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 INTRODUZIONE 

  
INFORMACJE WSTĘPNE 
 
 Wypakowanie: 

Dziękujemy za zakup Spherion WH LED produkcji American DJ®. KaŜdy egzemplarz Spherion WH LED 
został dokładnie sprawdzony i jest wysyłany w pełnej gotowości do uŜycia. NaleŜy dokładnie sprawdzić, czy 
opakowanie nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu. JeŜeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń, 
naleŜy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone oraz upewnić się, czy towarzyszące mu wyposaŜenie 
konieczne do jego eksploatacji dotarło w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub braku 
części, naleŜy skontaktować się z obsługą klienta poprzez nasz bezpłatny numer. Prosimy o taki kontakt 

przed podjęciem decyzji o zwrocie urządzenia do sprzedawcy.  

 

Obsługa klienta: W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z zaufanym punktem sprzedaŜy 
American Audio. Istnieje równieŜ moŜliwość bezpośredniego kontaktu z nami. MoŜna to zrobić poprzez naszą 
stronę internetową www.americandj.eu oraz pisząc na adres: support@americandj.eu.  

 OstrzeŜenie! Aby uniknąć ryzyka poŜaru lub poraŜenia prądem, nie wolno wystawiać urządzenia na działanie 
deszczu ani wilgoci.  
Uwaga! Urządzenie nie zawiera części, które mogłyby być serwisowane przez uŜytkownika. Nie wolno 
podejmować prób samodzielnych napraw gdyŜ powoduje to uniewaŜnienie gwarancji producenta. JeŜeli 
urządzenie wymaga serwisu naleŜy skontaktować się z najbliŜszym sprzedawcą American DJ®. 
PROSIMY o recykling opakowania jeŜeli to tylko moŜliwe.  
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ZALECENIA OGÓLNE 
Aby w pełni wykorzystać moŜliwości Produktu, prosimy o przeczytanie instrukcji obsługi i zapoznanie z 
podstawowymi funkcjami urządzenia. Instrukcja zawiera waŜne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi 
oraz sposobu konserwacji urządzenia. Prosimy zachować instrukcję obsługi.  
 

ŚRODKI OSTROśNOŚCI  
• Upewnij się, Ŝe napięcie pobierane przez urządzenie jest takie samo jak napięcie w sieci. 
• Nie próbuj usunąć lub wyłamać bolca uziemienia z wtyczki. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed 
poraŜeniem prądem i poŜarem w wypadku zwarcia wewnątrz urządzenia. 
• Pod Ŝadnym pozorem nie ściągaj wierzchniej obudowy. Urządzenie nie zawiera Ŝadnych elementów 
przeznaczonych do serwisowania przez uŜytkownika. 
• Nie podłączaj urządzenia do zestawu ściemniaczy. 
• Instaluj urządzenie tylko w miejscach zapewniających dobrą wentylację. Odstęp pomiędzy urządzeniem i 
ścianą powinien wynosić około 15cm. 
• Aby uniknąć ryzyka poŜaru lub poraŜenia prądem, nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci. 
• Urządzenie jest przeznaczone do uŜytku w pomieszczeniach, uŜywanie go na zewnątrz powoduje 
uniewaŜnienie gwarancji. 
• JeŜeli urządzenie nie jest uŜywane przez dłuŜszy czas, odłącz je od zasilania. 
• Instaluj urządzenie tak, aby było ono stabilne i bezpieczne. 
• Przewód zasilania ułóŜ tak, aby nikt po nim nie chodził ani teŜ niczego na nim nie stawiał, przewód nie moŜe 
być zaginany ani ściskany. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na miejsca w pobliŜu urządzenia.  
• Czyszczenie – Sprzęt powinien być czyszczony zgodnie z zaleceniami wytwórcy. 
• Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel w przypadku, gdy:  
A. Kabel zasilania lub wtyczka zostały uszkodzone.  
B. Ciała obce lub płyny dostały się do wnętrza urządzenia.  
C. Urządzenie zostało wystawione na działanie wody lub deszczu.  
D. Urządzenie nie działa normalnie lub jego zachowanie wyraźnie się zmieniło. 
 

