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WSTĘP 

 
Gratulujemy zakupu nowego Jet Stream 1300W. Urządzenie dostarczane jest wraz z 

przewodowym zdalnym sterowaniem. Niniejsza instrukcja ma pomóc wam w bezpiecznej 

eksploatacja naszego produktu. Urządzenie to jest bardzo wydajnym źródłem dymu. 

 

 

 

 

WSPARCIE KLIENTA: W razie problemów prosimy o kontakt z zaufanym sprzedawcą American 

Audio. 

Można tez skontaktować się z nami bezpośrednio: poprzez naszą stronę internetową 

www.americandj.eu lub email: support@americandj.eu 

 
 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 

 
• Nie wolno blokować dyszy. Nie wolno kierować dyszy na ludzi. 

• Trzymać z dala od dzieci. Nie pozostawiać urządzenie bez dozoru. 

• Nie używać innych płynów niż zalecany wysokiej jakości płyn do tworzenia dymu. 

• Nie wolno pić płynu. W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jeżeli 

płyn dostanie się do oczu należy je obficie przemyć wodą. 

• Aby uniknąć porażenia prądem urządzenie należy zawsze odłączyć przed montażem, 

demontażem, przeniesieniem, serwisem lub czyszczeniem. 

 

 PODŁĄCZENIE ZASILANIA 

• Urządzenie dostarczane jest wraz z wtyczką dostosowaną do napięcia oraz 

przeznaczenia urządzenia. Wszelki podłączenia należy wykonać zgodnie z poniższą 

konfiguracją. 

            Ziemia = Kabel zielony/żółty       Neutralne = Kabel niebieski      Aktywne = Kabel brązowy 

• Należy uważać by kabel zasilania lub zdalnego sterowania nie znajdował się w miejscach, 

w których może być zagięty lub naciągnięty (np. na krawędzi stołu lub w przejściu). 

• W USA i w Europie, wymaga się by wszystkie wtyczki posiadały 3 bolce, tzn. by miały 

uziemienie. W Wielkiej Brytanii wszystkie wtyczki sieciowe muszą być wyposażone w 

bezpieczniki 5A.  

Zbiornik płynu 
Dysza 

Tył urządzenia: 

Nakrywka 
Obsada bezpiecznika 

Przełącznik On/Off 

Gniazdo regulatora 
czasowego 

Gniazdo DMX 512 Uchwyt 
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EKSPLOATACJA 

• Jet Stream 1300W został zaprojektowania do działania przy zasilaniu 120V~60Hz lub 

230V~50Hz oraz został wyposażony w 

odpowiednią wtyczkę dostosowaną do lokalnego 

zasilania. Należy sprawdzić czy zasilanie sieci 

odpowiada wymaganiom urządzenia. 

• Urządzenie umieszczamy na płaskiej powierzchni 

i zdejmujemy nakrywkę zbiornika płynu. 

Napełniamy zbiornik. Gdy jest pełny zakręcamy 

nakrywkę. Podłączamy urządzenie do sieci. 

Przed włączeniem należy wybrać tryb pracy 

pomiędzy zdalnym a sterowaniem DMX. 

 

Tryb zdalny: 

1, Podłączamy zdalne sterowanie do gniazda z tyłu 

urządzenia. 

2, Włączamy urządzenie głównym przełącznikiem. 

Zapalą się czerwone diody na urządzeniu oraz na 

zdalnym kontrolerze. W tym samym czasie zacznie 

działać grzałka. 

3, Po rozgrzaniu, około 5 minut, zapalą się zielone diody na urządzeniu oraz na kontrolerze, 

maszyna jest gotowa do pracy. 

4, Po wciśnięciu i przytrzymaniu czerwonego przycisku na zdalnym kontrolerze maszyna będzie 

produkować dym aż do zwolnienia przycisku. 

5, Ważne: Jeżeli produkcja dymu jest niska lub nie ma jej wcale, należy natychmiast odłączyć 
urządzenie, sprawdzić poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny, jeżeli płynu jest za mało należy go 

uzupełnić; jeżeli bezpiecznik jest spalony należy go wymienić na taki sam typ.  

 

 

TRYB STEROWANIA DMX: 

W trybie sterowania DMX co najmniej jeden z przełączników typu dip musi być ustawiony na ON. 

