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Thanks for using this model. It has internationally standard DMX512 signal output. 
Before operation, please refer to the user’s manual carefully 
 
1. Parameters.  

Output signal specifications USITT DMX512 protocol  
1. 2.4G wireless DMX control 
2. Signal wire 

Total number of channels 192 channels 

Number of scanners 24 scanner 

Mas. Number of channels for the 
scanner 

16 

Number of chases(scenes) 12 

Maximal number of chase 
steps(scene) 

40 steps 

Total number of chase steps 
(scene) 

480 steps 

Scene pause time 0.1-25.5 second/step 

Scene cross speed 0.1-25.5 seconds 

Dimmer channel 24 channels 

Display screen LCD display, 16*2 characters 

Dmx 512 outputs interface 3 pin XLR male & Female 
socket 

Memory capacity 128k high capacity memory card 

Input voltage 50/60Hz-5V/2000MA 

 
2. Contents in the package 

Console                  1 
User manual           1 
Power cable            1 
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3.  DMX512 address distribution 
There are 240 DMX channels total. It is able to control the intelligent light less 
than 16 channels.  
 

Fixtures 
DMX ADDRESS SETTING 

Digital display DIP Switch 

1 1 1 ON 

2 17 1,5 ON 

3 33 1,6 ON 

4 49 1,5,6 ON 

5 65 1,7 ON 

6 81 1,5,7 ON 

7 973 1,6,7 ON 

8 113 1,5,6,7 ON 

9 129 1,8 ON 

10 145 1,5,8 ON 

11 161 1,6,8 ON 

12 177 1,5,6,8 ON 

 
 
 
4. Product introductions 

 
 

Knob Functions 

BLACK Set for Blackout: 
LED ON: turn of the lighting fixtures 
LED OFF: Normal signal output. 

EDIT/RUN Set for Programming or running the program 
LED ON: Programming status. 12chases, 40 steps for 
each chase. 
LED OFF: Running the chase. 

P1-P12 1. When the fixture is on program status. Press P1-P12 at 
once, you have chosen the chase number. Press it again, 
you have chosen the control fixtures.  

2. When the fixture is on running status. P1-P12 is for chosen 
the programmed chase.  

Page1/2 1. LED OFF: faders CH1-CH8 
2. LED ON: faders CH9-CH16 

Rocker Used to control X/Y scanning channel of the intelligent 
light. 

SPEED. 
CROSS 

Used when running the program.  
1. SPEED fader: adjust the pause time of the chase.  
2. CROSS fader: adjust the chase cross speed. 
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5. Explanation of the duplex key area. 

EDIT 
AREA 

DELETE When programming. It is used to 
delete the chase or the steps of the 
chase. Or cancel the setup of the 
transfer channel. 

1. Press it once: delete the current chase 
step. 

2. Press it for 3 seconds: delete all the 
step in the current chase. 

3. On the status of [SET X/Y]. Cancel the 
setup of the transfer channel. 

[  -] Press it to turn to the previous page 
for view the last chase. 

[+ ] Press it to turn to the next page. For 
memorize the current chase (add a 
chase step) or view the edited 
chase. 

SET X/Y Press [SET X/Y] right away when 
entering into EDIT status; choose 
the two channels you want to control 
by the X/Y ROCKER. Press [SET 
X/Y] to save and exit.  

RUN 
AREA 

CLEAR 1. Under the running chase status. Press 
[CLEAR] to exit. 

2. Under the Editing chase status. Press 
[CLEAR] to delete the steps. 

CROSS 
MODE 

Press CROSS MODE when running the 
chase. The X/Y value is controlled by the 
chase cross time faders. And all the other 
channel data are in the jumping status. In 
order to prevent the colors and patterns 
which have not been edited or memorized 
from playing in slow scanning. 

SCENE When running the chase. Press 
[SCENE] to take the first 12 steps of 
the chase out. then you can choose 
the steps on P1-P12. Using for 
special effects. Press [EDIT/RUN] to 
exit.  

RELEASE 
CHANNELS 

O means all the channel value is 
read from the faders. F means the 
channels value is read in the set 
chase. 
Set O or F by P1-P8. 
Press [RELEASE CHANNELS] 
again to save and exit. 

