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 INTRODUCTIE 

Dank u voor de aanschaf van de LED Color Ball van American DJ®. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u uw 
nieuwe LED Color Ball gebruikt.  

Klantenservice: Als u problemen ondervindt, neem dan contact op met uw vertrouwde American Audio shop. 
Wij bieden ook de mogelijkheid, om rechtstreeks contact op te nemen: U kunt contact met ons opnemen via 
onze website www.americandj.eu of via email: support@americandj.eu. 
 
Opgelet! Geen onderdelen aan service onderhevig, probeer geen reparaties uit te voeren. Neem in het 
geval dat uw LED Color Ball niet werkt contact op met AmericanDJ® 

 
 BEDIENING EN FUNCTIES 

 

 
 
 
Bediening en functies:  
1. Helderheid verhogen - Deze knop verhoogt de helderheid van de geselecteerde kleur.  
2. Helderheid verlagen - Deze knop verlaagt de helderheid van de geselecteerde kleur. 
3. Leds Uit - Schakelt de leds uit.  
4. Leds Aan - Schakelt de leds in. 
5. Kleur Selectie - Selecteer een van de 16 kleuren statisch of via stroboscoop. 
6. Flash - Deze functie laat de installatie automatisch door de kleuren bladeren. 
7. Stroboscoop - De stroboscoopfunctie werkt niet met deze installatie.  
8. Fade - Deze functie laat de diverse kleuren automatisch in- en uitfaden.  
9. Smooth (Color Flow) - De color flow werkt niet met deze installatie.  
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SPECIFICATIES 
 

Model: LED Color Ball 
 

 Voeding:  12V DC 
Leds  3 (1 Rood, 1 Groen, en 1 Blauw) 
 Stroomverbruik:  6W 
 Gewicht:  2 lbs/1kg 
 Afmetingen:  6” x 6” x 6.25” 
 
Opgelet: Basis van LED Color Ball wordt heet. Kan niet aan plafond of muur worden aangebracht! 
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ROHS - Een duurzame bijdrage aan het milieu 

Geachte klant 

De Europese Unie heeft een richtlijn betreffende beperking/verbod op het gebruik van gevaarlijke stoffen in 
werking gesteld. Deze richtlijn, aangeduid als ROHS, is een veel besproken onderwerp in de elektronische 
industrie. 

Deze legt beperkingen op aan het gebruik van, onder andere, zes materialen: Lood (Pb), kwik (Hg), 
hexavalent chroom (Cr VI), cadmium (Cd), polybroombifenyl als vlamvertrager (PBB), polybroombifenylether, 
eveneens een vlamvertrager (PBDE). De richtlijn is van toepassing op bijna alle elektrische en elektronische 
apparaten waarvan de wijze van exploitatie elektrische of elektromagnetische velden betreft - kortom: elke 
vorm van elektronica die we om ons heen in onze huishoudens of op het werk tegenkomen. 

Als fabrikant van producten van de merken van AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, Elation Professional en 
ACCLAIM Lighting, zijn wij verplicht om aan de RoHS-richtlijn te voldoen. Twee jaar voorafgaand aan het 
moment waarop de richtlijn in werking treedt, zijn we begonnen met onze zoektocht naar alternatieve 
milieuvriendelijke materialen en productieprocessen.  

Ruim voor de RoHS-richtlijn van kracht werd voldeden alle producten die door ons worden vervaardigd al aan 
de normen van de Europese Unie. Met regelmatige audits en materiaaltests kunnen we steeds garanderen dat 
de componenten die we gebruiken altijd RoHS-conform zijn en dat het fabricageproces, voor zover de stand 
van de techniek mogelijk maakt, milieuvriendelijk plaatsvindt. 

De RoHS-richtlijn is een belangrijke stap i.v.m. de bescherming van ons milieu. Als fabrikant voelen wij ons 
verplicht om in dit opzicht onze bijdrage te leveren. 
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WEEE – Waste of Electrical and Electronic Equipment 

Elk jaar belanden duizenden tonnen van elektronische componenten, die schadelijk zijn voor het milieu, op 
afvalstortplaatsen over de hele wereld. Om de best mogelijke verwijdering dan wel nuttige toepassing van 
elektronische componenten te garanderen heeft de Europese Unie de WEEE-richtlijn ingesteld. 

Het WEEE-systeem (Waste of Electrical and Electronic Equipment) kan worden vergeleken met het systeem 
van de 'Green Spot', dat meerdere jaren in gebruik is geweest. De fabrikanten dienen hun bijdrage te leveren 
aan de handhaving van afval vanaf het moment dat ze het product vrijgeven. Geldmiddelen die op deze 
manier worden verkregen zullen worden gebruikt om een gemeenschappelijk systeem van afvalbeheer te 
ontwikkelen. Daarbij kunnen we een programma voor het professionele en milieuvriendelijke verschroten en 
recycling garanderen. 

Als fabrikant maken wij deel uit van het Duitse EAR-systeem en dragen daaraan bij 

(Registratie in Duitsland: DE41027552) 

Dat betekent dat producten van AMERICAN DJ en AMERICAN AUDIO kunnen worden achtergelaten bij de 
kostenloze inzamelpunten en ze zullen worden gebruikt in het recyclingprogramma. Producten van ELATION 
Professional, die alleen worden gebruikt door professionals, worden afgehandeld door ons.  Stuur Elation 
producten aan het eind van hun levenscyclus rechtstreeks naar ons op, zodat we deze professioneel kunt 
verwijderen. 

Net als de bovenstaande ROHS vormt de WEEE-richtlijn een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het 
milieu en wij helpen graag om het milieu te sparen met dit afvalverwijderingssysteem. 

We beantwoorden graag uw vragen en verheugen ons op uw suggesties via: info@americandj.eu 
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NOTITIES 
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