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ÚVOD 

 Blahoželáme vám a ďakujeme vám, že ste si zakúpili systém WiFlex American Audio® . WiFlex systém je 
balík vysielača a prijímača, ktorý je kompatibilný so všetkými štandardnými DMX regulátormi a zariadeniami 
na trhu. Je skonštruovaný tak, aby bezdrôtovo prenášal DMX signály až do vzdialenosti 500 stôp medzi vašou 
DMX konzolou a zariadeniami. Jeden vysielač WiFlex dokáže vysielať konštantný/spoľahlivý signál viacerým 
WiFlex prijímačom. Vlastnosti DMX systému WiFlex majú špeciálny algoritmus na preskakovanie frekvencií, 
ktorý je omnoho vyspelejší, než štandardná FHSS technológia. Algoritmus, ktorý sa používa v WiFlex DMX sa 
vyhýba obdobiu "Zatmenia", ktoré je spôsobené interferenciou z iných WLAN, alebo akýchkoľvek iných 
bezdrôtových produktov, používajúcich pásmo 2,45 GHz a používa iba tie kanály, ktoré sú nevyužité. WiFlex 
DMX je ideálne riešenie pre DJov, nočné kluby, bary, alebo pre akékoľvek udalosti, kde nechcete, aby bolo 
vidieť dátové káble a tam, kde sa zle kladú dátové káble na umiestnenia vášho zariadenia (zariadení).   

 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    

  Pozor! Táto jednotka neobsahuje žiadne časti, ktorých údržbu by mohol vykonávať užívateľ. Nepokúšajte 
o žiadne opravy, pokiaľ tak urobíte, zneplatníte záruku z výroby. V nepravdepodobnom prípade, keby si vaša 
jednotka vyžadovala servis, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti  American DJ. 

 
 
 NASTAVENIE A SYNCHRONIZÁCIA  

 
 Pri použití systému WiFlex postupujte prosím podľa návodu na použitie vášho zariadenia pre konkrétny režim, 
funkcie a parametre jeho DMX kanála. Pozrite si ďalšiu stranu pre pripojenia a funkcie systému WiFlex. 
1. Pripojte DMX regulátor na DMX vstup vášho WiFlex vysielača. 
2. Pripojte vaše želané zariadenie na DMX výstup WiFlex prijímača. 
3. Stlačte registračné tlačidlo na oboch boxoch na synchronizáciu signálu. Mali by ste teraz byť schopní 
bezdrôtovo ovládať zariadenie.  
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PRÍPRAVA  A SYNCHRONIZÁCIA (pokračovanie) 
 

 

 
PRIPOJENIA A FUNKCIE  

Systém WiFlex: 

1. DMX Výst -  Použite výstupný konektor DMX na pripojenie svetiel, schopných DMX regulácie. 
2. DMX Vstup -  Použite vstupný DMX konektor na pripojenie DMX regulátora.  
3. Tlačidlo Register -  Stlačte toto tlačidlo, umiestnené na vysielači a prijímači na synchronizáciu oboch 
boxov. 
4. Napájanie  -  Toto je hlavný napájací konektor. 

STAV INDIKÁTOROV LED - 

Vysielač WiFlex: 

1. LED zostáva zapnutá -  znamená to, že tu nie je DMX signál. 
2. LED pomaly bliká -  znamená to, že prijíma DMX signál. 
3. LED bliká rýchlo - To znamená, že vysielač sa registruje. 

Prijímač WiFlex: 

1. LED je vypnutá -  To znamená, že prijímač nie je zaregistrovaný na žiadnom vysielači. 
2. LED zostáva zapnutá -  znamená to, že prijímač nevie nájsť vysielač. 
3. LED pomaly bliká -  znamená to, že prijímač je pripojený na vysielač. 
4. LED bliká rýchlo - To znamená, že prijímač sa registruje. 

DMX regulátor a kábel
WiFlex prijímač 1 

WiFlex prijímač 2 

WiFlex vysielač WiFlex System príprava 
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PARAMETRE 

Model:  
Napätie:  

Príkon:  

 RF frekvenčné pásmo  

 RF kanály 

 Rýchlosť údajov v RF kanáli 

 Výkon RF vysielača 

 RF citlivosť prijímača 

 Rozmery 

 (H) hmotnosť 

Wiflex DMX Systém 
 100v~240v/ 50~60Hz 

 2 W Max. 

 2 400~2 483MHz 

 1-16 

 250 Kbps 

 >18 dBm 

 >- 90 dBm 

 4.37” (D) x 4.33” (Š) x 1.57” (V) 

 0,79 lbs/ 0,36 Kg 
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 ROHS   Veľký príspevok pri zachovaní životného prostredia 

Drahý zákazník, 

Európska únia prijala smernicu pri obmedzení / 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. 
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WEEE –  Likvidácia 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 
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