Lichteffect Dynamo 2
JBSystems light
https://jb-systems.eu/nl/dynamo-250
Vervangen van de lamp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zet het toestel af en trek de stekker uit het stopcontact
Wacht tenminste 10 minuten tot het apparaat is afgekoeld
Draai met een schroevendraaier de schroeven los
Trek de lamphouder voorzichtig uit het lampcompartiment
Verwijder de oude lamp terwijl u de lampenhouder vast houdt (! Trek niet aan de draad!)
Draai de nieuwe lamp vast in de lampenhouder
Sluit daarna het lampcompartiment

Ophangen van het apparaat
1. Installeer het toestel op een goed geventileerde plaats, ver weg van brandbare stoffen en/of
vloeistoffen, op minstens 50 cm van de muur
2. Gebruik bij het installeren een veiligheidskabel die 12 keer het gewicht van het toestel kan
dragen
3. Wanneer de hoofdbeveiligingskabel faalt, mag het toestel maximum 20 cm naar beneden
zakken door gebruik van bijkomende veiligheidsbevestiging
4. Zet het toestel goed vast
5. Bedek geen ventilatieopeningen
De dynamo bedienen
Één lichteffect
1. Schakel het apparaat aan
2. Het apparaat werkt automatisch op het ritme van de muziek
Twee of meer lichteffecten verbinden
1. Verbindt de verschillende apparaten met de voorziene kabels
2. Het apparaat dat geen input krijgt, wordt de MASTER. De andere zijn SLAVE.
MASTER: instellen op 001 + eerste schakelaar op ON, alle andere schakelaars op OFF
SLAVE: instellen op gelijk welke stand behalve 001
3. Sluit de optionele CA8 controller aan voor meer controle
Onderhoud
1. Zet het toestel af en trek de stekker uit het stopcontact
2. Wacht tot het toestel is afgekoeld
3. Volgende punten moeten gecontroleerd worden
- Schroeven: goed vastgedraaid en niet verroest
- Behuizing, vastzetstukken, installeringsplaatsen: niet verwrongen
- Optische lens: indien beschadigd door barsten of diepe krassen  vervangen
- Stroomkabels: in perfecte staat

-

Ventilatoren en ventilatieopeningen: elke maand reinigen
Binnenkant toestel: elk jaar reinigen met stofzuiger of luchtspuit
Optische lenzen en/of spiegels: regelmatig schoonmaken met zachte doek en
glasreinigende producten + afdrogen