EKSPLOATACJA 

Zasilanie: Przed podłączeniem urządzenia naleŜy się upewnić, Ŝe zasilanie sieci odpowiada temu 
wymaganemu przez American DJ® Spherion WH LED. American DJ® Spherion WH LED jest dostępne w 
wersjach 120v i 230v. PoniewaŜ napięcia sieci bywają róŜne, przed podłączeniem urządzenia zawsze naleŜy 
się upewnić, Ŝe napięcie jest odpowiednie. 
UŜywanie urządzenia: 
Prostota! Po prostu podłącz urządzenie i obserwuj jego działanie. Urządzenie jest zaprojektowane do 
samodzielnej pracy i nie wymaga kontrolera. Zostało dokładnie sprawdzone w fabryce i nie wymaga Ŝadnego 
montaŜu. Spherion WH LED jest gotowy do podłączenie prosto po wyjęciu z pudełka. Urządzenie nie posiada 
włącznika zasilania, po podłączeniu do prądu urządzenie zacznie wytwarzać światło i obracać się powoli w 
jednym kierunku.  
 

WYMIANA BEZPIECZNIKA 

Najpierw naleŜy odłączyć zasilanie wyjmując wtyczkę z kablem z gniazda. Obsada bezpiecznika znajduje się 
we wtyczce. UŜywając śrubokręta z płaską końcówką delikatnie wyjmujemy obsadę. Wyjmujemy spalony 
bezpiecznik i wymieniamy go na nowy. Obsada posiada wbudowane gniazdo na zapasowy bezpiecznik co 
uniemoŜliwia pomylenie go działającym bezpiecznikiem. 
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CZYSZCZENIE 

Czyszczenie urządzenia: 
Z powodu mgły, dymu i kurzu urządzenie naleŜy okresowo czyścić, aby zapewnić optymalną moc światła.  
1. UŜywamy zwykłego płynu do czyszczenia szkła oraz miękkiej szmatki, aby oczyścić obudowę zewnętrzną, 
co 20 dni. 
2. Wnętrze obudowy czyścimy szczotką oraz miękka szmatka i zwykłym płynem do czyszczenia szkła co 30-
60 dni. 
3. Przed ponownym podłączeniem do prądu zawsze upewnij się, Ŝe wszystkie części są suche. 
4. Częste czyszczenie wydłuŜy Ŝywotność lampy i zapewni niezawodna pracę urządzenia. 
Częstotliwość czyszczenia uzaleŜniona jest od środowiska, w którym sprzęt jest uŜywany (np. dym, mgła, 
rosa). Przy częstym uŜyciu w klubach zaleca się czyszczenie raz w miesiącu. Czyszczenie okresowe 
przedłuŜa Ŝycie urządzenia i zapewnia dobrą jakość światła.  
 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW  

Rozwiązywanie problemów: 
PoniŜej wypunktowano kilka typowych problemów, na które moŜe się natknąć uŜytkownik i sposób ich 
rozwiązania. 
Urządzenie nie obraca się a LED nie włącza się: 
1. Upewnij się, czy urządzenie jest podłączone do gniazdka o właściwym napięciu.  
2. Upewnij się, czy zewnętrzny bezpiecznik nie jest spalony. Znajduje się on pod kablem zasilania.  
3. Upewnij się, czy kabel zasilania jest właściwie podłączone do gniazda. 
4. Upewnij się, czy gniazdko elektryczne jest sprawne.  
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DANE TECHNICZNE: 
 

Model: Spherion WH LED 

Napięcie:  
 
LED:  
Wymiary:  
 

Kolory:  

Kąt promienia:  

Waga: 
ZuŜycie mocy:  

