David van Schie party rental BV
Galgeweg 46A
2691 MG ’s-Gravenzande
T +31 (0)174 622 192
E info@davidvanschie.nl
W www.davidvanschie.nl
KvK Haaglanden 27237062
BTW NL 8218 12 099 B 01

Handleiding led meubilair Glossy
(English instruction manual available at www.davidvanschie.com)

Montage led statafel, terrastafel en sokkel:
De accu-led-unit (unit met daarin accu, sturing en verlichting) zit tijdens transport verpakt in een kist
samen met de afstandsbediening.
Deze accu-led-unit kan bovenin de voet geplaatst van de Glossy led statafel, terrastafel of sokkel.
Door het zwarte ronde knopje op 1 te zetten, zet u de accu-led-unit aan.
NB: voor behoud van optimale branduren adviseren we de unit pas aan te zetten als uw event begint
Na aanzetten van de led-unit kunt u het plexiglas plaatje in het tafelblad plaatsen.
Montage led buffet en ombouw:
De 230V-led-unit (unit met daarin de sturing) zit tijdens transport verpakt in een kist samen met de
afstandsbediening.
Deze 230V-led-unit kan aan de achterzijde van buffet en ombouw aangesloten worden dmv een
3-polige connector en daarna aangesloten op de vaste spanning.
Bediening:
De bediening van het Glossy led meubilair gebeurt door middel van een
afstandsbediening. Met 1 afstandsbediening kunt u zowel de accu-led-unit
als de 230V-led-unit bedienen:
• Met de knoppen links en rechts kunt u de vaste kleuren instellen
• Met de knoppen onder en boven kunt u de voorgeprogrammeerde
programma’s wisselen (bliksem, disco, langzaam kleurverloop,
elk meubel een andere kleur, enz.)
• Na indrukken van de middelste (shift) knop kunt u de functies
tussen de haakjes gebruiken.
• Met 1 x shift gevolgd door 1 x links of rechts kunt u de
lichtsterkte regelen
• Met shift gevolgd door de bovenste knop zet u de unit uit
(in de off-stand verbruikt de accu-led-unit wel stroom)
• Door shift in te drukken tijdens de off-stand zet u de led-unit
weer aan
Demontage:
Bij demontage van het led meubilair, de accu-led-unit uitschakelen (het zwarte
ronde knopje op 0 zetten) en terugplaatsen in de kist met de afstandsbediening.

Technische gegevens accu-led-unit:
- 10-12 branduren bij opgeladen unit
- oplaadtijd unit ongeveer 8 uur
Technische gegevens 230V-led-unit:
− Spanning: 230 V
− Vermogen: 255 W