Manual Press [MANUAL] when running the 
chase.  
Select the fixture you want to control 
manually from P1-P12. Slide the 
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released channels. You can control 
the lighting fixture automatically and 
manually. 

 
 

6. LCD display 

DISPLAY FUNCTIONS 

RUN Chase 
[??][01][00.0][00.0] 

Showing After pressing [EDIT/RUN]. [??] 
indicates the chase number you want to set. 
[01][00.0][00.0] means Scene number, scene 
pause speed and cross speed.  

RUN Chase[??] 
CH[**]-[***]  
OR 
X-[***] Y-[***] 

[??] stands for the running chase. 
[**] stands for the modified channel and value. 

RUN SCENE 
SELECT P1-P12 

The first 12 steps displayed in P1-P12 
individually. Used for special effect. 

EDIT CHASE[??] 
CH[01][**] 

Edit chase mode. 
[??] is for asking the Chase number you want 
to set. 
STEP[01] shows the steps, which can be 
changed by + or – key. 
[**] means it is the last steps in this chase. 

EDIT CHASE [??] 
CH[**]- [***] 
OR 
X-[***] Y-[***] 

[??] stands for the Editing chase. 
[**] stands for the modified channel and value. 

EDIT CHASE[??] 
SPEED – [***] 
CROSS-[***] 

[??] stands for the Editing chase. 
[**] stands for the chase pause time and cross 
time.  

EDIT CHASE[??] 
STEP [01][**] 

Edit chase mode. 
[??] is for asking the Chase number you want 
to set. 
STEP[01] shows the steps, which can be 
changed by + or – key. 
[**] means it is the last steps in this chase. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
F F F F F F F FA 
OR 
F F F F F F F FB 

Showing after pressing RELEASE 
CHANNELS. The under line shows the status 
for 8 channels. (CH1-8 is identified by A, CH9-
16 is identified by B) 
O/F means if you want to set the corresponding 
channel manually or automatically.  

SET : X-Y 
X:[ ] Y:[ ] 

Press [SET X/Y] right away when entering into 
EDIT status, 
Press P1-P8 or PCH9-16 to set the channel 
you want to transfer to the ROCKER. 
Press [DELETE] to cancel.  
Press [SET X Y] to save and exit. 

MANUAL:[??] Press [MANUAL] when running the chase. 
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F F F F F F F FA 
Or 
F F F F F F F FB 

O/F shows if the corresponding channel is 
released or not. 
Press P1-P12 again to choose one or more 
fixtures to conduct the manual operation of the 
released channels. 
Press [MANUAL] to exit. 

 
7. Editing chase. 

1. Press [BLACK] to turn off the LED indicate light. 
2. Press [EDIT/RUN], to turn on the LED, and enter into program mode. 
3. Choose the chase number you want to store the program among P1 to P12. It 

will be showed in CHASE [  ] on the LCD display. 
4. Press P1-P12 again to select the fixture you want to control.  
5. Now you can control the fixture among CH1-8 and CH9-16(pressing PAGE1/2 

to transfer).  
NOTE: if you already set X/Y release channels, the corresponding two faders 
will not work. Now you can control the ROCKER inside. 

6. Repeat steps 4,5 to control other fixtures, so that the needed chase can reach 
the predefined effect. 

7. Slider [SPEED] [CROSS] faders to adjust the pause time and cross time. 
8. Press + to memorize the current step and enter into the next step. Press – to 

view the last step. Repeat modification in steps 4,5,6,7, press + again to store 
it.  

9. Repeat steps 4 to 8 to edit other chases. 
 

8.  Running chases. 
1. Press [EDIT/RUN], when the LCD display shows RUN CHASE[??]. 
2. Choose the Chase you have been programmed from P1 –P12. Now the chase 

is running. 
3. Slide [SPEED] [CROSS] faders to adjust the pause time and cross time of the 

running chase.  
4. Press [CROSS MODE] to change the running mode. For details please refer 

to Explanation of the duplex key area. 
5. If you want to run the chase manually + automatically: 

a) Release the channels fist: Press [RELEASE CHANNELS], then press P1-
P8 or PCH9-PCH16 (press PAGE1/2 to transfer). Change F to O, press 
[RELEASE CHANNELS] again to save and exit.  

b) Choose the fixture which will running the release channels: Press 
[MANUAL] and P1-12, choose the fixture you want to control manually. 
Slide the faders which have been released. Then you can control manually 
and automatically. Press [MANUAL] to exit. 