Bezpiecznik:  

Chłodzenie:  

120V/60Hz (USA)  
230V/50Hz (Europa)  
5 x 3W LED 
12.75” (D) x 8” (SZ x 16.75” (W) 
320 x 190 x 422mm  
Wyraźne 
270 stopni 
11 Lbs./5.0 Kg 
27W 
1A  
Chłodzenie powietrzem 

  
  
  

 
Uwaga: Specyfikacje, ulepszenia konstrukcji urządzenia i instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego pisemnego powiadomienia. 
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ROHS  i  WEEE 

Szanowni Klienci! 

ROHS – WaŜny wkład w ochronę środowiska 

Unia Europejska wydała dyrektywę, której celem jest ograniczenie/zabronienie uŜywania niebezpiecznych 
substancji. Ta regulacja, znana jako ROHS, jest przedmiotem wielu dyskusji w branŜy elektronicznej.  

Zabrania ona między innymi uŜywania sześciu substancji: ołowiu (Pb), rtęci (Hg), sześciowartościowego 
chromu(Cr VI), kadmu(Cd), polibromowego difenylu (PBB) jako środka zmniejszającego palność, 
polibromowego eteru fenylowego (PBDE)  jako środka zmniejszającego palność. 

Dyrektywa ta dotyczy prawie wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których działanie wymaga 
pola elektrycznego lub elektromagnetycznego – krótko mówiąc całej elektroniki otaczającej nas w domu i 
pracy.  

Jako producenci urządzeń marek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional i ACCLAIM 
Lighting jesteśmy zobowiązani dostosować się do tej dyrektywy.  

Dlatego juŜ na dwa lata przed wejściem w Ŝycie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania 
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych. 

Zanim dyrektywa ROHS weszła w Ŝycie wszystkie nasze produkty były juŜ produkowane zgodnie z 
wymaganiami Unii Europejskiej. Dzięki regularnym audytom i testom materiałów nadal zapewniamy, Ŝe 
uŜywane podzespoły ciągle odpowiadają wymaganiom tej dyrektywy, a produkcja, na ile pozwala na to stan 
techniki, przebiega w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. 

Dyrektywa ROHS jest waŜnym krokiem w kierunku ochrony naszego środowiska naturalnego i przekazania go 
naszym potomkom. 

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział. 

WEEE - Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych 

Corocznie na wysypiskach śmieci na całym świecie lądują tysiące ton niebezpiecznych dla środowiska 
naturalnego podzespołów elektronicznych. 

Aby zapewnić moŜliwie najlepszą utylizację i zuŜytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska 
stworzyła dyrektywę WEEE. 

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny  do uŜywanego od lat 
systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji 
produktu juŜ na etapie wprowadzenia go do obrotu. Zebrane w ten sposób pieniądze są przeznaczane na 
rzecz wspólnego systemu utylizacji. W ten sposób zapewnione jest fachowe i zgodne z ochroną środowiska 
zbiórka oraz utylizacja starych urządzeń. 

Jako producent jesteśmy częścią niemieckiego systemu EAR i pracujemy na jego rzecz. (rejestracja w 
Niemczech: DE41027552) 

W przypadku urządzeń marek AMERICAN DJ i AMERICAN AUDIO oznacza to, Ŝe mogą je Państwo 
bezpłatnie oddać w punktach zbiórek i zostaną one tam wprowadzone do procesu recyclingu. Urządzenia 
marki ELATION professional, które przeznaczone są jedynie do uŜytku profesjonalnego, są utylizowane 
bezpośrednio przez nas.  Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zuŜyciu, abyśmy mogli zająć 
się ich właściwą utylizacją. 

Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest waŜnym działaniem na rzecz ochrony 
środowiska, a my chętnie pomagamy dbać o naturę poprzez właściwą utylizację. 

Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania oraz sugestie.  

Kontakt: info@americandj.eu 
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