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Installatie instructies: (STROOM NOG NIET INSTEKEN!) 

1. Controleer en bevestig dat de AAN/UIT schakelaars op de rookmachines UIT staan!  

2. Sluit de kabels aan op de rookapparaten.  

• Steek de blauwe stekker in en draai deze een kwartslag naar rechts zodat hij vast klikt. 

• Steek de zwart XLR stekker in totdat hij klikt. 

 

3. Sluit de stekker van de rode knop aan op de controller-box. 

4. Steek de stekker van de controller-box in het stopcontact! 

||| WACHT ongeveer 2 min zodat de controller-box volledig opgestart is ||| 

5. Zet de AAN/UIT schakelaar van het eerste rookapparaat op aan. 

6. Wacht tot het rookapparaat 'ready' zegt op de display. 

 

7. Zet de AAN/UIT schakelaar van het tweede rookapparaat op aan. 

8. Wacht tot het rookapparaat 'ready' zegt op de display. 

Bediening instructies: 

1. Kies een programma via de knoppen TR1 t/m TR5 

• Als de knop oplicht is het gekozen programma geladen. 

• Als je meerdere kleuren wil activeren wacht dan minimaal 2 sec voordat de volgende knop 

ingedrukt word! 

TR6 is de trigger voor de rode knop. DEZE NIET GEBRUIKEN!!! 

2. Druk op de rode knop! 

• De rookmachines geven nu ongeveer 3 sec een rookpluim in de geselecteerde kleur en stoppen 

dan.  

Kleuren zijn te mengen volgens RGB. Bijvoorbeeld TR1 + TR3 is de kleur PAARS. 

Demontage instructies: 

1. Zet de rookapparaten uit via de AAN/UIT schakelaars op de machines. 

Laat ze minimaal 15 min staan om af te koelen voordat ze verplaatst worden! 

2. Verwijder de kabels van de rookapparaten.  

• Trek de pin op de blauwe stekker naar achter en draai de stekker een kwartslag naar links om hem te 

verwijderen. 

• Duw de pin op de XLR naar onder om de stekker te kunnen verwijderen 

3. Haal de stekker van de rode knop uit de controller 

• Stop alles weer in de transport box en volg de instructies voor het retour sturen van de box. 


