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© 2018 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 Hoofdkantoor 
6122 S. Eastern Ave. | Los Angeles, CA 90040 USA 
Tel: 800-322-6337 | Fax: 323-582-2941 | www.adj.com  | support@americandj.com  
 
ADJ Supply Europe B.V. 
Junostraat 2  | 6468 EW Kerkrade  | Nederland 
Tel: +31 45 546 85 00  | Fax: +31 45 546 85 99  | www.americandj.eu  | support@adj.eu  
 
 
 
 
DOCUMENT VERSIE 
 
Controleer op www.americandj.eu de laatste herziening/update van deze 
gebruikershandleiding. 
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versie 

Opmerkingen 

04/27/18 1.3 Geüpdatete versie. 
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Event Facade II WH & Event Facade II BL                                                              Uitpakken

 
Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van de Event Facade II WH / Event Facade II BL van 
American DJ®.  Elke Event Facade II WH / Event Facade II BL 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 Event Facade II WH / Event Facade II BL  op eventuele 
schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de Event Facade II 
WH / Event Facade II BL aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van 
onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.  
 
De leveromvang van de Event Facade II WH /  Event Facade II BL bestaat uit:  

(1) Transporttas met rits. 
(4) Vier metalen frames bovengedeelte (WH = witte frames / BL = zwarte frames) 
(4) Vier metalen frames ondergedeelte (WH = witte frames / BL = zwarte frames) 
(4) Witte doeken / screens 
(4) Zwarte doeken / screens  

 
 
 
 
Event Facade II WH & Event Facade II BL                                                              Introductie

 
De Event Facade II WH  en de Event Facade II BL van ADJ is een elegante en professionele 
manier voor het  uit het zicht onttrekken van DJ apparatuur. De Event Facade is een 
draagbare lichtgewicht, eenvoudig te installeren afscheiding voor een professionele 
presentatie.  
De Event Facade II WH wordt geleverd met een wit metalen frame en de Event Facae II BL 
wordt geleverd met een zwart metalen frame. Beide versies zijn inclusief een set zwarte en 
een set witte stoffen screens. De panelen van stretchstof kunnen eenvoudig worden 
verwijderd om te reinigen of om verwisseld te worden voor andere zwart of zwart-wit 
combinaties. Het vervoer en opslag van de Event Facade is eenvoudig met de 
meegeleverde draagtas. Er is geen gereedschap nodig voor het installeren, demonteren of 
voor het verwijderen van de stretchpanelen.  
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Event Facade II WH & Event Facade II BL                                                                Installeren

 
1. Verbind de onderkant en de bovenkant van het metalen frame met elkaar door het 

onderste gedeelte stevig in het bovenste gedeelte te schuiven. Let op dat de 
klittenband strips zich aan dezelfde zijde bevinden en dat er geen openingen tussen 
de twee gedeeltes zijn. (zie onderstaand afbeeldingen) 
LET OP: het onderste frame heeft twee rubberen voetjes. 
 
 

 
 

2. Fixeer de framedelen door de stofpanelen aan de klittenband te bevestigen. Begin 
hierbij aan de bovenkant en werk zo naar de onderkant, waarbij de stof, indien nodig, 
iets opgerekt kan worden. (zie bovenstaande afbeelding rechts) 

3. Herhaal stap 1 en 2 voor de overige metalen frames.(totaal 4) 
4. Verbind nu de panelen met elkaar door de beide scharnieren boven elkaar te 

plaatsen en de ronde pin in het scharnier te schuiven (zie onderstaande tekening). 
 

 
 
 
 
Event Facade II WH & Event Facade II BL                                                                  Wassen

 
Om de stof te kunnen wassen dient deze van het frame te worden verwijderd. De stof moet 
op de hand worden gewassen in koud water met een mild wasmiddel. Laat de stof liggend 
drogen. Herhaal dit indien er nog vlekken in de stof zitten. 
 
NIET wringen of centrifugeren, hierdoor kan de vorm worden aangetast. 
 
NIET in de wasdroger drogen! 
 
Gebruik GEEN alcohol, oplosmiddelen of reinigingsmiddelen op ammoniakbasis!  
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Event Facade II WH & Event Facade II BL                                                              Afmetingen

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Event Facade II WH & Event Facade II BL                                           Optionele accessoires               

 
 
 

Bestelnummer Onderdeel 

EVE400 (4) WITTE SCREENS VOOR EVENT FACADE 
EVE500 (4) ZWARTE SCREENS VOOR EVENT FACADE 
EVENT BAG OPBERGTAS/DRAAGTAS VOOR EVENT 

FACADE 
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