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Uitpakken
 
Gefeliciteerd met de aanschaf van de LED Pixel Tube 360 van American DJ. Elke LED Pixel 
Tube 360 wordt uitgebreid getest en gebruiksklaar afgeleverd. Controleer de verpakking 
nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is 
beschadigd, controleer dan nauwkeurig de LED Pixel Tube 360 op eventuele schade en 
controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van de LED Pixel Tube 360 
aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen neemt u 
contact op met uw dealer voor verdere instructies. 
 
Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk. 
 
 
Veiligheidsvoorschriften
 
• Bewaar het verpakkingsmateriaal voor het onwaarschijnlijke geval dat het apparaat ter 

reparatie retour gestuurd moet worden. 
• Knoei geen water of andere vloeistoffen in of op het apparaat.  
• Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op de in de specificatie genoemde 

netspanning. 
• Verwijder onder geen enkele omstandigheid de behuizing. Er zijn geen onderdelen in het 

apparaat die onderhoud behoeven. 
• Verbreek de stroomvoorziening indien het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt. 
• Gebruik het apparaat nooit indien de behuizing is geopend. 
• Ter voorkoming van elektrische schok of brand dient het apparaat nooit blootgesteld te 

worden aan regen of vocht. 
• Gebruik het apparaat niet indien de stroomkabel is verdraaid of gebroken. Verwijder nooit 

de aardcontacten van de steker om het risico van elektrische schok bij kortsluiting te 
vermijden. 

• Verbreek de stroomvoorziening alvorens andere aansluitingen te realiseren. 
• Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Zorg  bij de installatie voor voldoende 

ventilatieruimte. Hanteer een afstand van 15cm. tussen het apparaat en de muur. 
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Bij gebruik buitenshuis 

vervalt de garantie. 
• Leid de stroomkabel dusdanig dat er niet over wordt gelopen en zorg dat de kabel niet 

bekneld kan raken door voorwerpen die op of tegen de kabel komen. 
• Het apparaat door gekwalificeerd personeel laten repareren indien: 

A. de kabel of de stekker zijn beschadigd 
B. voorwerpen op het apparaat zijn gevallen, of vloeistof in het apparaat is gekomen 
C. het apparaat blootgesteld is aan regen of water 
D. het toestel niet normaal lijkt te functioneren of een significante verandering in 

functioneren vertoont. 
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Inleiding
 
De LED Pixel Tube 360 is een opwindende heldere LED tube  van American DJ®. De LED 
Pixel Tube 360 verbruikt zeer weinig stroom, produceert geen warmte en heeft een LED 
levensduur van gemiddeld 50.000 uur. Dit lichteffect komt het beste tot zijn recht wanneer 
het in een cluster van meerdere LED Pixel Tubes 360 wordt toegepast. De tube is in een 
hoek van 360° zichtbaar. Het apparaat is ontworpen voor gebruik bij “home party’s”, 
architectuur verlichting, winkels, bars, clubs,  theaters, studio’s en mobiele entertainers.  
De LED Pixel tube 360 wordt samen met de LED Pixel 4C-controller of  de LED Pixel 10C-
controller gebruikt. 
 
Waarschuwing! Ter voorkoming van elektrische schok of brand, het apparaat niet 
blootstellen aan regen of vocht. 
 
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 service@adjgroup.eu. 
 

 
 
 

Technische gegevens
 
Model:    LED PIXEL TUBE 360 
Stroomvoorziening:  DC 24V, 4-Pin input 
LED:    64 Tri LED’s 
Kleuren:   RGB kleurenmenging 
Gebruikspositie:  iedere veilige positie 
Opgenomen vermogen: 15W per LED tube 
Gewicht:   0,5Kg 
Afmetingen:   1000mm (L) x 50mm (B) x 50mm (H) 
 
ATTENTIE:  Drukfouten, specificaties en aanpassingen in het ontwerp van het apparaat 
onder voorbehoud. 
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ROHS - Een belangrijke bijdrage tot behoud van ons milieu.
 
Het Europees Parlement heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin het gebruik van 
gevaarlijke stoffen wordt verboden of verminderd. Deze regeling, genaamd ROHS, is een 
veel besproken thema in de elektronica branche. 
 
Er worden o.a. een zestal stoffen verboden: 
Lood (Pb), kwikzilver (Hg),  zeswaardig chroom (CR VI), cadmium ( Cd), broomhoudende 
vlamvertragers (PBB en PBDE). 
 
Deze richtlijnen gelden voor alle elektrische en elektronische apparatuur, kortom alle 
elektrische apparaten die we thuis of op het werk gebruiken. 
 
Als fabrikant van de apparaten met de merknamen AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ en 
ELATION professional  zijn wij verplicht ons aan deze richtlijnen te houden.  
 
Reeds 2 jaar voor het ingaan van de ROHS richtlijnen zijn wij gestart met het zoeken naar 
alternatieve, milieu vriendelijke materialen en productieprocessen. Ruim voor de 
ingangsdatum van de ROHS richtlijnen werden al onze apparaten volgens de normen van 
het Europees Parlement geproduceerd. Door regelmatige controles en materiaaltests 
vergewissen we ons dat de toegepaste onderdelen steeds aan de richtlijnen voldoen en dat 
de producten zo vriendelijk mogelijk worden geproduceerd. 
 
De ROHS regeling is een belangrijke stap voor het behoud van ons milieu. Wij als fabrikant 
voelen ons verantwoordelijk om hieraan ons deel bij te dragen. 
 
 
WEEE - Afvoeren en recyclen van elektrische en elektronische apparatuur
 
Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden tonnen milieuverontreinigende 
elektronicaonderdelen op de vuilstortplaatsen gedumpt. Om een verantwoord afvoeren en 
recyclen van elektronische onderdelen te garanderen heeft het Europees Parlement de 
WEEE (Waste of Electrical and Electronical Equipment) richtlijnen opgesteld. 
 
Als fabrikant zijn wij bij de Nederlandse stichting NVMP aangesloten onder aansluitnummer 
1312. Deze vereniging regelt de inzameling en verwerking van elektrische apparaten, die 
betaald wordt uit een verwijderingsbijdrage. 
 
Net als de eerder genoemde ROHS is de WEEE een belangrijke bijdrage tot behoud van het 
milieu en werken wij graag mee om de natuur door deze manier van recyclen te ontlasten.. 
 
Neem voor vragen of suggesties contact op met: info@americandj.eu. 
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