
Uživatelská příručka 
 
Děkujeme za zakoupení výrobku Roto Balls 
TRI LED značky American Dj. Roto Balls TRI 
LED nevyžaduje použití speciálních ovladačů, 
stačí zapojit do el. sítě a výrobek je 
připraven k použití. Dvě nezávislé, rotující 
koule na otočné základně vytvářejí pomocí 
mnoha různobarevných paprsků unikátní 
efekt na stěnách a tanečním parketu. 
Rychlost otáčení lze jednoduše nastavit. Pro 
ještě výraznější vyniknutí efektu 
doporučujeme použít výrobník mlhy nebo 
jiný, kouřový efekt. 

 
 
Bezpečnostní pokyny 

• Zkontrolujte, zda napětí v el. síti odpovídá provoznímu napětí zařízení. 
• Neodstraňujte zemnící drát z napájecího kabelu. Uzemnění slouží jako ochrana před 

úrazem el. proudem. 
• Neotvírejte zařízení. Uvnitř se nenachází žádné součástky opravitelné uživatelem.  
• Nikdy nepřipojujte zařízení do Sommer packu. 
• Montáž proveďte tak, aby bylo zajištěno dokonalé odvětrávání zařízení. Minimální 

vzdálenost od stěny by měla být 15 cm 
• Zařízení se smí používat pouze v interiéru. 
• Při delší odstávce z provozu odpojte napájecí kabel od el. sítě. 
• Zařízení montujte na pevnou a stabilní podložku. 
• Napájecí kabel by měl být veden tak, aby nebránil v chůzi lidem a neměly by být na něj 

odkládány žádné předměty. Kabel by měl být veden volně.  
• Při čištění se řiďte doporučním výrobce 
• Zařízení by mělo být svěřeno autorizovaném servisu v případě, že: 

a. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky 
b. došlo k vniknutí cizího předmětu nebo kapaliny do zařízení 
c. zařízení bylo vystaveno vodě nebo dešti 
d. zařízení nepracuje standardním způsobem 

 
Obsluha 
Napájení: Před tím, než zapojíte výrobek do el. sítě, ujistěte se, že napětí odpovídá údaji 
uvedenému na zařízení. Roto Balls TRI LED se dodává ve verzi 120 V a 220 V. Protože se může 
napětí lišit v závislosti na místě použití, vždy provádějte kontrolu. 
Základní obsluha: Jednoduše zapojte zařízení do el. sítě. Zařízení je ovládáno zvukem. 
Nenachází se zde žádný vypínač,  stačí jen vybalit a zapojit, jakmile tak učiníte, dvě krajní koule 
začnou rotovat. 
Nastavení rychlosti rotace: Pomocí otočného ovladače na základně můžete nastavit rychlost 
rotace. Otáčením nastavíte rychlost v rozmezí 0 ot/min . 30 ot/min.   
Bezpečnostní jistič 
Jistič přeruší elektrický obvod v případě, že dojde k vnitřnímu zkratu. Sníží se tak riziko požáru 
nebo úrazu el. proudem. Jistič vrátíte do původní polohy tak, že jej podržíte na několik vteřin. 
Dokud neuslyšíte, že došlo k jeho zaskočení zpět. Pokud jistič nestále vyskakuje, kontaktujte 
odborný servis. 
Čištění 
Kvůli působení kouře a prachu doporučujeme zařízení pravidelně čistit. Jen tak se dokáže udržet 
vysoký světelný výkon.  

1. Pomocí čističe skel a jemné textilie čistěte vnější obal každých 20 dní. 
2. Malým kartáčkem, čističem na sklo a jemnou textilií vyčistěte ventilátory a vnitřní části. 

Tento proces opakujte každých 30 – 60 dní. 
3. Před zapojením zařízení usušte. 
4. Pravidelné čištění prodlouží životnost zařízení. 

 
V případě náročnějších provozních podmínek doporučujeme zkrátit intervaly čistění.    


