
 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

Pokyny pre užívateľa 

 

 

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

Junostraat 2 

6468 EW Kerkrade 

Holandsko 

www.americandj.eu 

1/14 



A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Flashback 4 Pokyny pre užívateľa - strana 2 

 

Obsah 
ÚVOD ...................................................................................................................................................................................... 4 

VŠEOBECNÉ POKYNY ............................................................................................................................................................... 4 

VLASTNOSTI ............................................................................................................................................................................ 4 

PREVÁDZKA ............................................................................................................................................................................. 4 

OVLÁDANIE A FUNKCIE ........................................................................................................................................................... 5 

MONTÁŽ.................................................................................................................................................................................. 6 

VÝMENA POISTKY ................................................................................................................................................................... 7 

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV .............................................................................................................................................. 7 

ČISTENIE .................................................................................................................................................................................. 7 

TECHNICKÉ ÚDAJE: .................................................................................................................................................................. 8 

ROHS - Veľký príspevok pre zachovanie životného prostredia ............................................................................................... 9 

WEEE – Odpady z elektrických a elektronických zariadení ................................................................................................... 10 

POZNÁMKY ........................................................................................................................................................................... 11 

 



A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Flashback 4 Pokyny pre užívateľa - strana 3 

 

 
 ©2013 ADJ Products, LLC všetka práva vyhradená Informácie, údaje, nákresy, snímky a pokyny tu uvedené 

sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. ADJ Products, logo LLC a identifikujúce názvy a čísla 

produktov sú ochrannými známkami ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv sa vzťahuje na všetky 

formy kopírovateľných materiálov a informácií teraz povolený štatutárnymi alebo súdnymi zákony alebo tak, 

ako je tu uvedené. Názvy produktov použité v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo 

registrovanými ochrannými známkami príslušných spoločností a týmto sú potvrdené. Všetky produkty, ktoré 

nie sú produkty ADJ, značkami LLC a názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými 

ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. 

ADJ Products, LLC a spojené spoločnosti sa týmto vzdávajú akejkoľvek zodpovednosti za majetok, 

zariadenie, budovy a elektrické poškodenie, zranenie akýchkoľvek osôb a priame alebo nepriame ekonomické 

straty spojené s použitím alebo spoľahnutím sa na informácie obsiahnuté v tomto dokumente a / alebo v 

dôsledku nesprávneho, nebezpečného, nedostatočného a nedbalého použitia, montáže, inštalácie a obsluhy 

tohto produktu. 
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 INOZIONE  

 ÚVOD 

Úvod:  

Ďakujeme, že ste si kúpili ADJ Flashback 4. Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si 

prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky.  

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 

Varovanie! Aby ste predišli alebo znížili riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiarom, nevystavujte túto 

jednotku dažďu alebo vlhkosti.  

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ Nepokúšajte o žiadne 

opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša jednotka 

vyžadovala servis, kontaktujte prosím spoločnosť ADJ Products, LLC. 

Obal nevyhadzujte do domáceho odpadu, prosím. Pokiaľ je to možné, recyklujte ho, prosím. 

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Aby ste optimalizovali výkonnosť tohto výrobku, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny na prevádzku, aby 

ste sa oboznámili so základnými operáciami tejto jednotky. Tieto pokyny obsahujú dôležité bezpečnostné 

informácie, týkajúce sa použitia a údržby tejto jednotky. Tento manuál skladujte spolu s jednotkou, pre budúce 

použitie. 

VLASTNOSTI 

- Montáž na stojan (trojnožka nie je súčasťou balenia) 

• Obsahuje 2-pólové upevňovacie prvky pre vertikálnu a horizontálnu montáž 

• 11 programov 6 foriem, 4 blikajúci a 1 zmiešaný vzor 

• Automatické spustenie alebo zvukovo aktivovaný režim 

 

PREVÁDZKA 

Úvod: ADJ Flashback 4 je zariadenie s efektom LED 4 zväzkov. Tento prístroj je určený pre kluby, mobilných 

DJov, kapely, ozvučené haly pre jazdu na kolieskových korčuliach a ostatné priestory vyžadujúce kompaktné, 

ľahké, ľahko použiteľné zariadenie.  

Všeobecná prevádzka: Toto zariadenie je navrhnuté pre spustenie v konfigurácii master-slave. Pomocou 

dodaného kábla 5-pin jednotky vzájomne prepojte. Zariadenie zapojte do zodpovedajúcej zásuvky a tlačidlo 

programu prepnite na požadovanú show. Keď je zariadenie nastavené na aktiváciu zvukom, musia prijímať 

zdroj zvuku, aby mohlo fungovať normálne. Na nastavenie citlivosti zvuku použite tlačidlo pre nastavenie 

citlivosti zvuku v zadnej časti zariadenia. Pri otáčaní v smere hodinových ručičiek bude citlivejší na zvuk, pri 

otáčanie proti smeru hodinových ručičiek bude menej citlivé. Toto tlačidlo použite na nastavenie rýchlosti 

programu. Zoznam programov: 

