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 ©2013 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. 
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INOZIONE  

 ÚVOD 

Děkujeme, že jste si pořídili FF23TR od společnosti ADJ. Než začnete svůj nový ovladač FF23TR používat, 

přečtěte si prosím pokyny pro uživatele. 

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.americandj.eu nebo skrze e-mail: support@americandj.eu 

 
 DMX DÁLKOVÝ ČASOVAČ 

 S dálkovým DMX časovačem můžete vytvořit mlhu automaticky a udělat z přístrojů Fog Fury 2000 nebo 3000 

dvoukanálovou nebo tříkanálovou DMX kompatibilní jednotku. Dálkový DMX časovač musí být připojen na 

výrobník mlhy i na univerzální DMX-512 ovladač. Viz DMX hodnoty a vlastnosti na další straně. 

 

PŘI AKTIVNÍM DMX REŽIMU NEBUDE FUNKCE ČASOVAČE FUNGOVAT. 

1. Přidělte přístroji Fog Fury 2000 nebo 3000 DMX adresu pomocí DIP přepínačů na straně DMX dálkového 

časovače.  

POZNÁMKA: DIP přepínače na straně DMX časovače slouží pouze k adresování výrobníků mlhy. 

2. Připojte XLR kabel (samec konektor) DMX časovače na vstup (samice) univerzálního DMX-512 ovladače. 

3. Nyní lze řetězit další DMX kompatibilní světla. Začněte vstupním konektorem (samice) na přední straně 

DMX časovače. 

 Funkce časovače: Funkce časovače umožňuje vytváření mlhy v požadovaných intervalech. Dálkový ovladač 

má tři (3) tlačítka a tři (3) LED diody, které indikují různé funkce.  

PŘI AKTIVNÍM DMX REŽIMU NEBUDE FUNKCE ČASOVAČE FUNGOVAT.  

- Tlačítko POWER – Červená LED dioda nahoře značí, že časovač a ovladač jsou zapnuty a aktivní.  

- Tlačítko DMX/TIMER BUTTON – Zelená LED značí, že je funkce časovače aktivní a červená LED občas 

zabliká, což znamená, že se výrobník mlhy zahřívá. Jakmile začne LED svítit červeně, spustí se mlhový 

výstup. Dalším stiskem tlačítka režim časovače vypnete a aktivujete režim DMX ovládání. V režimu DMX 

ovládání bude LED zhasnutá.  

- Tlačítko MANUAL – Červená LED dioda napravo slouží k manuální tvorbě mlhy. Vyčkejte, až se rozsvítí 

ZELENÁ LED dioda, a poté stiskněte tlačítko. 

Dálkový ovladač má také dva otočné regulátory.  

- Regulátor trvání (Duration) má dvě funkce 1) Zapíná a vypíná časovač. 2) nastavuje trvání časovače v 

rozsahu 0,5 s až 13 s. (Délka mlhového výstupu)  

- Regulátor intervalu (Interval) nastavuje dobu mezi mlžnými výstupy od 9 vteřin do 4 minut. Otočení těchto 

regulátorů ve směru hodinových ručiček zvýší hodnoty, jejich otočení proti směru hodinových ručiček jejich 

hodnoty sníží.  

Varování: Předtím, než odstraníte nebo vyměníte dálkový ovladač, odpojte napájecí šňůru. 

 

 Pozor! Uvnitř přístroje nejsou žádné uživatelem opravitelné součásti. Nepokoušejte se přístroj sami 

opravovat. V případě, že by váš dálkový časovač selhal, kontaktujte společnost  ADJ. DMX hodnota  

  

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