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LED-T-FC                                                      GEBRUIKERSHANDLEIDING NEDERLANDS

 
Hartelijk dank voor de aankoop van de LED-T-FC van American DJ®.  Deze voetcontroller is 
compatibel met de LED Touch van American DJ®. Met de voetcontroller kiest u de kleuren, 
de chases en de snelheid hiervan, inclusief black-out. Om ten volle te kunnen profiteren van 
alle mogelijkheden en voor uw eigen veiligheid, gelieve de aanwijzingen zeer zorgvuldig te 
lezen voordat U het apparaat in gebruik neemt. 
 
 

 
 
EIGENSCHAPPEN EN FUNCTIES: 
1.  BLACKOUT TOETS – Druk deze toets in om de black-out functie te activeren. Houd de  
toets gedurende tenminste 3 seconden ingedrukt om de LED-T-FC bedieningsmodus in of uit 
te schakelen.    
2.  BLACKOUT DIRECT LED – Deze LED heeft de actuele black-out modus weer. 
        LED BRANDT – De black-out modus is geactiveerd. 
        LED KNIPPERT – De knipperende LED geeft aan dat de lichten via de LED Touch   
        worden bediend. 
        LED UIT – De black-out modus is uitgeschakeld en de lichten worden via de LED Touch  
        bediend. 
3.  5-PIN XLR AANSLUITING – 5-pins XLR kabel ter aansluiting van de voetcontroller op de 
LED Touch. 
4.  COLOR LED – Als deze LED brandt is de COLOR modus geactiveerd. Gebruik de UP of 
DOWN toetsen om een van de 12 kleuren te selecteren. 
5.  CHASE LED – Als deze LED brandt is de CHASE modus geactiveerd. Gebruik de UP of 
DOWN toetsen om een geprogrammeerde chase te selecteren. 
6.  SPEED LED – Als deze LED brandt kan de HOLD/FADE tijd van de geselecteerde chase 
worden ingesteld. Bijvoorbeeld: Voor het instellen van de HOLD tijd op 4 seconden moet de 
HOLD/TIME toets ingedrukt worden en na 4 seconden nogmaals ingedrukt worden. 
7.  DOWN/HOLD TIJD – Gebruik deze toets voor het selecteren van een kleur, chase of om 
de HOLD tijd in te stellen. 
8.  UP/FADE TIJD – Gebruik deze toets voor het selecteren van een kleur, chase of om de 
FADE tijd in te stellen. 
9.  FULL AAN – Het indrukken en vasthouden van deze toets geeft alle lichten 
kanaalwaarde 255. 
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10.  MODE – Met het indrukken van deze toets kan gekozen worden tussen COLOR modus, 
CHASE modus en de modus voor het instellen van de snelheid (Speed Adjust Mode). 
 
BEDIENING: 
1.  Sluit de LED Touch aan op de te bedienen lichteffecten. 
2.  Sluit de LED-T-FC aan op de LED Touch. 
3.  Sluit de lichteffecten en de LED Touch aan op de stroomvoorziening. 
4.  Houd de BLACKOUT toets (1) gedurende 3 seconden ingedrukt, de BLACKOUT LED (2) 
gaat uit. De LEDs van de toetsen op de LED Touch gaan branden en de LED-T-FC bestuurt 
nu de apparaten. 
5.  Druk op de BLACKOUT (1) toets om de lichteffecten te doven, druk nogmaals op de 
BLACKOUT toets om de lichteffecten weer te laten branden. Een van de MODE LEDs brandt 
(4-6). 
6.  Druk op de MODE toets (10) om te kiezen tussen COLOR modus, CHASE modus of de 
SPEED ADJUST modus (het instellen van de snelheid). De corresponderende modus LED 
geeft aan welke modus geactiveerd is.  
     COLOR MODUS: Gebruik de UP (8) en DOWN (7) toetsen om de gewenste kleur te  
     zoeken. Er zijn 12 kleuren. 
    CHASE MODUS: Gebruik de UP (8) of DOWN (7) toetsen om de gewenste 
    geprogrammeerde chase te zoeken. 
    SPEED ADJUST: Met deze functie kan de HOLD/FADE tijd van de gewenste chase 
    worden ingesteld.  
    Bijvoorbeeld: Voor het instellen van de FADE tijd op 5 seconden moet de FADE TIME  
    toets (8) een keer worden ingedrukt, druk de toets nogmaals in na 5 seconden. Hetzelfde 
    geldt voor het instellen van de HOLD tijd. 
7. Om de besturing via de LED-T-FC te verlaten en over te gaan op besturing via de LED 
Touch dient de BLACKOUT toets (1) op de LED-T-FC gedurende 3 seconden te worden 
ingedrukt of druk op de BLACKOUT toets van de LED Touch. 
 
  
ONDERHOUD 
Reinig de voetcontroller met een zachte, licht bevochtigde doek. Vermijd water te morsen in 
het toestel. Gebruik nooit vluchtige producten zoals benzeen of thinner, dit kan het toestel 
beschadigen. 
 
EIGENSCHAPPEN 
Afmetingen (behuizing): 215,9 x 279,4 x 22mm (L x B x H) 
Gewicht: 260g 
 
Technische gegevens onder voorbehoud! 
 
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@americandj.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. 
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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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