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 WSTĘP 
Gratulujemy i dziękujemy za zakup sterownika UC3 RC produkcji American DJ. UC3 RC jest doskonałą 
kontynuacją naszego podstawowego sterownika UC3. UC3 RC jest łatwym w obsłudze bezprzewodowym 
sterownikiem przeznaczonym do wielu urządzeń American DJ, które współpracują z serią sterowników UC3. 
UC3 RC oferuje możliwość transmisji danych do 100 metrów. Dzięki bezprzewodowemu pilotowi można 
kontrolować funkcje Stand By (Black Out), Funkcje i wybór Trybu. System pozwala użytkownikom na większą 
swobodę i elastyczność w kreowaniu teatru światła na nowym poziomie. Dokładne informacje na temat 
konkretnych funkcji i zakresów sterownika UC3 znajdują się w instrukcji danego urządzenia. 

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

Uwaga! Urządzenie nie zawiera żadnych elementów przeznaczonych do serwisowania przez użytkownika. 
Nie wolno podejmować prób samodzielnych napraw gdyż skutkuje to unieważnieniem gwarancji producenta. 
Gdyby, co mało prawdopodobne, jakaś część wymagała naprawy, należy skontaktować się z American DJ®. 

 
 USTAWIENIA I SYNCHRONIZACJA 
 Korzystając z UC3 RC należy przeczytać dokładne informacje na temat konkretnych funkcji i zakresów 
sterownika UC3 znajdujące się w instrukcji używanego urządzenia. Patrz następna strona – obsługa i funkcje 
UC3 RC. 
1. Podłącz jacka stereo 1/4" do wyjścia 1/4" na tylnym panelu używanego urządzenia współpracującego z 
UC3. Przycisk ON/OFF znajduje się na dole odbiornika UC3, należy włączyć zasilanie ON. 
2. Po podłączeniu odbiornika UC3 do urządzenia należy wcisnąć przycisk SET UP na odbiorniku, zielona 
DIODA SYGNALIZAYJNA zacznie  migać.  
3. Kiedy DIODA SYGNALIZACYJNA odbiornika miga, należy wcisnąć dowolny przycisk Sterownika UC3 RC. 
Po wciśnięciu któregokolwiek przycisku DIODA SYGNALIZACYJNA wyłączy się. Zamyka to proces ustawień i 
można rozpocząć sterowanie podłączonym urządzeniem/ami. Uwaga: Przycisk, który naciśniemy na 
Sterowniku UC3 RC będzie rzędem przycisków kontrolującym urządzenie, to znaczy, jeśli wciśniemy 
przycisk w Rzędzie 3 sterownika, to Rząd 3 będzie kontrolował urządzenie. 
RESET: Aby zresetować sygnał należy: 
1. Wcisnąć i przytrzymać przycisk SET UP na odbiorniku, aż zaświeci się zielona DIODA SYGNALIZACYJNA. 
2. Wtedy przyciskamy przycisk SET UP jeszcze raz aby zresetować sygnał. Jeśli operacja się resetowania się 
udała, to DIODA SYGNALIZACYJNA odbiornika zamiga szybko i zgaśnie.  
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PRZEŁĄCZNIKI I FUNKCJE  

 
 

 
STEROWNIK UC3 RC: 

1-5. Przyciski Sterujące 1-5 - 5 grup bezprzewodowych przycisków sterujących. Można sterować 
maksymalnie 5 urządzeniami. 
6. Stand By – Używamy tego przycisku do aktywowania funkcji Blackout.  
7. Funkcja – Aktywuje różne efekty: wzory, stroboskop, dimer, gobo czy zmiana koloru. Ten przycisk ma 
różne funkcje w zależności od urządzenia. Szczegółowe informacje o sterowaniu UC3 znajdują się z instrukcji 
obsługi urządzenia. 
8. Tryb – Aktywuje różne tryby działania: Sound Active, tryb Auto, Tryb Wzorów, tryb Kolorów itd. 
Szczegółowe informacje o sterowaniu UC3 znajdują się z instrukcji obsługi urządzenia. 
9. Dioda Sygnalizacyjna – Dioda zamiga kiedy polecenie ze sterownika zostanie wysłane do odbiornika. 

 

ODBIORNIK UC3 RC: 

10. Dioda Stand By – Dioda zaświeci się kiedy urządzenie jest w trybie Blackout.  
11. Dioda Trybu – Dioda zaświeci się lub zamiga w zależności od wybranego w danej chwili trybu. 
Szczegółowe informacje o sterowaniu UC3 znajdują się z instrukcji obsługi urządzenia. 
12. Dioda Sygnalizacyjna – Dioda zaświeci się kiedy wciśniemy i przytrzymamy przycisk SET UP przez co 
najmniej 5 sekund i to sygnalizuje, że urządzenie może być teraz kontrolowane sterownikiem UC3. Zaświeci 
się ona również po otrzymaniu każdego polecenia. 
13. Przycisk Set Up – Przyciskamy i przytrzymujemy ten przycisk, aby uruchomić odbiornik.  
14. Dioda Ładowania – Dioda zaświeci się na czerwono kiedy odbiornik wymaga ładowania i będzie się 
świeciła na czerwono podczas ładowania. Dioda zaświeci się na zielono kiedy odbiornik jest w pełni 
naładowany.  
15. Wejście USB – Podłącz znajdującą się w zestawie ładowarką USB, aby w razie potrzeby naładować 
odbiornik. Pełne ładowanie odbiornika po całkowitym rozładowaniu zajmuje około 2,5 godziny. Naładowany 
odbiornik pozwala na co najmniej 8 godzin pracy. 
16. Przełącznik Zasilania – Tym przyciskiem włączamy Odbiornik UC3. 

ODBIORNIK UC3 

STEROWNIK UC3 RC  
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SPECYFIKACJA 
 

Model: 
 
 Napięcie Przekaźnika  

UC3 RC 
 
 100V~240V 50~60Hz 

 Bateria Sterownika  12V 

 Odległość Transmisji 
Bezprzewodowej 

 300 stóp /100M 

 Pasmo  433.92Mhz 

Wymiary Odbiornika  3.5” (D) x 2.3” (SZ) x 0.9” (W) 

 Waga Odbiornika  0.33lbs / 0.15Kg 

 Wymiary Sterownika  3.9” (D) x 1.8” (SZ) x 0.6” (W) 

 Waga Sterownika  0.11lbs / 0.05Kg 
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ROHS - Ważny wkład w ochronę środowiska 

Szanowni Klienci! 

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

Zabrania ona między innymi używania 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 już na dwa lata przed wejściem w życie dyrektywy ROHS rozpoczęliśmy poszukiwania 
alternatywnych, bezpiecznych dla środowiska naturalnego materiałów i procesów produkcyjnych. 

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

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

My, jako producenci, czujemy się zobowiązani mieć w tym swój udział. 
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WEEE – Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych 

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

Aby zapewnić możliwie najlepszą utylizację i zużytkowanie podzespołów elektronicznych, Unia Europejska 
stworzyła dyrektywę WEEE. 

System WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) jest porównywalny  do używanego od lat 
systemu „Zielony Punkt“. Produci urządzeń elektronicznych muszą czynnie uczestniczyć w przyszłej utylizacji 
produktu już 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, że 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 użytku profesjonalnego, są utylizowane 
bezpośrednio przez nas.  Prosimy o przesłanie ich bezpośrednio do nas po ich zużyciu, abyśmy mogli zająć 
się ich właściwą utylizacją. 

 
Tak jak wspomniana wcześniej dyrektywa ROHS, tak i WEEE jest ważnym 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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