6. Press [BLACK] to pause/start the running chase. When the BLACK LED is on. 
The output is paused. When the LED is off. The output is run normally. 

7.  
9. Special scene presentation. 

In running chase mode. Press [RUN SCENE], the first 12 steps will shows in P1 
to P12 individually.  

10. How to set and cancel the rocker control. 
Settings for controlling the channel by X/Y ROCKER: Press [RUN/EDIT] to light 
the indicate light. Then press [SET X/Y] immediately; according to the instructions 
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on the display, select 2 fixture channels from P1-P8(or from PCH9-PCH16 by 
pressing PAGE1/2), then you can transfer these two channels to the X/Y 
ROCKER. If there is any wrong input, press [DELETE] to cancel. Or Press [SET 
X/Y] again for confirming and exit.  
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240 Channel DMX 
Controller 

 

 
  

Instrukcja Obsługi 
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Tabela Zawartości 
 
1.      Parametry 
2.      Zawartość opakowania 
3.      DMX512 konałowe adresowanie 
4.      Wstęp do działania urządzenia 
5.      Objaśnienia podwójnego klucza sterowania 
6.      Opis funkcji wyświetlacza LCD 
7.      Edycja scen 
8.      Uruchamianie scen 
9.      Prezentacja specjalnych scen 
10.    Jak ustawić i usunąć ustawienia joysticka 
 
 
Dziękujemy za wybór tego modelu. Posiada on międzynarodowy standard sygnału 
wyjściowego DMX512. Przed rozpoczęciem pracy prosimy o dokładne zapoznanie 
się z niniejszą instrukcją obsługi. 

 
1. Parametry.  

 

Specyfikacja sygnału 
wyjściowego 

USITT DMX512 protocol  
3. 2.4G bezprzwodowa kontrola dMX 
4. Kabael sygnałowy 

Łączna ilość kanałów 192  

Ilość skanerów 24  

Maksymalna ilość kanałów na 
skaner 

16 

Ilość scen 12 

Maksymalna ilość “kroków” na 1 
scenę 

40  

Maksymalna ilość “kroków” 480  

Czas pauzy sceny 0.1-25.5 sec/krok 

Prędkość skrzyżowania scen 0.1-25.5 sekundy 

Ilość kanałów Dimmera 24  

Wyświatlanie LCD display, 16*2 znaków 

Interfejs sygnału wyściowego 3 pin XLR male & Female socket 

Pojemność wbudowanej pamięci 128k high capacity memory card 

Napięcie zasilania 50/60Hz-5V/2000MA 

 
 

2.  Zawartość opakowania 
 

Konsoleta                         1 
Instrukcja obsługi             1 
Przewód zasilania            1 
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3.   DMX512 konałowe adresowanie 

Łącznie urządzenie posiada 240 kanałów. Jest w stanie sterować oświetleniem 
“inteligentnym” do 16 kanałów. 
 

Ustawienie 
Adresowanie DMX  

Wyświetlanie DIP Switch 

1 1 1 ON 

2 17 1,5 ON 

3 33 1,6 ON 

4 49 1,5,6 ON 

5 65 1,7 ON 

6 81 1,5,7 ON 

7 973 1,6,7 ON 

8 113 1,5,6,7 ON 

9 129 1,8 ON 

10 145 1,5,8 ON 

11 161 1,6,8 ON 

12 177 1,5,6,8 ON 

 
 
 

4.  Wstęp do działania urządzenia 

 
 

Funkcja Działanie 

BLACK Ustawienie Blackouta: 
LED ON: wygasza urządzenie 
LED OFF: normalny sygnał wyjściowy 

EDIT/RUN Ustawienie programowania lub uruchomienia programu 
LED ON: Programowanie. 12 scen, 40 kroków na 
każdą scenę. 
LED OFF: Uruchamianie scen. 