1, Połączenie DMX-512 pomiędzy urządzeniami 

2, Uwaga: Przewody nie mogą się stykać, urządzenie nie będzie działać albo będzie działać 
nieprawidłowo. 

3, Do podłączenia kontrolera DMX do urządzenia lub urządzeń między sobą należy używać 
wyłącznie ekranowanego kabla stereo oraz wtyczek i złączy 3-pin XLR. 

4, Podłączamy wyjście DMX kontrolera z wejściem DMX pierwszego urządzenie DMX w szeregu, 

następnie wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX kolejnego urządzenia w szeregu 

DMX. 

5, Przy adresowaniu urządzeń, wszystkie przełączniki typu dip ustawiają adresy DMX. 

6, Uwaga: Urządzenia posiadają jeden kanał DMX. Może on kontrolować produkcję dymu. Jeżeli 

wartość DMX jest mniejsza niż 127, produkcja dymu jest wyłączona, kiedy wartość DMX jest 

większa niż lub równa 127, produkcja dymu jest włączona.  
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INSTALACJA / MONTAŻ 

Maszyna nie może być zawieszana, musi znajdować się na płaskiej, stabilnej, odpornej na 

podgrzanie powierzchni. Urządzenie musi być ustawione prosto. Należy zawsze się upewnić, że 

dym nie będzie płynął w kierunku twarzy ludzi. Urządzenie musi być używane w dobrze 

wentylowanych pomieszczeniach. Nie wolno blokować ani zakrywać wylotów powietrza. Maszyna 

musi być sucha. Nie wolno dopuszczać by woda lub inne płyny dostawały się na ogrzewany 

zbiornik. 

 

CZYSZCZENIE 

Regularne czyszczenie urządzenia zmniejsza koszty wymiany części oraz napraw. 

Po około 40 godzinach pracy oraz zawsze gdy maszyna nie była używana przez dłuższy okres 

czasu zaleca się jej czyszczenie za pomocą wody destylowanej, którą przepuszcza się przez 

system, co zapobiega osadzaniu się cząstek brudu. 

1. Po odłączeniu maszyny czyścimy ją delikatnym mydłem i wodą. Przed złożeniem maszyny 

musi ona wyschnąć. Opróżniamy zbiornik z płynu i napełniamy go wodą destylowaną. 

Podłączamy i włączamy urządzenie. 

2. W pomieszczeniu z dobrą wentylacją czekamy aż zbiornik się opróżni. 

3. Wymieniamy wkład materiału na czysty. Czyszczenie jest zakończone. Odłączamy i 

przechowujemy w suchym miejscu. 

Należy pamiętać, że dobra konserwacja zapewnia długie bezawaryjne użytkowanie. Obudowa 

może być czyszczona suchą szmatką. Przechowywane urządzenie musi być suche. 

 

KONSERWACJA I SERWIS 

• Jeżeli produkcja dymu jest niska lub nie ma jej wcale, należy natychmiast odłączyć 
urządzenie, sprawdzić poziom płynu, bezpiecznik zewnętrzny, podłączenie zdalnego 

sterowania lub kontrolera DMX. Jeżeli wszystko wydaje się być w porządku, podłączamy 

urządzenie. Jeżeli dym nie jest wytwarzany przez 30 sekund od wciśnięcia przycisku, 

należy sprawdzić połączenie węża ze zbiornikiem oraz czy płyn przepływa przez wąż. 
Jeżeli nie możemy rozpoznać problemu nie wolno używać urządzenia, gdyż może to 

doprowadzić do jego uszkodzenia. Należy skontaktować się z serwisem lub przedawcą.  

• Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia płynu. Nakrywkę należy zawsze umieszczać 
na jej miejscu. 

