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Notatki

Wersja zaktualizowana

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:
Nowe parawanyADJ® EVENT FACADE II WH™ oraz EVENT FACADE II BL™ to doskonałe rozwiązanie,
które pozwala sprawnie zasłonić sprzęt DJ-ski i równocześnie stworzyć elegancki i profesjonalny wygląd
stanowiska. Idealne dla każdego, kto szuka lekkiego, przenośnego i łatwego w montażu parawanu, który
dodatkowo poprawia wizerunek artysty.
EVENT FACADE II WH zbudowany jest na lekkiej konstrukcji metalowej w kolorze białym, a EVENT FACADE
II BL na takiej samej konstrukcji w kolorze czarnym. Obie wersje mają w zestawie białe i czarne
zasłony/kurtyny. Elastyczne panele zasłony/kurtyny można łatwo wyciągać do czyszczenia lub dowolnie
wymieniać zmieniając kolory biały i czarny. Transport i przechowywanie ułatwia dołączona torba na zamek. Do
łączenia i rozłączania paneli nie potrzeba żadnych narzędzi, można je podzielić na pojedyncze kawałki, co
ułatwia transport.
Wypakowanie: Każdy egzemplarz został gruntownie przetestowany, co jest gwarancją idealnego stanu
technicznego. Należy dokładnie sprawdzić czy opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie
transportu. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, należy sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony oraz
upewnić się czy towarzyszące mu wyposażenie konieczne do jego złożenia 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 produktu do
sprzedawcy. PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe. PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to
możliwe.
Zawartość Opakowania:
(1) Torba transportowa na zamek
(4) Metalowe ramy górne (WH = Ramy Białe | BL = Ramy Czarne)
(4) Metalowe ramy dolne (WH = Ramy Białe | BL = Ramy Czarne)
(4) Białe Panele Zasłon/Kurtyn
(4) Czarne Panele Zasłon/Kurtyn
Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaży
American Audio.
Istnieje również możliwość bezpośredniego kontaktu z nami: poprzez naszą stronę internetową www.adj.eu
lub email: support@adj.eu
Ostrzeżenie! Aby zapobiec lub zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru, nie włączaj urządzenia w
warunkach deszczowych lub przy podwyższonej wilgotności powietrza.
Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika.
Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta.
Jeżeli jakaś część wymaga naprawy, należy skontaktować się z American Products, LLC.
PROSIMY o recykling opakowania, jeśli to możliwe.
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INSTRUKCJA SKŁADANIA
1. Połącz GÓRNE i DOLNE części metalowej ramy wsuwając i dociskając DOLNĄ część w GÓRNĄ i upewnij
się, że obie części mają odpowiednio paski zaczepów po tej samej stronie i że między częściami ramy nie ma
przerwy. (Patrz zdjęcia poniżej, po lewej i w środku)
UWAGA: DOLNA część metalowej ramy ma 2 gumowe podkładki.

2. Części GÓRNĄ i DOLNĄ mocujemy razem naciągając kolorowe panele zasłony/kurtyny na zaczepy,
zaczynając od GÓRNEJ części i schodząc w dół, rozciągając jeśli trzeba delikatnie zasłonę/kurtynę. (Patrz
zdjęcie powyżej, po prawej)
3. Powtórz kroki 1 i 2 dla pozostałych zestawów metalowych ram. (Razem 4)
4. Połącz złożone panele ustawiając w linii zawiasy i wsuwając oba bolce obrotowe w otwory zawiasu. (Patrz
zdjęcia poniżej)

MYCIE ZASŁON/KURTYN
Jeśli chcemy umyć zasłony/kurtyny należy je zdjąć z ram i wyprać ręcznie w zimnej wodzie z dodatkiem
łagodnego płynu do prania.
Rozłóż na płaskiej powierzchni do wyschnięcia. Jeśli nadal są plamy, należy powtórzyć pranie i wysuszyć.
KURTYN NIE NALEŻY ZWIJAĆ ANI WYKRĘCAĆ
NIE SUSZYĆ GORĄCYM POWIETRZEM
NIE UŻYWAĆ DO CZYSZCZENIA ŚRODKÓW OPARTYCH NA ALKOHOLU, ROZPUSZCZALNIKACH LUB
AMONIAKU
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RYSUNEK Z WYMIARAMI

AKCESORIA OPCJONALNE
KOD ZAMÓWIENIA
1731000017
1731000018

OPIS
(4) BIAŁA KURTYNA OSŁONY SCENICZNEJ (TYLKO KURTYNA)
(4) CZARNA KURTYNA OSŁONY SCENICZNEJ (TYLKO KURTYNA)
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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
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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
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