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GEBRUIKSAANWIJZING 
 
Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems®. Lees voordat u dit apparaat in gebruik 
neemt deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, om ten volle te kunnen profiteren van alle mogelijkheden en 
voor uw eigen veiligheid.  
 

EIGENSCHAPPEN 
• Ultra-compacte led-projector met 12 RGB leds 

• Bundel van 13° 

• Gebruik het apparaat op iedere manier die u leuk vindt! 

• Standalone: geluidsgeactiveerde (interne microfoon) of automatische shows. 

• Master-/slavefunctie voor prachtige gesynchroniseerde shows er wanneer verscheidene apparaten 

worden gebruikt. 

• DMX-sturing: via 3, 4 of 5 kanalen 

• 4-cijferig LED-scherm voor eenvoudige menunavigatie. 

• Compatibel met de LEDCON-02 Mk2 en LEDCON-XL controllers 
 

VOOR HET GEBRUIK 
Controleer voor het eerste gebruik van het apparaat of het tijdens het transport beschadigd werd. Mocht er 
schade zijn, gebruik het dan niet, maar raadpleeg eerst uw dealer. 
Belangrijk: Dit apparaat verliet de fabriek in uitstekende staat en goed verpakt. Het is erg belangrijk dat de 
gebruiker de veiligheidsaanwijzingen en raadgevingen in deze gebruiksaanwijzing uiterst nauwkeurig volgt. 
Elke schade veroorzaakt door verkeerd gebruik van het apparaat valt niet onder de garantie. De dealer 
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor mankementen en problemen die komen door het veronachtzamen 
van deze gebruiksaanwijzing. 
Bewaar deze brochure op een veilige plaats om hem in de toekomst nogmaals te kunnen raadplegen. Indien 
U het apparaat verkoopt, denkt U er wel aan om de gebruiksaanwijzing bij te voegen. 
 
Controleer de inhoud: 
Controleer of de kartonnen doos de volgende artikelen bevat: 

• MINI-PAR-apparaat 

• Gebruiksaanwijzing 

 

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN: 

 

WAARSCHUWING: Om het risico op elektrocutie zoveel 
mogelijk te vermijden mag u nooit de behuizing verwijderen. Er 
bevinden zich geen onderdelen in het toestel die u zelf kan 
herstellen. Laat de herstellingen enkel uitvoeren door een 
bevoegde technicus. 

 

De bliksempijl die zich in een gelijkbenige driehoek bevindt is bedoeld om u te wijzen op het 
gebruik of de aanwezigheid van niet-geïsoleerde onderdelen met een “gevaarlijke spanning” in 
het toestel die voldoende kracht heeft om een risico van elektrocutie in te houden. 

 

Het uitroepteken binnen de gelijkbenige driehoek is bedoeld om de gebruiker erop te wijzen dat 
er in de meegeleverde literatuur belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies vermeld staan 
betreffende dit onderdeel. 

 
Dit symbool betekent: het apparaat mag enkel binnenhuis worden gebruikt. 

 Dit symbool betekent: Lees de handleiding! 

 
Dit symbool bepaalt: de minimumafstand van te belichten voorwerpen. De minimumafstand 
tussen projector en het verlichte voorwerp moet meer dan x meters zijn. 

 

CAUTION: Niet naar de werken de lamp staren.  
Kan gevaarlijk zijn voor de ogen. 
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• Bescherm het milieu, probeer zoveel mogelijk het verpakkingsmateriaal te recycleren. 

• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, dit om het risico op brand en elektrische schokken te 

voorkomen. 

• Om de vorming van condensatie binnenin te voorkomen, laat het apparaat aan de omgevingstemperatuur 

wennen wanneer het, na het transport, naar een warm vertrek is overgebracht. Condensatie kan het 

toestel soms verhinderen perfect te functioneren. Het kan soms zelfs schade aan het apparaat 

toebrengen. 

• Gebruik dit apparaat uitsluitend binnenshuis.  

• Plaats geen stukken metaal en mors geen vocht binnen in het toestel om elektrische schokken of storing 

te vermijden. Indien een vreemd voorwerp in het apparaat geraakt, moet U het direct van het lichtnet 

afkoppelen.  

• Plaats de installatie op een plaats met goede ventilatie, ver van brandbare materialen en/of vloeistoffen. 

De installatie moet op minstens 50 cm van de muren rondom geplaatst worden.  

• Bedek geen enkele ventilatieopening om oververhitting te vermijden. 

• Zorg dat het toestel niet in een stoffige omgeving wordt gebruikt en maak het regelmatig schoon. 

• Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.  

• Dit apparaat mag niet door onervaren personen bediend worden.  

