
 

 
 

Magic Jelly DJ Ball DMX 

Multicolor LED 
Ref. nr: 153.216 

 

 
 

KASUTUSJUHEND  
 
 
 

Ärge visake elektriseadmeid prügisse vaid viige vastavasse kogumispunkti. Tootjal on õigus toodet ning juhendit täiendada sellest 
eelnevalt teavitamata. 

GARANTIITINGIMUSED 
Garantiiaja alguseks loetakse ostu sooritamise kuupäeva.  Ainult Troniose poolt heakskiidetud ettevõtted omavad toote hooldusõigust. Toote 
garantiikorras hoolduseks tuleb toode tagastada originaalpakendis. Lisainfot toote garantii kohta saate toote edasimüüjalt.  



 
Tutvuge hoolikalt juhendiga enne seadme kasutuselevõttu. Täitke juhendis toodud instruktsioone, vastasel korral võib 
toote garantii kehtivuse kaotada. Kasutage seadet ettevaatlikult et vältida elektrilöögi ja/või tulekahju ohtu. Toote 
hooldust võib läbi viia ainult selleks kvalifitseeritud tehnik. Hoidke juhend alles edaspidiseks kasutamiseks.    

 
 

- Enne seadme kasutamist küsige vajadusel lisainfot 
spetsialisti käest. Seadme esmakordsel kasutamisel 
võib see eritada spetsiifilist lõhna, see on normaalne ja 
kaob mõne aja pärast.  

- Seade sisaldab voolu all olevaid osi, seetõttu on 
seadme avamine keelatud.  

- Ärge asetage seadmele metallesemeid ega hoidke 
selle ümbruses vedelikke, vastasel juhul riskite 
elektrilöögiga ning seadme rikkumisega.  

- Ärge asetage seadet kuumusallikate, nagu 
näiteks radiaatorite lähedusse. Ärge asetage 
seadet ebastabiilsele alusele ja kontrollige et 
ventilatsiooniavad ei oleks blokeeritud.  

- Ärge kasutage seadet pidevalt pika aja jooksul.  
- Kontrollige et kaablid ei oleks vigastatud, Vigased 

juhtmed võivad põhjustada elektrilöögi ohtu või seadet 
rikkuda.  

- Eemaldades seadme elektrivõrgust, tõmmake juhet  
alati otsikust, mitte kunagi juhtmest endast.  

- Ärge ühendage ega lahtiühendage seadet elektrivõrgust 
märgade kätega.  

- Kui juhe või selle otsik on rikutud, laske need 
vahetada selleks volitatud tehnikul.  

- Kui seade on kahjustatud sellisel määral et siseosad on 
nähtavad, ärge ühendage seadet elektrivõrku ning ärge 
lülitage seadet sisse. Võtke ühendust edasimüüjaga.  

- Elektrilöögi vältimiseks hoidke seadet alati kuivas, 
vihma ja niiskuse eest kaitstud kohas.  

- Seadme igasugune vajalik parandamine tuleb läbi viia 
ainult selleks kvalifitseeritud tehniku poolt.  

- Ühendage seade maandatud pistikuga (220-
240Vac/50Hz), kaitse 10-16A . 

- Äikesetormi ajal, samuti kui seade ei ole kasutusel 
pikema aja jooksul, eemaldage seade elektrivõrgust. 
Eemaldage seade alati elektrivõrgust kui seade pole 
kasutuses.  

- Kui seadet pole kasutatud pikema aja jooksul, võib 
tekkida kondensatsioon. Laske seadmel soojeneda 
toatemperatuurile enne selle sisselülitamist. Ärge 
kasutage seadet kunagi niiskes ruumis või 
välitingimustes. 

- Seadme kasutamise ajal võib selle välispind muutuda 
tuliseks. Ärge katsuge seadet ega selle osi kasutamise 
ajal ega kohe kasutamise järgselt.  

- Õnnetuste vältimiseks järgige alati täpselt juhiseid.  
- Kui seade on kinnitatud lakke, kinnitage see alati 

turvakinnitusega. Kasutage tugiklambreid. Kontrollige et 
keegi ei seisaks otse seadme all. Asetage seade 
vähemalt 50cm kaugusele kergestisüttivatest 
materjalidest. Jätke seadme ümber vähemalt meeter 
vaba ruumi et kindlustada piisav jahutus.  

