. 

OEEZ – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu 

prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici 

OEEZ. 

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem 

„Green Spot“, který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy 

vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému 

hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a 

recyklace. 

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem. 

(Registrace v Německu: DE41027552) 

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných 

bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION 

Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my.  Posílejte prosím produkty Elation 

na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat. 

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že 

můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu 

 

info@americandj.eu
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POZNÁMKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADJ Products, LLC 

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

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

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

 

Sledujte nás na: 

 
facebook.com/americandj 

twitter.com/americandj 

youtube.com/americandj 

 

 

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

Junostraat 2 

6468 EW Kerkrade 

Nizozemsko 

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

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

 

 