• De veilige omgevingstemperatuur is tussn 10 en 40°C. Gebruik het apparaat dus niet bij hogere 

temperaturen. 

• Verzeker er U van dat er zich onder de plaats waar het toestel wordt geïnstalleerd geen ongewenste 

personen bevinden tijdens het bevestigen en losmaken alsook bij het onderhoud.  

• Trek altijd de stekker uit wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt of alvorens te 

beginnen met de onderhoudsbeurt.  

• De elektrische installatie behoort uitsluitend uitgevoerd te worden door bevoegd personeel, volgens de in 

uw land geldende regels betreffende elektrische en mechanische veiligheid. 

• Controleer dat de beschikbare spanning niet hoger is dan die aangegeven op de achterzijde van het 

toestel.  

• De elektrische kabel behoort altijd in uitstekende staat te zijn. Zet het apparaat onmiddellijk af als de 
elektrische kabel gekneusd of beschadigd is. De kabel moet vervangen worden door de fabrikant zelf, zijn 
dealer of vergelijkbare bekwame personen om een brand te voorkomen. 

• Laat de elektrische draad nooit in contact komen met andere draden.  

• Om een brand te voorkomen, dient het toestel enkel gebruikt te worden met de adapter die bij het toestel 
geleverd werd. Wanneer de adapter beschadigd is, dient een adapter van hetzelfde model gebruikt te 
worden. 

• Sluit het apparaat niet aan op een elektronische dimmer.  

• Om elektrische schokken te voorkomen, moet U de behuizing niet openen. Er zitten geen onderdelen in 

die door de gebruiker moeten worden onderhouden. 

• Herstel nooit een zekering en overbrug de zekeringhouder nooit. Vervang een beschadigde zekering 

steeds door een zekering van hetzelfde type en met dezelfde elektrische kenmerken.  

• In geval van ernstige problemen met het bedienen van het toestel, stopt U onmiddellijk het gebruik ervan. 

Contacteer uw dealer voor een eventuele herstelling.  

• De behuizing en de lenzen moeten vervangen worden als ze zichtbaar beschadigd zijn.  

• Gebruik best de originele verpakking als het toestel vervoerd moet worden. 

• Om veiligheidsredenen is het verboden om wijzigingen aan het toestel aan te brengen. 

Belangrijk: Kijk nooit rechtstreeks in de lichtbron. Gebruik het lichteffect niet in aanwezigheid van personen 
die lijden aan epilepsie. 
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BESCHRIJVING: 
 
1. NETSNOER: Sluit het netsnoer aan op het lichtnet om het 

apparaat van stroom te voorzien. 
2. DMX-INGANG: 3-pens mannelijke XLR-connector die wordt 

gebruikt om universele DMX-kabels aan te sluiten. Deze 
ingang ontvangt instructies van een DMX-controller of van 
het masterapparaat in master-/slavemodus. 

3. DMX-UITGANGEN: 3-pens mannelijke XLR-connector die 
wordt gebruikt om universele DMX-kabels aan te sluiten. 
Gebruik deze uitgang voor het aansluiten het volgende 
apparaat in de DMX-keten 

4. BEUGEL: gebruik het gat in deze beugel om het apparaat te 
bevestigen aan een montageklem of vloerstandaard 

 

5. SCHERM: toont de verschillende menu's en de geselecteerde functies. 
6. NAVIGATIETOETSEN: 

 
[MENU]  Om door de verschillende menuopties te bladeren 

[UP]  Het verhogen van een waarde 

[DOWN]  Het verlagen van een waarde 

[ENTER]  Voor het bevestigen van de geselecteerde functies of om naar het volgende submenu te gaan 

 

OPHANGEN VAN HET APPARAAT 
• Belangrijk: De installatie van het toestel mag uitsluitend door bekwaam onderhoudspersoneel 

uitgevoerd worden. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade aan eigendommen tot 

gevolg hebben. Het ophangen vergt veel ervaring. U behoort de grenzen te respecteren aan de 

werklast; erkende installeringmaterialen moeten worden gebruikt; de veiligheid van het 

geïnstalleerde toestel moet regelmatig worden gecontroleerd. 

• Let er op dat er zich niemand bevindt onder installatieplaats tijdens het plaatsen, het weghalen en het 

onderhoud.  

• Het toestel moet worden geïnstalleerd buiten het bereik van iedereen en weg van plaatsen waar men mag 

lopen en zitten. 

• Het apparaat moet goed worden vastgezet; aan een vrij zwaaiende montage mag zelfs niet gedacht 

worden. 

• De gebruiker moet er zich van verzekeren dat de installaties met betrekking tot de veiligheid en de 

technische mechaniek door een expert zijn goedgekeurd alvorens ze voor de eerste keer te gebruiken. Elk 

jaar moeten de installaties worden gekeurd door een vakman om te controleren of de veiligheid nog steeds 

perfect is. 
 

