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 © 2019 ADJ Products alle rechten voorbehouden. Informatie, specificaties, 
diagrammen, afbeeldingen en instructies zijn onderhevig aan verandering zonder 
voorafgaande kennisgeving. ADJ Products, het LLC logo en de genoemde 
productnamen en productnummers zijn handelsmerken van ADJ Products, LLC. 
Auteursrechtelijke bescherming, of hierna verleende, omvat alle gerechtelijke of 
statutair vastgelegde formulieren en zaken van auteursrechtelijk materiaal en 
informatie. Productnamen, in dit document genoemd, kunnen handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke firma’s zijn en zijn als zodanig 
erkend. Alle non-ADJ Products, LLC merken en productnamen zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven. 
 
ADJ Products, LLC en alle aangesloten ondernemingen wijzen hierbij alle 
aansprakelijkheid van de hand voor schade aan eigendom, uitrusting, gebouwen, 
elektrische schade, letsel aan personen en directe of indirecte economische schade 
in verband met het gebruik of vertrouwen van enige informatie in dit document, en/of 
het gevolg is van verkeerde, onveilige, ontoereikende en nalatige montage, 
installatie, tuigage, en bediening van dit product. 
 

ADJ PRODUCTS LLC USA 
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA. 90040 
323-582-2650 l Fax 323-532-2941 l www.adj.com l info@adj.com 
 
ADJ SUPPLY Europe B.V. 
Junostraat 2, 6468 EW Kerkrade, Nederland 
+31 (0)45 546 85 00 l Fax +31 (0)45 546 85 99 l www.adj.eu l support@adj.eu 
 
ADJ PRODUCTS GROUP Mexico 
AV Santa Ana 30 Parque Industrial Lerma, Lerma, Mexico 52000 
+52 (728) 282-7070 | ventas@adj.com  
 

 
 
 

DOCUMENT VERSIE 
 
Een geüpdate versie van dit document kan online beschikbaar zijn. 
Controleer op www.adj.eu de laatste herziening/update van deze 
gebruikershandleiding. 
 

Datum Document 
versie 

Opmerkingen 

02/26/19 1 Eerste uitgave 

 
 
 
Europese energiebesparende informatie 
Energiebesparende maatregelen (EuP 2009/125/EC) 
Besparen van elektrische energie speelt een sleutelrol wanneer het gaat om het beschermen 
van ons milieu. Schakel daarom s.v.p. alle elektrische apparaten uit na gebruik. Verbreek de 
stroomvoorziening om onnodig stroomverbruik te voorkomen in de stand by modus. 
 

http://www.adj.eu/
http://www.adj.com/
http://www.adj.com/
mailto:info@adj.com
mailto:info@adj.com
http://www.adj.eu/
http://www.adj.eu/
mailto:support@adj.eu
mailto:support@adj.eu
mailto:ventas@adj.com
mailto:ventas@adj.com
http://www.adj.eu/
http://www.adj.eu/


©American DJ - www.adj.eu – LTS COLOR – Gebruikershandleiding pagina 3 

 

                                                                    
LTS Color                                                                                                              Inhoudsopgave

 
Introductie………………………………………………….……………………………………. 4 
Algemene veiligheidsvoorschriften……………………………………………………………. 5 
Onderhoudsrichtlijnen………………………………………………………………………….. 7 
Overzicht………………………………………………………………………………………… 8 
Installatie………………………………………………………………………………………… 9 
Afstandsbediening……………………………………………………………………………… 13 
Problemen oplossen…………………………………………………………………………… 14 
Technische gegevens…………………………………………………………………………...15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adj.eu/


©American DJ - www.adj.eu – LTS COLOR – Gebruikershandleiding pagina 4 

 

                                                                                 
LTS Color                                                                                                                  Introductie             

 
Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig 
door alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke 
informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie 
bij het apparaat. 
 
