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HANDLEIDING – COMPACTE LICHTSET 
 

 

Installatie: 

- Plaats het statief. 

- Bevestig de buis in het statief. 

- Monteer de lichtset op de buis met behulp van de 2 klemmen. 

- Breng de lichtset op de gewenste hoogte. 

- Sluit de voedingskabel aan. 

- Sluit de voetbediening aan. 

De lichtset start vanzelf op. 

 

Settings: 

Standaard staat de lichtset ingesteld zodat deze oplicht op het ritme van de muziek. FIG1 

Er zijn 8 verschillende combinaties (=shows) die bewegen op het ritme van de muziek (“Sh” gevolgd 

door een cijfer van 1 tot 8). 

Scroll doorheen de shows door op het pedaal op “UP” te drukken. 

Laat op de gewenste show staan om deze combinatie te laten oplichten op het ritme van de muziek. 

 

Heb je liever een vaste kleur, volg dan onderstaande stappen: 

- Navigeer met de “MENU”-knop op het pedaal naar “COL” gevolgd door een cijfer van 1 tot 8. 

FIG2 

- Scroll doorheen de kleuren door op het pedaal op “UP” te drukken. 

- Laat op de gewenste kleur staan om deze constant te behouden. 

 

Heb je liever een vaste combinatie die niet oplicht op het ritme van de muziek, volg dan 

onderstaande stappen: 

- Navigeer met de “MENU”-knop op het pedaal naar “SP” gevolgd door een cijfer van 1 tot 9. 

- Scroll doorheen de verschillende snelheden door op het pedaal op “UP” te drukken. 

- Laat op de gewenste snelheid staan om deze te behouden. 
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HANDLEIDING – COMPACTE LICHTSET 
 

Staat de lichtset niet meer ingesteld op beweging op het ritme van de muziek, volg dan onderstaande 

stappen: 

- Navigeer met de rode knopjes onder het display (dus niet met het pedaal). Druk up “MENU”. 

- Druk op “UP” tot je bij “SOUN” komt.  

- Druk op “ENTER”. Er zal nu “on” flikkeren op het display. Daarna springt dit weer op “Sh” 

gevolgd door een cijfer van 1 tot 8. 

 

  

  FIG1        FIG2 

 

 

Voetbediening: 

SUSPEND: Volledige lichtset aan of uit 

MENU: Keuze tussen:  

• “Sh” gevolgd door een cijfer van 1 tot 8: vaste shows die bewegen op het ritme van de 

muziek. 

• “Sp” gevolgd door een cijfer van 1 tot 9: continue lus van kleuren. 

• “COL” gevolgd door een cijfer van 1 tot 8: constante kleur 

• “MAST”: kan enkel in professionele setting gebruikt worden. 

UP: Navigeer tussen 8 shows bij “Sh”, snelheden van de lus bij “Sp” en verschillende kleuren bij 

“COL”. 

FULL: Eén felle kleur. 
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