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INOZ 

 
 ©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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IONE  

VYBALENIE 

 Ďakujeme Vám za zakúpenie zariadenia Pinspot LED Quad od firmy ADJ Products, LLC. Každé zariadenie 

Pinspot LED Quad 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 

túto jednotku vášmu predajcovi bez toho, aby ste najprv kontaktovali zákaznícku podporu.  

 

 ÚVOD 

 Pinspot LED Quad je súčasťou neustálej snahy ADJ o vytvorenie vysoko kvalitného a cenovo prijateľného 

zariadení. Pinspot LED Quad je jednoduchá, malá LED. Toto svetlo je ľahké a kompaktné, vďaka čomu je 

skvelým kúskom pre mobilné DJ, architektonická osvetlenie alebo osvetľovacie efekty. 

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 

Upozornenie! Vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by vyžadovali zásahy za účelom opravy zo strany 

užívateľa. V prípade, že váš Pinspot LED Quad zlyhá, kontaktujte ADJ Product, LLC. 

 

 DÁLKOVÉ OVLADANIE  

Pinspot LED Quad je vybavený IR diaľkovým ovládaním, ktoré vám ponúka 4 rôzne prevádzkové režimy, 9 

režimov show, režim stlmenia, režim statickej farby a zvukovo aktivovaný režim.  

• Stand By - Toto tlačidlo zatmie zariadenie.  

• Režimy show - Stlačte tlačidlo Show a aktivujte režim show. K výberu požadovanej show vyberte tlačidlo 1-9.  

• Režim stlmenia - Stlačte tlačidlo Stlmenia a aktivujte režim stlmenia. Tlačidlá 1-9 vám umožní nastaviť 

požadovanú rýchlosť stlmenia; 1 je najpomalší a 9 najrýchlejší.  

• Zvukovo aktivovaný režim - Stlačte tlačidlo Zap.zvuk a aktivujte zvukovo aktivovaný režim. Pre deaktiváciu 

zvukovo aktivovaného režimu stlačte tlačidlo Vyp.zvuk.  

• Režim statickej farby - Stlačte tlačidlo Farba a aktivujte režim stlmenia. K výberu požadovanej farby vyberte 

tlačidlo 1-9.  

 

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

 

Model: Pinspot LED Quad 
 Led:  

 Pracovná poloha:  

 Vstupné napätie:  

 Spotreba:  

 Uhol lúča:  

 Hmotnosť:  

 Rozmery:  

 

 1 x 8W 4-in-1 Quad LED  

Akákoľvek bezpečná pracovná poloha 

100~240V AC 50/60Hz 

11,4W 

15 stupňov 

1lb./ .5 kg 

7,25”(D) x 4”(Š) x 2,5”(V)  

184 x 99 x 61mm 
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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. 

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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