VYP - Výpadok 

MIX - Zmiešané vzory 

C1 - Vzor 1: Zmena jednej farby 

C2 - Vzor 2: Zmena dvoch farieb 

C3 - Vzor 3: Zmena farby s clonou 

C4 - Vzor 4: Zmena jednej farby s clonou 

C5 - Vzor 5: Rýchle tempo 

C6 - Vzor 6: Pomaly 

F4 - Blesk 4: Ľavý a pravý blesk 

F3 - Blesk 3: Štvornásobný blesk 

F2 - Blesk 2: Dvojitý blesk 

F1 - Blesk 1: Jeden blesk 

http://www.americandj.eu/
mailto:support@americandj.eu
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OVLÁDANIE A FUNKCIE 

 

1. Nastavenie zvukovej citlivosti/rýchlosti programu 

2. Tlačidlo Program.  

3. 5-pin konektor Slave 

4. DC napájanie 

5. AC napájanie a držiak poistky 



A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Flashback 4 Pokyny pre užívateľa - strana 6 

 

MONTÁŽ 

Zariadenie musí byť namontované na bezpečnom podstavci (nie je súčasťou balenia). Vždy sa uistite, že je 

prístroj uchytený pevne, aby sa zabránilo vzniku vibrácií počas prevádzky a následnému skĺznutiu. Vždy sa 

uistite, že konštrukcie, ku ktorej zariadenie pripájate, je zabezpečená a je schopná uniesť desaťnásobok 

hmotnosti zariadenia. Zariadenie je možné namontovať vertikálne alebo horizontálne.  
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VÝMENA POISTKY 

Nájdite a vymeňte napájací kábel jednotky. Keď už bol kábel odmontovaný, nájdite držiak poistky, umiestnený 

vnútri napájacej zásuvky. Vložte skrutkovač na skrutky s plochou hlavou do napájacej zásuvky a jemne 

vypáčte von držiak poistky. Vyberte chybnú poistku a vymeňte za novú. Držiak poistky má zabudovanú 

zásuvku pre náhradnú poistku a dávajte si pozor, aby ste nezamenili náhradnú poistku s aktívnou poistkou. 

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV  

Odstraňovanie problémov: Nižšie je uvedených niekoľko obvyklých problémov, s ktorými sa užívateľ môže 

stretnúť, s riešeniami. 

Z jednotky nie je žiadny svetelný výstup: 

1. Skontrolujte, či nie je poistka vypálená. Poistka je umiestnená na zadnom paneli jednotky.  

Jednotka nereaguje na zvuk: 

1. Nízke frekvencie (basy) spôsobí, že zariadenie reaguje na zvuk. Poklepanie na mikrofón, tiché alebo 

vysoké zvuky jednotku neaktivujú.  

ČISTENIE 

Čistenie zariadenia: Kvôli zbytkom hmly, dymu a prachu je potrebné pravidelne čistiť vonkajšiu a vnútornú 

šošovku aby sa optimalizoval svetelný výstup.  

1. Na utretie vonkajšieho krytu použite normálny čistiaci prostriedok na sklo a mäkkú látku. 

2. Vyčistite externú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 20 dní. 

3. Vyčistte internú optiku s čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou tkaninou každých 30 - 60 dní. 

4. Vždy si dávajte pozor, aby ste úplne vysušili všetky časti pred zasunutím jednotky do zásuvky. 

Frekvencia čistenia závisí od prostredia, v ktorom zariadenie pracuje (t.j. dym, zbytky hmly, prach, rosa). V 

prípade ťažkých podmienok odporúčame čistenie každý mesiac. Pravidelné čistenie zaistí dlhú životnosť a 

ostrý výstup lúča.  
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TECHNICKÉ ÚDAJE: 

 

Model: Flashback 4 
Napätie:  

 

LED:  

 

Uhol lúča:  

Spotreba:  

Rozmery:  

 

Hmotnosť:  

Poistka:  

Farby:  

Pracovný cyklus:  

Prevádzkový režim:  

100v~240v 50Hz~60Hz  

DC vstup 12V / 2A 

288 x 10 mm LED  

72 červených, 72 zelených, 72 modrých a 72 jantárových  

45 stupňov 

23W 

22,5” (D) x 7,5” (Š) x 11” (V)  

568 x 192 x 280mm 

16 lb./6,9 kg 

1 Amp  

RGBA  

Žiadne  

Zvukovo aktivovaný 

 
Automatická detekcia napätia Toto zariadenie obsahuje automatický spínač napätia, ktorý po zapojení do 

zdroja napájania automaticky zistí stav napätia.  

Upozornenie: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám bez 

predchádzajúceho písomného ohlásenia. 



A.D.J. Supply Europe B.V. – www.americandj.eu – Flashback 4 Pokyny pre užívateľa - strana 9 

  

ROHS - Veľký 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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