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de LTS Color van American DJ®.  Elke LTS 
Color wordt uitgebreid getest, zorgvuldig verpakt en gebruiksklaar geleverd. Controleer de 
verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de 
verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig de LTS Color op eventuele schade en 
controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de LTS Color aanwezig en 
intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw 
American DJ® dealer.  
 
Garantie of retourzending 
Voor alle retourzendingen, al dan niet onder garantie, dienen de verzendkosten vooraf 
betaald te worden en de zending dient vergezeld te zijn van een autorisatienummer (RMA). 
Het RMA nummer dient duidelijk op de buitenkant van de zending vermeld te worden. Sluit 
een beschrijving van het probleem/klacht bij en vermeld daarop het RMA nummer. Bij een 
retourzending binnen de garantietermijn dient een copy van het aankoopbewijs 
meegezonden te worden. Zendingen zonder RMA nummer op de verpakking worden 
geweigerd en geretourneerd op kosten van de verzender. Vraag een RMA nummer aan bij 
de klantenservice voor een snelle en correcte afhandeling van uw retourzending.  
 
CUSTOMER SUPPORT  
Neem contact op met ADJ service voor alle product en service gerelateerde vragen. 
Bezoek forums@adj.com voor vragen, opmerkingen of suggesties. 
 
ADJ SERVICE USA – Maandag t/m Vrijdag 8.00uur t/m 16.30uur. 
800-322-6337 l Fax 323-832-2941 l support@adj.com 
 
ADJ SERVICE EUROPE – Maandag t/m Vrijdag 8.30uur t/m 17.00uur. 
+31 45 546 85 60 l Fax +31 45 546 85 96 l support@adj.eu  
 
Onderdelen: Onderdelen online via: http://www.adjparts.eu 
 
Let op! Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Reparaties mogen 
niet door gebruikers worden uitgevoerd, hiermee vervalt de fabrieksgarantie. In het 
onwaarschijnlijke geval dat het apparaat reparatie behoeft, neem dan contact op met uw 
lokale dealer of stuur een mail naar support@adj.eu. 
 
American DJ® is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet naleven van 
deze gebruikershandleiding of door schade die is veroorzaakt door ongeautoriseerde 
aanpassingen van het apparaat. 
 
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk. 
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LTS Color                                                                           Algemene veiligheidsvoorschriften            

 
Om een probleemloze werking te garanderen, dienen alle instructies en richtlijnen in deze 
gebruikershandleiding in acht te worden genomen. ADJ PRODUCTS LLC is niet 
aansprakelijk voor verwondingen en/of schade  veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet 
naleven van de instructies in deze handleiding. De installatie van deze apparatuur mag 
alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en/of gecertificeerd personeel. Gebruik bij 
installatie alleen de originele meegeleverde onderdelen voor de installatie/montage. Door 
aanpassingen aan de producten en /of het meegeleverde bevestigingsmateriaal wordt het 
risico van schade en/of letsel verhoogd en vervalt de fabrieksgarantie.  
 

 
ER ZIJN GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE ONDERHOUD 
BEHOEVEN. REPARATIES MOGEN NIET DOOR GEBRUIKERS 
WORDEN UITGEVOERD, HIERMEE VERVALT DE 
FABRIEKSGARANTIE. DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK 
VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN AANPASSINGEN AAN HET 
STATIEF EN/OF HET NIET VOLGEN VAN DE 
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN OF RICHTLIJNEN VAN DEZE 
GEBRUIKERSHANDLEIDING.  

 
PLAATS HET STATIEF NOOIT OP EEN ONGELIJKE ONDERGROND! 
PLAATS HET STATIEF ALTIJD OP EEN STABIELE LOCATIE! SPREID 
DE POTEN TOTDAT DE STEUNEN HORIZONTAAL GESTREKT ZIJN! 
VERWIJDER DE VEILIGHEIDSPIN NIET WANNEER KNOP A IS 
LOSGEDRAAID! TREK DE BINNENPIJP NIET TE VER OMHOOG! HOU 
HET STATIEF VERWIJDERD VAN ONTVLAMBARE MATERIALEN. 
MAXIMALE BELASTING CAPACITEIT PER STATIEF IS 45KG. 
(100LBS.) 
 
