AVK2200-1

De vervangingswaarde
van deze
gebruiksaanwijzing
is € 1,-

Vloerspot LED kleur

Wij bedanken je voor het huren van onze spullen. Graag willen wij je wijzen op de hieronder
staande punten:
Je hebt geleverd gekregen:

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

1x Vloerspot LED kleur
Hoe te installeren:
De vloerspot werkt op 220 Volt en verbruikt slechts 25 Watt.
Plaats de spot op een stabiele plek en zorg dat deze vrij staat.
Gebruiksaanwijzing:
De vloerspot kun je programmeren m.b.v. de drie knoppen en het display.
Met de mode-knop kun je schakelen tussen de diverse programma’s.
Met de down-knop en up-knop kun je een selectie maken binnen een programma.
Programma’s:
1) Add

:Hiermee kan het DMX adres ingesteld worden (1-512)

2) CH

:Deze stand geeft aan in welke DMX mode de spot is ingesteld (3CH of 5CH)

3) C

:Op deze stand kunt u de kleur kiezen, de opties zijn als volgt:

Mode

C

Waarde

Functie

C01

Rood

C02

Groen

C03

Blauw

C04

Lichtblauw

C05

Paars

C06

Lichtgroen

C07

Turqoise
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4) P : Op deze stand kun je kleurprogramma’s kiezen, de opties zijn als volgt:
Mode

Op al onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek toegezonden.

P

Waarde

Functie

P01

Loop in 7 kleuren, verander elke 3
seconden.

P02

Loop in 7 kleuren, fade elke 3
seconden.

P03

Loop in 3 kleuren, verander elke 3
seconden.

P04

Loop in 3 kleuren, fade elke 3
seconden.

P05

Loop in 7 kleuren, op geluid.

P06

Loop in 3 kleuren, op geluid.

NB: De spot heeft een ingebouwde microfoon, dus er zijn geen extra kabels of
instellingen nodig voor de “op geluid” programma’s.
5) S : Op deze stand kun je de geluidsgevoeligheid instellen voor de programma’s die
gebruik maken van deze functie. (S-00 tot S-99, standaard ingesteld op S-50).

Graag willen wij je erop wijzen dat de goederen compleet, schoon en gelijk aan hoe ze
geleverd zijn retour gebracht moeten worden. Als dit niet het geval is, kunnen er
schoonmaak– en/of schadevergoedingen in rekening gebracht worden.

Wij wensen je veel plezier met de gehuurde artikelen. Mochten er toch nog problemen zijn,
aarzel dan niet om ons te bellen, zodat wij je snel van dienst kunnen zijn.
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