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H2O LED

Úvod

Úvod:
Děkujeme Vám za zakoupení zařízení - H2O LED American DJ ®. H2O LED je vylepšenou verzí velmi populárního
zařízení H2O 250 EX. Nová generace poskytuje lepší optické efekty, jasnější a syté barvy.
Vybalení:
Každý H2O LED byl důkladně testován a je dodáván v perfektním stavu. Pečlivě zkontrolujte přepravní obal. Pokud došlo
k jeho poškození, překontrolujte obsah balení a zda jednotlivé komponenty nejsou poškozeny.
Zákaznický servis:
V případě zjištění závad nebo technických problémů kontaktujte svého nejbližšího prodejce značky ADJ. Můžete nás také
kontaktovat přímo prostřednictvím našich internetových stránek www.americandj.cz a na emailu servis@showmarket.cz .
Případně na telefonní zákaznické lince 800 33 11 30.
Upozornění!
Chcete-li zabránit nebo snížit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru, nezapínejte přístroj v dešti nebo vysoké
vlhkosti.
Upozornění!
Přístroj může vážně poškodit zrak. Nedívejte se přímo u zdroje světla.
Pozor!
V zařízení se nenacházejí žádné součástky opravitelné uživatelem. Veškeré opravy musí být provedeny autorizovaným
servisem. Jakákoliv neprofesionální oprava vede k ukončení záruky.
Pokud je to možné, recyklujte obaly.
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Obecné informace

Chcete-li plně využít LED H2O, přečtěte si příručku a seznamte se se základními funkcemi přístroje. Tato příručka
obsahuje důležité informace pro bezpečný provoz a údržbu zařízení.Uchovejte příručku pro případné pozdější reference.
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Funkce

- včetně montážního držáku
- 5 barev + bílá
- míchání barev
- plynulá změna barev nebo jedna barva
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Pečlivě prostudujte následující pokyny, jen tak zabráníte poškození výrobku nebo možnému úrazu.
• Nevystavujte zařízení působení vlhkosti.
• Zabraňte vniknutí a kontaktu s vodou, nebo jinými kapalinami.
• Nepoužívejte poškozený napájecí kabel. Nikdy neodstraňujte zemnící vodič z napájecího kabelu.
• Během manipulace a zapojování mějte odpojený napájecí kabel.
• Nerozebírejte zařízení. Jakékoliv opravy svěřte odbornému servisu.
• Nikdy neprovozujte zařízení s odejmutým krytem.
• Zajistěte kvalitní odvětrávání. Zařízení by mělo být umístěno minimálně 15 cm od stěny.
• Nepoužívejte zařízení, pokud došlo k poškození.
• Zařízení je navrženo pouze pro interiérové aplikace.
• Při delším odstavení z provozu odpojte napájecí kabel.
• Montáž proveďte na stabilní a pevnou plochu.
• Napájecí kabel by neměl by neměl být veden v místech, kde se pohybuje větší množství lidí a neměli by na něj
být instalovány jakékoliv předměty.
• Čištění provádějte způsobem doporučeným výrobcem.
• Zařízení by nemělo být vystaveno žáru.
• Zařízení by mělo být svěřeno servisu v případě, že:
A. Došlo k poškození napájecího kabelu.
B. Došlo k vniknutí kapaliny, nebo cizích předmětů do zařízení.
C. Zařízení bylo vystaveno vodě, nebo dešti.
D. Zařízení pracuje nestandardním způsobem.
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Provozní instrukce

Provoz:
H2O LED je určen k samostatné práci v Stand Alone režimu, takže nepotřebujete DMX ovladač . H2O LED je navržen
jako efekt pro divadelní a produkční skupiny. Cílem bylo vytvořit efekt s nízkou cenou ale silným účinkem bez nutnosti
používání silných záblesků nebo přídavných mlhovačů. Stačí zařízení připojit do elektrické sítě a to okamžitě začne
vytvářet jedinečné efekty pomocí dvou rotujících kol a střídání pěti barev.
Na zadní straně zařízení naleznete přepínač, pomocí kterého ovládáte barevné kola. V první pozici se kolo otáčí a tím se
automaticky mění barvy. Ve druhé poloze je kolo zastavené na jedné barvě. Největšího efektu docílíte, pokud zastavíte
kolo v poloze mezi dvěma sousedními barvami.
Zaostřování objektivu:
Objektiv může být zaostřen otáčením ve směru nebo proti směru hodinových ručiček .
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Diagram
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Výměna pojistky

Výměna pojistky:
Nejprve odpojte napájecí kabel. Pouzdro s pojistkou je umístěno vedle napájecího kabelu. Pomocí plochého šroubováku
odšroubujte kryt pojistky, vyjměte špatnou pojistku, nahraďte jí novou a uzavřete kryt pojistky.
Upozornění:
Pokud po výměně pojistky stále zařízení nefunguje, nepoužívejte přístroj. Kontaktujte zákaznickou podporu pro další
instrukce - možná zařízení bude muset na kvalifikovaný servis. Pokusy o použití nesprávně funkčního přístroje můžou
vést k vážnému poškození.
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Řešení problémů

Řešení problémů:
Zde je několik vybraných problémů, které mohou nastat a jak je řešit.
Přístroj nesvití:
1. Ujistěte se, že přístroj je připojen do standardní zásuvky s uvedením požadované napětí.
2. Ujistěte se, že pojistka není spálená. Pojistka je umístěna na zadním panelu v blízkosti napájecího kabelu.
3. Ujistěte se, že pojistka v držáku řádně sedí.
Přístroj nemění barvy:
1. Zkontrolujte, zda je přepínač směru otáčení je nastaven ve správné poloze.
H2O LED
Model:
Napětí*:
Světelný zdroj:
Příkon:
Rozměry:
Váha:
Pojistka:
Pracovní pozice:
Vyzařovací úhel::
Barvy:
* Napětí je nastaveno

Specifikace
H20 LED
120v~60Hz nebo 220v~50/60Hz
1 x 10W LED
20W
189mm x 306mm x 334mm
3.5 Kg
1A
neomezena žádná bezpečná pozice
34 - 52
5 plus bílá

Pozn.:
Specifikace, design a návod k obsluze se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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