 
 
DIT STATIEF IS BEDOELD VOOR GEBRUIK BINNENSHUIS / DROGE    
LOCATIES. 
STEL HET STATIEF NIET BLOOT AAN REGEN EN/OF VOCHT. 
 
 
 

 
 
WANNEER HET STATIEF BIJ STERKE WIND BUITEN WORDT 
GEPLAATST, DIENEN PASSENDE MAATREGELEN GETROFFEN TE 
WORDEN ZODAT HET STATIEF NIET OM KAN VALLEN! ZORG 
ERVOOR DAT ALLE KNOPPEN EN BOUTEN STEVIG ZIJN 
VASTGEDRAAID!  
 
 
 
 
KIJK NOOIT RECHTSTREEKS IN DE LICHTBRON! 
DIT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG OOGLETSEL OF BLINDHEID! 
LICHTFITSGEVOELIGE PERSONEN KUNNEN EEN EPILEPTISCHE 
AANVAL KRIJGEN. 
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Plaats het statief tijdens gebruik NOOIT in de buurt van BRANDBARE MATERIALEN. 
 
Installeer of bedien het statief NIET zonder bekend te zijn met de richtlijnen voor installatie 
en bediening van het statief. 
 
Laat GEEN ongekwalificeerde personen het statief installeren of bedienen. 
 
VOORKOM schudden, stoten of blootstelling aan extreme krachten tijdens installatie en/of 
bediening van het statief. 
 
Gebruik het statief NIET  met verdraaide, beschadigde of beknelde netkabels. Vervang 
beschadigde netkabels altijd voor kabels met gelijkwaardige specificaties. 
 
Verwijder of demonteer GEEN onderdelen. Er zijn geen onderdelen in het statief die 
onderhoud behoeven. 
 
Verbreek voor het reinigen ALTIJD de stroomvoorziening. 
 
Installeer apparatuur ALTIJD dusdanig dat goede ventilatie gegarandeerd is. 
 
Leg kabels op een dusdanige manier dat ze niet bekneld raken en niemand erover kan 
struikelen. 
 
Verbreek de stroomvoorziening indien de apparatuur gedurende een langere periode niet 
wordt gebruikt. 
 
Gebruik alleen bevestigingsmaterialen en accessoires die in deze gebruikershandleiding 
worden aanbevolen. 
 
Gebruik alleen origineel verpakkingsmateriaal om het statief retour te zenden. 
 
Apparaten moeten in de volgende gevallen naar de servicedienst worden gebracht: 

• Wanneer de netkabels of stekkers beschadigd zijn. 

• Wanneer vloeistoffen of vreemde voorwerpen zijn in het apparaat gekomen. 

• Wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of water. 

• Wanneer het apparaat niet functioneert, of niet volgens de gebruiksaanwijzing 
functioneert. 
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LTS Color                                                                                                 Onderhoudsrichtlijnen            

 

 
VERBREEK DE STROOMVOORZIENING ALVORENS HET APPARAAT TE 
REINIGEN OF ONDERHOUD TE PLEGEN! 

 

 
REINIGEN 
Regelmatig reinigen optimaliseert het functioneren en garandeert een lange levensduur. De 
schoonmaakfrequentie is afhankelijk van de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt. 
Een klamme, rokerige of een stoffige/vuile omgeving veroorzaken een grotere ophoping van 
vuil op de lens en/of het apparaat. Reinig de externe behuizing  tenminste iedere 20 dagen 
met een zachte doek om een opeenhoping van aanslag te voorkomen.  
Gebruik NOOIT alcohol, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen op basis van ammoniak 
 
 
ONDERHOUD 
Regelmatige inspectie van apparatuur optimaliseert het functioneren en garandeert een 
lange levensduur. Er zijn geen onderdelen in het apparaat die onderhoud behoeven. Neem 
contact op met een geautoriseerde ADJ technicus in het onwaarschijnlijke geval dat het 
apparaat reparatie behoeft of voor overige service gerelateerde vragen. Neem  contact op 
met uw lokale dealer voor originele onderdelen. 
 