INSTALLATIE EN BEDIENING VAN HET APPARAAT 
 

1) GELUIDSGESTUURDE MODUS A4: 
Het apparaat voert een voorgeprogrammeerde reeks uit op het ritme van de muziek. Selecteer deze 
modus wanneer er slechts 1 apparaat wordt gebruikt (standalone) of wanneer het apparaat als de eerste 
(master)apparaat in een keten met verschillende apparaten is geplaatst. 

• Druk op en houd de [MENU]-knop ingedrukt totdat het scherm [A4.00] (A4. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om een van de 19 verschillende geluidsmodi te selecteren. 
 
2) VOLAUTOMATISCHE MODI A2. A3. A5. A6. A7. 
Het apparaat voert automatisch een voorgeprogrammeerde reeks uit. Er zijn verschillende automatische 
modi beschikbaar: 
 
KLEURWIJZIGING A2. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A2.00] (A2. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste snelheid te selecteren. (01 = traagst, 32 = snelst) 
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KLEURFADEN A3. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A3.00] (A3. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] een van de 19 verschillende modi te selecteren. 

• Druk de [ENTER]-toets  

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste snelheid te selecteren. (01 = traagst, 32 = snelst) 
 

KLEURWIJZIGING + STROBOSCOOP A5. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A5.00] (A5. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] een van de 19 verschillende modi te selecteren. 

• Druk de [ENTER]-toets  

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste stroboscoopsnelheid te selecteren. (01 = traagst, 
32 = snelst) 

 
AUTOMATISCHE WILLEKEURIGE MODUS A6. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A6.01] toont 

• Er start een show van verschillende soorten effecten (faden, kleurwijziging, stroboscoop…) 
 

KLEURWIJZIGING + PULSEFFECT A7. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A7.00] (A7. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] een van de 19 verschillende modi te selecteren. 

• Druk de [ENTER]-toets  

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste pulssnelheid te selecteren. (01 = traagst, 32 = 
snelst) 

 
3) STATISCHE KLEURMODI A1. en RGBW. 
U kunt een statische kleur instellen op 2 verschillende manieren: 
 
VOORAF INGESTELDE KLEUR A1. 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [A1.00] (A1. gevolgd door 2 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de gewenste kleur te selecteren 
 

HANDMATIGE AANGEPASTE KLEUR. 
Als u een kleur nodig hebt die niet beschikbaar in de voorinstellingen, kunt u uw eigen kleur samenstellen 
door het aanpassen van de intensiteit van iedere afzonderlijke kleur (rood, groen, blauw, wit) 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [rxxx] (r gevolgd door 3 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de intensiteit van de rode kleur in te stellen 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [Gxxx] (G gevolgd door 3 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de intensiteit van de groene kleur in te stellen 

• Druk op de toets [MENU] totdat het scherm [bxxx] (b gevolgd door 3 cijfers) toont 

• Gebruik nu de toets [UP] of [DOWN] om de intensiteit van de blauwe kleur in te stellen 
 

4) MASTER-/ SLAVEMODUS: 
Er kunnen verschillende apparaten aan elkaar worden gekoppeld om mooie gesynchroniseerde shows te 
creëren. De (slave)apparaten volgen de door het eerste apparaat (master) in de keten gegeven 
instructies.  
OPMERKING: het is belangrijk om de volgende stappen in de juiste volgorde uit te voeren 

• Stel het DMX-adres van alle slaveapparaten in op [d001] voordat u deze aansluit op het 
masterapparaat. 

• Sluit de DMX-uitgang van het masterapparaat aan op de ingang van het eerste slaveapparaat. 

• Sluit de DMX-uitgang van het eerste slaveapparaat op de ingang van het tweede slaveapparaat. 

• Enz. 

• Selecteer de gewenste bedrijfsmodus in het masterapparaat (vaste kleur, kleurfaden, kleurwijziging 
enz…) 

• Alle aangesloten slaveapparaten volgen het programma van het masterapparaat. 
U kunt maximaal 32 apparaten op elkaar aansluiten. 
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5) DMX-GESTUURD:  
De projector kan worden bediend door iedere standaard DMX-controller in verschillende DMX-modi. 
Om dit te doen moet u het gewenste beginadres en de dmx-modus voor ieder apparaat in te stellen 

• Druk op de toets [MENU] totdat er [dMH] op het scherm wordt weergegeven. 