P1-P12 3. Gdy urządzenie jest w trybie programowania. Wciśnij P1-
P12 na raz, aby wybrać numer sceny. Ponowne wciśnięcie 
wybierze tryb sterowania.  

4. Gdy sterownik jest w trybie uruchamiania scen. P1-P12 
służy do wyboru zaprogramowanych scen.  

Page1/2 3. LED OFF: ściemniacze CH1-CH8 
4. LED ON  : ściemniache CH9-CH16 

Rocker Służy do kontroli X/Y i skanowania kanałów 
inteligentnego oświetlenia. 

SPEED. 
CROSS 

Wykorzystywane podczas pracy programu: 
3. SPEED fader: zmiana czasu pauzy sceny.  
4. CROSS fader: zmiana prędkości krzyżowania scen. 
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5.  Objaśnienia podwójnego klucza sterowania. 

EDIT 
AREA 

DELETE Podczas programowania. 
wykorzystywane do kasowania kroku 
sceny lub całej sceny, lub do 
usunięcia ustawienia transferu 
kanału. 

4. Pojedyncze wciśnięcie: kasuje dany 
krok sceny. 

5. Przytrzymanie przez 3 sek: usuwa 
wszystkie kroki w danej scenie. 

6. Na statusie [SET X/Y]. usuwa 
ustawienia transferu kanału. 

[  -] Wciśnięcie przywraca poprzednią 
stronę , ostatnią scenę 

[+ ] Wciśnięcie idzie do następnej strony. 
Zapamiętuje daną scenę (dodaje 
krok) lub wyświetla edytowaną scenę 

SET X/Y Wciśnięcie [SET X/Y] od razu po 
wejściu w status EDIT; Wybór dwóch 
kontrolowanych kanałów X/Y 
ROCKER. Wciśnij  [SET X/Y] aby 
zapisać i wyjść.  

RUN 
AREA 

CLEAR 3. W danej uruchomionej scenie. Wciśnij 
[CLEAR] aby wyjść. 

4. W danej edytowanej scenie. Wciśnij 
[CLEAR] aby usunąć kroki. 

CROSS 
MODE 

Wciśnij CROSS MODE podczas danej 
sceny. Wartości  X/Y są kontrolowane 
przez ściemniacze czasowe krzyżowania 
scen. Wszystkie pozostałe dane kanałów 
mają status skokowy, sby zapobiec 
powolnemu skanowaniu kolorów i wzorów, 
które nie zostały wyedytowane lub 
zapisane.  

SCENE Podczas uruchamiania sceny: 
Wciśnij  [SCENE] aby uruchomić 12 
pierwszych kroków. Następnie 
możesz wybrać kroki poprzez P1-
P12, używanych do specjalnych 
efektów. Wciśnij [EDIT/RUN] aby 
wyjść.  

RELEASE 
CHANNELS 

O oznacze że wszystkie wartości 
kanałów są wczytywane 
ze”ściemniaczy”. F oznacze że 
wszystkie wartości kanałów są 
wczytywane ze scen. 
Ustaw  O lub F poprzez P1-P8. 
Wciśnij  [RELEASE CHANNELS] 
ponownie aby zapisać i wyjść. 
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Manual Wciśnij  [MANUAL] podczas 
uruchomionej sceny. 
Wybierz urządzenie, które chcesz 
sterować manualnie z P1-P12. Jest 
możliwość sterowania wybranego 
urządzenia  automatycznie i 
manualnie. 

 
 

6.  Opis funkcji wyświetlacza LCD 
 

Wyświetlacz Funkcja 

RUN Chase 
[??][01][00.0][00.0] 

Po wciśnięciu  [EDIT/RUN]. [??] wskazuje 
numer wybranej sceny. [01][00.0][00.0] 
oznacza numer sceny, prędkość pauzy sceny i 
prędkość krzyżowania scen..  