Let op de volgende aandachtspunten tijdens routine inspecties: 
Een gedetailleerde driemaandelijkse controle door een erkende elektrotechnicus, om te 
verzekeren dat het elektrische circuit in goede staat is en oververhitting wordt voorkomen. 
Controleer of alle schroeven en bevestigingsmaterialen stevig en correct zijn vastgemaakt. 
Losse schroeven kunnen loskomen en vallen tijdens normaal gebruik waardoor grotere 
onderdelen los kunnen raken en schade en/of letsel kunnen veroorzaken.  
Controleer of er sprake is van vervormingen of afwijkingen aan het statief, steunen, knoppen, 
binnenpijp of T-bar. Door vervormingen kan er stof in het apparaat komen. Door 
beschadigde ophangpunten of ongezekerde bevestiging/ophanging  kan apparatuur naar 
beneden vallen en ernstig letsel veroorzaken.  
Netkabels mogen niet beschadigd zijn of tekenen van slijtage of oxidatie vertonen. 
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LTS Color                                                                                                                      Overzicht            

 
 
OMVANG LEVERING 
 
(1) LTS Color lichtstatief 
(1) T-Bar met (4) vleugelmoeren en bouten 
(2) 2 steunen 
(1) Radiografische afstandsbediening 
(1) Netvoeding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Veiligheidspin  6. Knop B  11. Knop C 
2. Knop A   7. Buitenste buis 12. Vleugelmoer & bout (4) 
3. Poot    8. Binnenste buis 13. RF Afstandsbediening 
4. Stroomaansluiting  9. Steun  14. Netvoeding 
5. Steun    10. T-Bar 

http://www.adj.eu/
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LTS Color                                                                                                                       Installatie             

 
 

 
WAARSCHUWING BRANDBARE MATERIALEN 
Houd een minimale afstand  van 1,5m (5,0f voet) aan tussen de standaard en 
brandbare materialen en/of pyrotechniek.  
 
ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN 
Laat alle elektrische aansluitingen en/of installaties door een hiervoor 
gekwalificeerde technicus uitvoeren. 
 
 
INSTALLEER OF HANG GEEN APPARATEN AAN HET STATIEF INDIEN U 
HIERVOOR NIET GEKWALIFICEERD BENT! 
 
 

 
VERMIJD INSTALLATIE OF MONTAGE VAN HET STATIEF OP EEN ONSTABIELE 
LOCATIE ZOALS EEN ONGELIJKE ONDERGROND OF VERPLAATSBARE TAFEL. HET 
STATIEF KAN OMVALLEN EN SCHADE EN/OF LETSEL VEROORZAKEN. 
 
BIJ GEBRUIK BUITENSHUIS MET STERKE WIND DIENEN AFDOENDE MAATREGELEN 
GENOMEN WORDEN OM TE VOORKOMEN DAT HET STATIEF OMVALT. 
 
ZORG ERVOOR DAT ALLE KNOPPEN EN SCHROEVEN STEVIG ZIJN VASTGEDRAAID. 
CONTROLEER NA HET INSTALLEREN OF ER GEEN LOSSE KNOPPEN OF 
VERBINDINGEN ZIJN TER VOORKOMING VAN SCHADE EN/OF LETSEL. 
 
PLAATS HET STATIEF NIET IN EEN DEUROPENING OF OP PLAATSEN WAAR 
PUBLIEK LOOPT. VOORKOM DAT PUBLIEK STRUIKELT OVER MATERIAAL OF 
KABELS OF GEWOND RAAKT DOOR VALLENDE VOORWERPEN.  
 
LET OP DAT VINGERS OF HANDEN NIET BEKNELD RAKEN TUSSEN HET STATIEF. 
 