- Seadmes on eredad LED lambid, Silmade 
kahjustamise vältimiseks ärge vaadake otse LED 
valgusesse.  

- Ärge lülitage seadet pidevalt sisse-välja, see 
lühendab seadme tööiga.  

- Kontrollige et seade ei oleks laste käeulatuses. Ärge 
jätke seadet järelevalveta.  

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks 
puhastusspreisid.  

- Kasutage seadet ainult puhaste kätega.  
- Ärge vajutage nuppe liiga tugevalt.  
- Kui seade on maha kukkunud, laske see alati selleks 

volitatud tehnikul üle kontrollida enne selle uuesti 
kasutamist.  

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks kemikaale. 
Puhastage seadet ainult puhta kuiva lapiga.  

- Paigaldage seade elektroonikaseadmetest eemale et 
vältida häireid.  

- Parandustöödeks kasutage ainult originaalosi, 
vastasel juhul riskite seadme rikkumise ja/või ohtliku 
radiatsiooniga.  

- Lülitage seade välja enne selle vooluvõrgust ja/või 
teiste seadmete küljest lahtiühendamist. Enne seadme 
mujaleviimist eemaldage kõik kaablid.  
- Kontrollige et kaablid ei saaks kannatada kui 
keegi neile peale astub. Kontrollige kaablite 
korrasolekut enne iga kasutuskorda.  

- Kontrollige elektriühenduste sobivust seadmega: 220-
240Vac/50Hz. Kontrollige ühenduste sobivust selle igal 
ümberpaigutusel, samuti reisides.  

- Hoidke originaalpakend alles seadme vajadusel 
ohutult transportimiseks.  

 Seadme osad on kõrgepinge all, käsitsege ettevaatlikult, elektrishoki oht! 
 

  
 Lugege hoolikalt seadme kasutusjuhendit, ja kasutage seadet ettevaatusega.  
 

 
 ÄRGE VAADAKE OTSE SEADME VALGUSALLIKATE POOLE, see võib teie silmi kahjustada. Inimesed kellel on 

oht epillepsiahoogudeks, peaksid võimaliku mõju ohte teadvustama.  
 
Seade on CE sertifeeritud. Seadme muutmine ükskõik millisel viisil ei ole lubatud, see muudab CE sertifikaadi ning 
garantii kehtetuks.  

 
MÄRKUS: Kasutage seadet ainult siseruumides. Seadme normaalseks tööks peaks töökeskkonna temperatuur jääma 
vahemikku 5°C/41°F -  35°C/95°F. 



INSTALLEERIMINE 
Vajutage MENU, avaneb põhimenüü. 
Alamenüüde valimiseks vajutage UP/DOWN, valitud seade kinnitamiseks vajutage ENTER. 

 

    
 

       
 

   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

    
 

   
 

    
 

   
 

    
 

   
 

    
 

   
 

    
 

    
 

DMX SEADED 
 

 
 

TEHNILISED ANDMED: 
Pinge: ............................................ 220-240Vac/50Hz 
Võimsus: ................................................................ 30W 
LED: ............................................................  6x 3W 
Kaitse: ...................................................................1 
Amp mõõ t : .................................. 180 x 180 x 160mm 
Kaal : .................................................................... 650gr 
Funktsioonid: ..........................DMX control, Auto-run 



 

 

 
 
 

 
CE vastavuse deklaratsioon 

 
Importija: TRONI OS BV 

Bedrijvenpark Twente 
415 7602 KM - 
ALMELO 

Tel: 0031546589299 
Fax: 0031546589298 

The Netherlands 

Toote number: 153.216 
 

Toote nimetus: Magic Jelly DJ Ball DMX Multicolor LED 
 

Regulatsioonid: EN 60598-2-1 

EN 55015 

EN 61547 

EN 61000-3-2/-3-3 
 

 
Toode vastab ülaltoodud standardite nõuetele. 
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