• Nie wolno używać urządzenie jeżeli kabel zasilania lub wtyczka zostały uszkodzone albo 

gdy urządzenie nie działa ono poprawnie, gdy zostało upuszczone, uszkodzone lub 

wystawione na działanie wody lub innych płynów. Nie wolno podejmować prób 

samodzielnych napraw lub badania urządzenia. Nie zawiera ono części które mogłyby 

byc serwisowane przez użytkownika. Urządzenie należy zwrócić do serwisu lub 

sprzedawcy. 
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DANE TECHNICZNE 

 

MODEL: 

 

Jet Stream 1300W 

 

Zasilanie 120V~60Hz AC         230V~50Hz AC 

Bezpiecznik 20mm szklany 125V 15A 20mm szklany 250V 10A 

Czas rozgrzewania 4 minuty 

Ilość wytworzonego 

dymu 

35 m3 na minutę 

Pojemność 
zbiornika 

4 Litry / 

Wymiary 295 x 290 x 190mm  

Waga 7,0kg  

Wer:1.0 
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ROHS i WEEE 

Drogi Kliencie, 

ROHS  

Unia Europejska wprowadziła dyrektywę w sprawie ograniczenia/zakazu stosowania niektórych 

substancji szkodliwych. Dyrektywa ta, dalej nazywana ROHS, jest często dyskutowana w 

przemyśle elektronicznym. 

Dyrektywa ROHS ogranicza użycie, między innymi, sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), 

sześciowartościowego chromu (CR VI), kadmu (Cd), oraz substancji ograniczających palność 
tworzyw, mianowicie polibromowego difenylu (PBB) oraz polibromowego eteru fenylowego 

(PBDE). Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich elektrycznych i elektronicznych urządzeń, w 

których działaniu wykorzystuje się pole elektryczne lub elektromagnetyczne – krótko mówiąc, 

niemal wszystkie urządzenia, które służą nam, na co dzień w domu i w pracy. 

Jako producenci urządzeń firm AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional oraz 

ACCLAIM Lighting jesteśmy zobowiązani do przestrzegania dyrektywy ROHS. Dlatego też już na 

dwa lata przed wprowadzeniem dyrektywy w życie, rozpoczęliśmy badania mające na celu 

stworzenie alternatywnych, przyjaznych środowisku materiałów i procesów produkcyjnych. 

Na długo przed wdrożeniem dyrektywy ROHS, produkcja naszych urządzeń spełniała standardy 

unijne. Dzięki regularnym kontrolom oraz testowaniu materiałów możemy zapewnić naszych 

klientów, że używane przez nas komponenty są zgodne z wymogami ROHS a proces produkcji 

jest przyjazny środowisku w takim stopniu, w jakim pozwala na to współczesna technologia. 

Dyrektywa ROHS jest ważnym krokiem w trosce o nasze środowisko naturalne. Jako producenci, 

czujemy się zobowiązani wnieść swój wkład we wspólny cel, jakim jest ochrona środowiska. 

WEEE – Odpady pochodzące ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Każdego roku, na całym świecie, wyrzuca się tysiące ton komponentów elektronicznych 

zawierających substancje szkodliwe dla środowiska. Aby zapewnić bezpieczną utylizację oraz 

zachęcić do odzysku i recyklingu części elektronicznych, Unia Europejska wprowadziła 

dyrektywę WEEE. 

System WEE (Odpady ze Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego) można porównać z 

systemem „Green Spot”, który działa już od kilku lat. Dyrektywa zobowiązuje producentów, aby w 

momencie wypuszczenia produktu na rynek, ponosili częściowo koszty związane z jego 

utylizacją. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane na rozwój ogólnego 

wspólnego systemu zarządzania odpadami. Pozwoli to stworzyć profesjonalny, przyjazny 

środowisku program odzyskiwania i przetwarzania odpadów elektronicznych. 

Jako producenci, podlegamy niemieckiemu programowi EAR i bierzemy w nim czynny udział. 

(Rejestracja w Niemczech: DE41027552) 

Oznacza to, że produkty AMERICAN DJ oraz AMERICAN AUDIO można zostawiać bezpłatnie w 

punktach zbiórki w celu recyklingu. Produktami ELATION Professional, które są używane tylko 

przez profesjonalistów, zajmujemy się osobiście. Prosimy o przesyłanie produktów Elation, 

których czas życia się kończy, bezpośrednio do nas, tak abyśmy mogli się nimi profesjonalnie 

zająć.  
Podobnie jak ROHS, dyrektywa WEEE ma ważny wkład w ochronę środowiska. Nasza firma z 

przyjemnością przyczyni się do poprawy stany naszego środowiska poprzez swój wkład w 

tworzenie nowoczesnego systemu pozbywania się odpadów. 

Odpowiemy na pytania oraz zapoznamy się z państwa sugestiami pod adresem email: 

info@americandj.eu 
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