STA TIJDENS MONTAGE, DEMONTAGE OF ONDERHOUD NOOIT DIRECT ONDER DE 
APPARATUUR. 
 
INSTALLATIE VAN APPARATEN DIENT ALTIJD VOLGENS DE LOKALE, LANDELIJKE 
EN REGIONALE BOUWREGELS EN INSTRUCTIES  VOOR HET INSTALLEREN VAN 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES PLAATS TE VINDEN.  
 
OVERSCHRIJD DE MAXIMALE DRAAGKRACHT VAN 45,4KG. (100LBS.) NIET. 
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INSTALATIEINSTRUCTIES 
 
INSTALLEREN 
 
Draai knop B los door deze tegen de richting van de klok in te draaien. Spreid de poten door 
de buitenste buis omhoog te trekken totdat de steunen horizontaal staan. Draai, bij de 
gewenste hoogte, knop B vast door deze met de richting van de klok mee te draaien. 
 

 
 
 
Draai knop A los door deze tegen de richting van de klok in te draaien. Verleng de binnenste 
buis tot de gewenste hoogte en plaats de veiligheidspin door deze in de hiervoor bedoelde 
gaten in de binnenste buis te steken. Draai knop A nu vast door deze met de richting van de 
klok mee te draaien.  
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MONTAGE VAN DE T-BAR 
 
Het statief wordt geleverd met een T-Bar voor optionele montage van lichtapparatuur en 
overige apparatuur. Verbind voor het installeren van de T-Bar de verticale steunen met de T-
Bar aansluiting. Plaats de T-Bar over de binnenste buis en draai knop C vast om de T-Bar te 
zekeren.  
 

 
 
   
OPTIONELE MONTAGE VAN LICHTAPPARATUUR EN OVERIGE APPARATUUR 
 
Lichtapparaten en optionele accessoires kunnen aan de T-Bar gemonteerd worden. 
Raadpleeg voor installatie de montage-instructie van het te installeren apparaat.  
Let op: de LTS Color heeft een maximale draagkracht van 45,4kg. (100 lbs.) 
 

 

http://www.adj.eu/
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AANSLUITEN VAN DE STROOMVOORZIENING 
 
De LTS Color wordt geleverd met een voeding van 12V, 3A. Sluit de voeding aan op de 
adapter welke zich aan de voet van de standaard bevindt.  
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LTS Color                                                                                                      Afstandsbediening                  

 
PAIRING: De originele meegeleverde afstandsbediening is reeds aan het apparaat 
gekoppeld. Indien de afstandsbediening niet aan het apparaat is gekoppeld, of indien deze 
aan een ander apparaat gekoppeld moet worden, dienen onderstaande stappen gevolgd te 
worden. 

1. Verbreek de stroomvoorziening van het hoofdapparaat en verbind de 
stroomvoorziening weer na 10 seconden. 

2. Druk de “SPEED -“ en “ SPEED +” toetsen tegelijkertijd in binnen 5 seconden na het 
opnieuw inschakelen van de stroomvoorziening. 

 
VOLGORDE VAN DE KLEURENWEERGAVE WIJZIGEN: De standaard weergave van de 
kleurvolgorde is: groen, rood en blauw. Als om welke reden dan ook, het apparaat een 
andere kleurvolgorde weergeeft, of de Direct Color Select-toetsen niet overeenkomen, kan 
het apparaat opnieuw worden geconfigureerd door de onderstaande stappen te volgen: 

1. Verbreek de stroomvoorziening van het hoofdapparaat en verbind de 
stroomvoorziening weer na 10 seconden. 

2. Druk de “RED” en “Blue” toetsen tegelijkertijd in binnen 5 seconden na het opnieuw 
inschakelen van de stroomvoorziening. 
Het apparaat wisselt tussen 6 kleurencombinaties en de volgorde zal in het geheugen 
worden opgeslagen. 

