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ÚVOD 

Vybalenie: Každé zariadenie Micro Moon bolo dôkladne testované a bolo dodané v dokonale 

prevádzkyschopnom stave. Starostlivo skontrolujte dodací obal na škody, ku ktorým mohlo dôjsť počas 

prepravy. Ak obal vyzerá byť poškodený, starostlivo skontrolujte, či vaše zariadenie nie je poškodené a 

skontrolujte, či všetky príslušenstvá, nevyhnutné pre prevádzku jednotky boli zaslané nepoškodené. V prípade 

zisteného poškodenia, alebo v prípade chýbajúcich častí prosím kontaktujte naše bezplatné zákaznícke číslo 

ohľadom ďalších pokynov. Nevracajte tento systém vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali 

zákaznícku podporu. 

Úvod: Ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia Micro Moon od firmy ADJ Products, LLC. Toto zariadenie je 

vybavené jasnou 3W LED, ktorá vytvára úžasný efekt mesačného kvetu, s rôzne farebnými lúčmi, ktoré sa 

podľa zvukov hudby pohybujú dopredu a dozadu. Micro Phase je skvelý efekt, ktorý je možno použiť na 

večierkoch, karaoke, v malých baroch a kluboch iv domácnosti. 

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. 

Pokiaľ je to možné, recyklujte obal, 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 
• Vstavaný závesný popruh  

• Dva rôzne prevádzkové režimy 

• Ľahká hmotnosť 

• Futuristický dizajn 

• Jasné 3 Watt LED 

 
POKYNY NA PREVÁDZKU 

Všeobecná prevádzka: 

Tento prístroj je možné použiť ako samostatné zariadenie, nie je potrebné používať ovládač . Nie je tu žiadny 

spínač, po zapojení zariadenia sa začne zariadenie otáčať alebo zostane statické. Tento prístroj je vybavený 

ľahkým puzdrom a nastaviteľným závesným držiakom. 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. Pre zvýšenie intenzity lúča použite hmliaci systém alebo iný typ zariadenia pre 

špeciálne dymové efekty. 

Prevádzkové režimy: 

Zariadenie je vybavené multifunkčným tlačidlom ktoré sa nachádza v zadnej časti prístroja. Tlačidlo ovláda 

dva (2) rôzne prevádzkové režimy, statický a stálej otáčania. 

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 

Odstraňovanie problémov Nižšie je uvedených niekoľko obvyklých problémov, s ktorými sa užívateľ môže 
stretnúť, s riešeniami. 
Žiadne otáčanie; 
1. Uistite sa, či je zariadenie otočené do správnej pozície. 

 

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

 

Model: 

NAPÄTIE:  

Micro Moon 

100V ~ 240V/50~60Hz  

DC6V 1.6A 

LED:  1 x 3 Watt 

SPOTREBA:  10W 

ROZMERY:  

 

7.75” (D) x 6.5” (Š) x 5.5” (V)  

195 x 165 x 134mm 

HMOTNOSŤ:. 2 lb/ 0,65 kg 

POISTKA:  1 AMP 

FARBA:  

PRACOVNÁ POLOHA:  

Multi  

Akákoľvek bezpečná poloha 

 

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

zdroja napájania automaticky zistí stav napätia. 

Všimnite si prosím: Špecifikácie a zlepšenia konštrukcie tejto jednotky a tohto návodu podliehajú zmenám 

bez predchádzajúceho písomného ohlásenia. 
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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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