• Druk de [ENTER]-toets 

• Gebruik de toetsen [UP] of [DOWN] om de DMX-modus die u wilt gebruiken te selecteren. [04Ch], 
[06Ch] of [LC02] (controleer de onderstaande DMX-tabellen voor meer informatie over deze DMX-modi) 

• Druk de [ENTER]-toets 

• Gebruik de [UP/DOWN]-toetsen om het gewenste DMX-adres te selecteren.  

 
 

Wat meer informatie over DMX512: 
Het DMX-protocol is een veel gebruikt hogesnelheidssignaal om intelligente 
lichtapparatuur aan te sturen. U moet de DMX-controller en alle hierop aangesloten 
lichteffecten met een hoogwaardige gebalanceerde XLR M/V-kabel doorkoppelen. Ter 
voorkoming van vreemd gedrag van de lichteffecten als gevolg van storingen, moet er 
aan het eind van de keten een afsluitweerstand van 90 Ω tot 120 Ω worden gebruikt. 
Gebruik nooit Y-verdeelkabels, dit werkt gewoon niet! 
Elk effect in de keten heeft het juiste beginadres nodig, zodat het weet welke commando’s van de 
controller het moet decoderen. 
 
03CH-modus:  

 
DMX-
kanaal 

DMX-waarde functie  

1 000 - 255 Dimmer rode kleur 

2 000 - 255 Dimmer groene kleur 

3 000 - 255 Dimmer blauwe kleur 
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LC-02-modus: Te gebruiken met de Ledcon-02 Mk2 

 
DMX-
kanaal 

DMX-waarde functie  

1 000 - 255 Dimmer rode kleur 

2 000 - 255 Dimmer groene kleur 

3 000 - 255 Dimmer blauwe kleur 

4 

000 - 190 Master dimmer 

191 - 200 Geluid 

201 - 247 Stroboscoop snel naar traag 

248-255 Masterdimmer 100% (volledig aan) 

 
05CH-modus 

 

DMX-
kanaal 

DMX-waarde functie 

1 000 - 255 Dimmer rode kleur 

2 000 - 255 Dimmer groene kleur 

3 000 - 255 Dimmer blauwe kleur 

4 000 - 255 Master dimmer 

5 

000 Geen effect 

001 - 010 Geluidaansturing 

011 - 255 Stroboscoop snel naar traag 

 

ONDERHOUD 
• Zet het toestel uit, trek de netstekker uit het stopcontact en wacht tot het toestel is afgekoeld. 

Bij inspectie moeten de volgende punten worden gecontroleerd. 

• Alle schroeven gebruikt om het te toestel te installeren en al zijn onderdelen moeten goed vastgedraaid 

zijn en mogen niet verroest zijn. 

• Behuizingen, vastzetstukken, installeringplaatsen (plafond, spanten, schokbrekers) mogen absoluut niet 

verwrongen zijn. 

• Om het toestel tegen oververhitting te beschermen, behoren de ventilatoren (als die er zijn) en de 

ventilatieopeningen regelmatig gereinigd te worden. 

• Het schoonmaken van inwendige en uitwendige optische lenzen en/of spiegels moet regelmatig worden 

uitgevoerd om een zo goed mogelijke lichtuitstraling te verkrijgen. Hoe vaak ze schoon moeten worden 

gemaakt hangt af van de omgeving waar het toestel wordt gebruikt: een klamme, rokerige of bijzonder 

vuile omgeving kan een grotere opeenhoping van vuil veroorzaken op de optische uitrusting. 

• Reinig met een zachte doek en gebruik normale glasreinigende producten. 

• Droog de onderdelen altijd zorgvuldig af, 

Let op:  We bevelen sterk aan dat het schoonmaken van de binnenkant wordt uitgevoerd door 

vakbekwaam personeel!! 
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SPECIFICATIES 
Dit apparaat is ontworpen om decoratieve effectverlichting te produceren en wordt in lichtshowsystemen 

gebruikt. 
Dit apparaat is ontstoord. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale 
richtlijnen. De conformiteit werd vastgesteld en de desbetreffende verklaringen en documenten zijn door de 
fabrikant gedeponeerd. 
 

Stroomtoevoer: AC 100-240 V, 50/60 Hz  
Max. stroomverbruik: 10 W 
Geluidaansturing: Ingebouwde microfoon 
DMX-aansluitingen: 3-pins XLR mannelijk/vrouwelijk  
DMX-kanalen: 3/5 kanalen + Ledcon-02 Mk2-modus 
Par-leds: 12x 3Watt RGB Led’s 
Bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C 
Afmetingen: 150 x 160 x 90 mm  
Gewicht: 0,4 kg 
 

Alle informatie is onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving. U kunt de meest recente 
versie van deze gebruiksaanwijzing downloaden van onze website: www.jb-systems.eu  

http://www.jb-systems.eu/


http://WWW.JB-SYSTEMS.EU
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