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ÚVOD 
 Rozbalení: Každý Micro Phase byl důkladně otestován a odeslán v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě 
zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, 
pečlivě zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení a ujistěte se, že veškeré vybavení nutné k provozu 
systému dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte 
prosím bezplatnou zákaznickou linku a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tento systém zpět 
prodejci bez předchozího kontaktování zákaznické podpory. 
Úvod: Děkujeme, že jste si zakoupili Micro Phase od společnosti ADJ Products, LLC. Zařízení využívá jasnou 
3W LED diodu, díky které vytváří úžasný moonflower efekt. Tento efekt dokáže naplnit místnost desítkami 
ostrých, různobarevných paprsků. Micro Phase je skvělý efekt, který využijete při večírcíchc či karaoke, hodí 
se do malých barů a klubů ale také pro domácí použití. 
Zákaznická podpora : Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se 
značkou American Audio. 
Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách 
www.americandj.eu nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: support@americandj.eu 
    Varování! Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem nebo požáru.  
Pozor! Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, 
připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka 
vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC. 
Bude-li to možné, recyklujte PROSÍM obalový kartón. 
OBECNÉ POKYNY 
Chcete-li dosáhnout co nejlepšího výkonu tohoto produktu, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze a 
seznamte se se základními pravidly obsluhy této jednotky. Tyto instrukce obsahují důležité bezpečnostní 
informace týkající se používání a údržby této jednotky. Uchovávejte prosím tento návod v blízkosti jednotky 
pro případ, že jej budete v budoucnu potřebovat. 

 
VLASTNOSTI 
• Obsahuje vestavěný závěsný třmen  
• Dva různé provozní režimy 
• Velmi lehký 
• Futuristický design 
• Jasné 3 Watt LED diody 
 
PROVOZNÍ POKYNY 
Obsluha: 
Je určeno k provozu jako samostatná jednotka, není potřeba ovladač. Není opatřeno vypínačem. Po zasunutí 
napájecího kabelu do zásuvky zůstane zrcadlo zařízení buď statické nebo bude rotovat. Toto zařízení má 
lehkou schránku a závěsný držák. Je určeno pro DJ, kluby, kapely, dráhy na kolečkové brusle a jakoukoliv 
arénu, která potřebuje kompaktní, lehce ovladatelnou jednotku. Intenzitu paprsků můžete vylepšit použitím 
speciálních kouřových efektů či výrobníku mlhy. 
Provozní režimy: 
Zařízení je opatřeno otočným regulátorem s více funkcemi umístěným na zadním panelu. Otočný regulátor 
ovládá dva (2) různé oeprační režimy - Statický režim a nepřetržitou rotaci 
 
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 
Odstraňování problémů: Na níže uvedeném seznamu naleznete několik nejběžnějších problémů, na které 
lze narazit, a jejich řešení. 
Zrcadlo nerotuje; 
1. Ujistěte se, že je regulátor otočen ve správné poloze. 
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SPECIFIKACE 
 

Model: 
NAPĚTÍ:  

Micro Phase 
100 V ~ 240 V/50~60 Hz  
DC 6 V 1,6 A 

PŘÍKON:  9,6 W 

LED:  1 x 3W LED dioda 3 v 1 

ROZMĚRY:  
 

213 x 165 x 134 mm 

HMOTNOST: 0,7 kg 

ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ:  65 stupňů 

BARVA:  

PRACOVNÍ POZICE:  

Více barev 
Libovolná bezpečná pozice 

 
Automatické rozeznání napětí: Toto zařízení obsahuje automatický napěťový přepínač, který automaticky 
rozezná napětí ve chvíli připojení ke zdroji energie. 

Poznámka: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez 
předchozího písemného upozornění. 
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ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí 

Vážený zákazníku, 

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod 
zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem. 

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), 
polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery, taktéž jako 
samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje téměř na všechnu elektroniku a elektrická zařízení, 
jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, 
která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci. 

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM 
Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v 
platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.  

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala 
platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty 
vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu 
prostředí. 

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto 
cítíme povinni přispět naší částí. 
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OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu 
prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici 
OEEZ. 

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem 
"Green Spot", který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy 
vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému 
hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a 
recyklace. 

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem. 

(Registrace v Německu: DE41027552) 

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných 
bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION 
Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my.  Posílejte prosím produkty Elation 
na konci životnosti přímo nám, abychom s nimi mohli profesionálně naložit. 

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že 
můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu 
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POZNÁMKY 
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