
Gebruiksaanwijzing 
 
 

Deze LED effecten worden gemaakt door 's werelds grootste fabrikant van show- en 
effect verlichting. 
 

Dit lichteffect is ontworpen voor plafond- of wand montage, hij geeft een vlakke ron-
de lichtbundel. 

 
Er zitten geen bewegende delen in, de ingebouwde effecten simuleren een draaiend 
effect. 

Hij kan automatisch zijn programma's afspelen of op de muziek reageren. 
 

U kunt dit LED effect in onze showroom bekijken (alleen op afspraak). 
 
Technical Info: 

- plug & play effect 
- interne microfoon 

- start automatisch als de voeding wordt aangezet 
- totaal 8W RGB LED 
- levensduur +/- 20000 uur 

- lucht koeling 
- vaste aansluiting (er zit geen steker aan) 

- stroomverbruik 10W 
- voeding 90-240V AC/50Hz 
- gewicht 0,25kg 

- werkings temperatuur 0° - 40° C 
- afmetingen l x b x h 130 x 130 x 42 mm 
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Algemene instructies: 

Bedankt voor het aanschaffen van dit LED effect. 
Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik zodat u dit LED effect veilig kunt gebruiken. 

Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig. 
Dit LED effect is getest voordat hij verpakt is, controleer voor gebruik of u de volgen-
de onderdelen heeft: 

1x LED effect 
 

Veiligheidsinstructie: 
- alleen geschikt voor binnen gebruik 
- dit LED effect mag gebruikt worden tussen de 0°C – 40 °C 

- uit de buurt houden van hitte bronnen 
- het armatuur niet open maken bij het verbreken van het zegel vervalt de 

  garantie 
 
U kunt de muziek functie activeren door de micro schakelaar aan de binnenkant (zie 

foto) in te drukken terwijl hij aan staat. 
 

U zet hem weer op de automatische functie door de micro schakelaar aan de binnen-
kant (zie foto) nogmaals in te drukken terwijl hij aan staat. 

 
LET OP: deze micro schakelaar zit aan de binnenkant van de behuizing achter de 
ventilatie opening boven de kabel uitgang (zie foto). 

 
Alleen indrukken m.b.v. een kunststof pen GEEN metalen schroevendraaier. 
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! 
PAS OP GEVAAR 

 

ZORG VOOR EEN GOEDE EN VEILIGE MONTAGE 
 

APPARAAT NIET OPENEN IVM HOGE SPANNING 


