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 WSTĘP 

 Gratulujemy i dziękujemy za zakup WiFly D6 Branch produkcji American DJ. WiFly D6 Branch to 

sześciokierunkowy i bezprzewodowy spliter/wzmacniacz DMX z wbudowanym nadajnikiem WiFly TransCeiver 

firmy ADJ. Każde wyjście jest elektrycznie i optycznie izolowane od wejścia oraz od każdego innego wyjścia 

izolatorami optycznymi. Dzięki temu doprowadzanie kabli DMX do urządzeń jest łatwiejsze i sprawniejsze. 

Urządzenie posiada jedno wejście DMX, 6 wyjść DMX oraz jedno DMX THRU. WiFly D6 Branch wyposażono 

również w dwa paski z przylepcem velcro oraz klamrę montażową. Urządzenie jest idealnym rozwiązaniem dla 

wykonawców, instalatorów i profesjonalnych firm oświetleniowych. Po wyciągnięciu z opakowania urządzenie 

jest gotowe do podłączenia, zawieszenia i uruchomienia. Nie wymaga żadnych czynności montażu. 

Szczegółowe informacje o ustawieniach i cechach DMX znajdują się instrukcji obsługi podłączanego 

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.americandj.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 firmą ADJ. 

 

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE 

 
 

1. Włącznik Zasilania - Włącza i wyłącza WiFly D6 Branch. 

2. Wejście Zasilania - Do tego  wejścia podłączamy przewód zasilania. 

3. Antena - Odbiera i przesyła sygnał DMX. 

4. Dioda Odbiornika radiowego - Zielona dioda oznacza, że urządzenie odbiera sygnał bezprzewodowy. 

5. Dioda Nadajnika DMX - Żółta dioda oznacza, że przesyłany jest sygnał bezprzewodowy. 

6. Przełączniki - Tymi przełącznikami ustawiamy kanał WiFly. 

7. 3 pinowe wejście DMX - Podłączamy sygnał DMX kablem 3-pinowym. 

8. 6 zgrupowanych 3-pinowych wyjść DMX - Wyprowadzamy sygnał DMX kablami 3-pinowymi. 

  

http://www.americandj.eu/
mailto:support@americandj.eu
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USTAWIANIE WIFLY D6 BRANCH 

1. Podłącz WiFly D6 Branch do zasilania. 
2. Jeśli chcemy używać WiFly D6 Branch jako nadajnika, to podłączamy WiFly D6 Branch do sterownika 

DMX512 kablem XLR. Zapali się wtedy żółta dioda Nadajnika. 

3. Po zapaleniu się diody przełącznikami ustawiamy kanał WiFly. Wybieramy pomiędzy kanałami 0-15. 

4. Po podłączeniu With WiFly 6 Branch do Sterownika DMX możemy używać With WiFly 6 Branch do 
przesyłania sygnału WiFly do innych urządzeń With WiFly 6 Branch, które staną się odbiornikami. 
5. WiFly D6 Branch w roli odbiornika musi być ustawiony na tą samą częstotliwość co nadajnik WiFly D6 

Branch. Kiedy WiFly D6 Branch (odbiornik) ustawiony jest poprawnie i odbiera sygnał WiFly, to zapali się 

zielona dioda odbioru sygnału. 

 

WYMIANA BEZPIECZNIKA  

Najpierw należy odłączyć zasilanie wyjmując wtyczkę z kablem z gniazda. Następnie wyciągamy przewód z 

urządzenia. Po wyciągnięciu przewodu, widać, że oprawka bezpiecznika znajduje się wewnątrz gniazda 

zasilania urządzenia. Należy włożyć śrubokręt płaski do gniazda zasilania i delikatnie podważyć oprawkę 

bezpiecznika. Wyjmujemy spalony bezpiecznik i wymieniamy go na nowy. Obsada posiada wbudowane 

gniazdo na zapasowy bezpiecznik. 
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SPECYFIKACJA 

Model: 

 Napięcie: 

Bezpiecznik: 

Wymiary: 

Waga: 

 

WiFly D6 Branch 

100V~240V 50~60Hz 

1A 

6” (D) x 4.75” (SZ) x 4.75” (W) 

4f / 1,45 Kg 
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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 

  

mailto:info@americandj.eu
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