 
POWER 
Met deze toets wordt het apparaat ingeschakeld en keert terug naar de laatste instelling. Als 
het apparaat is ingeschakeld, gaat het apparaat naar de stand-by modus. 
 
DEMO 
Weergave van 17 dynamische programma’s in een lus. Elk programma wordt 3 keer 
herhaald. 
 
MODE +/- 
Deze toets geeft toegang tot color fade modus, color change 
modus en automatische programma modus. Druk op de knop om 
toegang te krijgen tot de volgende modus. Er zijn 22 verschillende 
programma’s. Gebruik de “+” en “-“ toetsen om een van de 22 
programma’s te selecteren. 
 
SPEED +/- 
Er kan uit 10 snelheden gekozen worden. Selecteer de gewenste 
snelheid met de “SPEED+” of “SPEED-“ toetsen. 
 
COLOR +/- 
Er kan uit 20 kleuren gekozen worden. Selecteer de gewenste 
kleur met de “COLOR+” of “COLOR-“ toetsen. 
 
BRIGHT +/- 
De helderheid kan op 8 niveaus worden ingesteld. Stel de 
helderheid in met de “BRIGHT+” of “BRIGHT-“ toetsen. 
 
DIRECT COLOR SELECT TOETSEN 
Er zijn 7 sneltoetsen voor het instellen van een vaste kleur. Deze 
kleuren zijn ook opgenomen in de COLOR +/- selecties. 
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LTS Color                                                                                                   Problemen oplossen             

 
Hieronder staan een aantal mogelijk problemen met de bijbehorende oplossingen. 
 
Het statief is onstabiel: 

1. Controleer of alle knoppen en bevestigingsmateriaal stevig en correct zijn 
vastgedraaid. 

2. Herpositioneer het statief wanneer deze op een ongeschikte ondergrond is geplaatst 
(ongelijk of onstabiel). 

3. Om het statief te beveiligen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals 
zandzakken of veiligheidskabels. 

 
De T-Bar blijft niet op de gewenste hoogte staan: 

1. Controleer of alle knoppen en bevestigingsmateriaal stevig en correct zijn 
vastgedraaid. 

2. Controleer of de veiligheidspin op de correcte wijze is geplaatst. 
 
VEELGESTELDE VRAGEN 
Hieronder vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. 

 
1. Welke diameter heeft de binnenste buis? 

De diameter van de binnenste buis is 38,1mm (1,5”). 
 

2. Wat is de maximaal toegestane draagcapaciteit van het luidsprekerstatief? 
Elke standaard heeft een maximale laadcapaciteit van: 45 kg (100 lbs.) 

 

3. Is de LTS Color DMX compatibel? 
Nee, de LTC Color gebruikt geen DMX. 
 

4. Wat is de maximale hoogte van het statief? 
De maximale hoogte van het statief is 3,48m (11,42 ft., 137”). 
 

5. Zijn er meerdere statieven beschikbaar? 
Ja. Een verscheidenheid aan statieven en apparatuur is te vinden op www.adj.eu  
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LTS Color                                                                                              Technische gegevens

 
Aanbevolen maximale hoogte: 1450mm (57”) tot 3500mm (137”) 
Inclusief: IR afstandsbediening, 12V stroomvoorziening, 4 bouten en moeren voor het 
ophangen van lichtapparaten 
Maximaal draagvermogen: 45kg (100 lbs.) 
Materiaal: Staal & PVC 
Stroomvoorziening: AC100-240V, 50/60Hz 
Modi: 22 dynamische modi met Demo programma modus 
Kleuren: 20 vaste kleuren, direct te selecteren 
Snelheid: 10 snelheden 
Helderheid: 8 instelbare helderheidsniveaus 
Bereik afstandsbediening: tot 15m (49 feet) 
Gewicht: 5,9kg (13 lbs.) 
 
  

 
 
 

Maximale aanbevolen hoogte 1447,8mm (57”) tot 3500mm (137”) 
 

ATTENTIE:  Specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat onder 
voorbehoud. 
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