RUN Chase[??] 
CH[**]-[***]  
OR 
X-[***] Y-[***] 

[??] oznacza działającą scenę. 
[**] oznacza wartość modyfikowanego kanału. 

RUN SCENE 
SELECT P1-P12 

Pierwsze 12 kroków wyświetlanych w P1-P12 
indywidualnie. Wykorzystywanych do 
specjalnych efektów. 

EDIT CHASE[??] 
CH[01][**] 

Edycja trybu sceny. 
[??] Oznacza numer sceny, który chcemy 
ustawić. 
STEP[01] pokazuje kroki, które możemy 
zmienić poprzez wybór + lub –  
[**] oznacza ostatni krok w danej scenie. 

EDIT CHASE [??] 
CH[**]- [***] 
OR 
X-[***] Y-[***] 

[??] Oznacza edytowaną scenę. 
[**] oznacza wartość modyfikowanego kanału. 

EDIT CHASE[??] 
SPEED – [***] 
CROSS-[***] 

[??] Oznacza edytowaną scenę. 
[**] Oznacza czas pauzy sceny i czas 
krzyżowania scen.  

EDIT CHASE[??] 
STEP [01][**] 

Edycja trybu sceny. 
[??]Oznacza numer sceny, który chcemy 
ustawić. 
STEP[01] pokazuje kroki, które możemy 
zmienić poprzez wybór + lub –  
[**] oznacza ostatni krok w danej scenie. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
F F F F F F F FA 
OR 
F F F F F F F FB 

Po wciśnięciu RELEASE CHANNELS 
wyświetlany będzie status 8 kanałów. (CH1-8 
jest identyfikowany przez  A, CH9-16 jest 
identyfikowany przez B) 
O/F oznacza że chcesz wybrać odpowiadające 
kanały ręcznie lub automatycznie.  

SET : X-Y Wciśnij  [SET X/Y] od razu przy wejściu w 
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X:[ ] Y:[ ] EDIT, 
Wciśnij P1-P8 lub PCH9-16 aby ustawić kanał, 
który ma być przeniesiony do ROCKER. 
Wciśnij  [DELETE] aby anulować.  
Wciśnij [SET X Y] aby zapisać i wyjść. 

MANUAL:[??] 
F F F F F F F FA 
Or 
F F F F F F F FB 

Wciśnij [MANUAL] podczas uruchomionej 
sceny. 
O/F wskazuje czy korespondujący kanał jest 
otwarty. 
Wciśnij P1-P12 ponownie aby wybrać 1 lub 
więc ej urządzeń do manualnego sterowania 
otwartą sceną. 
Wciśnij [MANUAL] aby wyjść. 

 

7.  Edycja sceny. 

 
1. Wciśnij [BLACK] aby wyłączyć kontrolkę LED. 
2. Wciśnij [EDIT/RUN], aby wejść w tryb programowania. 
3. Wybierz numer sceny  którą chcesz zachować od P1 do P12. będzie to 
pokazane na CHASE [  ] na wyświetlaczu LCD. 
4. Wciśnij P1-P12 ponownie aby wybrać urządzenie, którym chcesz sterować.  
5. Teraz można sterować urządzeniami od CH1-8 i CH9-16 ( wciskając PAGE1/2 
do zmiany ).  

UWAGA: jeżeli wcześniej ustawiono X/Y kanałów otwartych, odpowiadające 
dwa „ściemniacze” nie będą działać. Teraz można kontrolować ROCKER 
wewnątrz. 

6. Powtórz kroki 4,5 aby sterować innymi urządzeniami, tak aby właściwa scena 
osiągnęła zamierzony efekt. 
7. Suwaki [SPEED] [CROSS] “ściemniaczy”  ustawiają czas pauzy i czas 
krzyżowania scen.. 
8.  Wciśnij + aby zapamiętać dany krok i wejść w następny. Wciśnij – aby wejść 
w poprzedni krok. Powtórz kroki modyfikacji 4,5,6,7, wciśnij + ponownie aby 
zapisać.  
9. powtórz kroki 4 to 8 aby wymedytować kolejne sceny. 

 
8.   Uruchomienie scen 
 

1.Wciśnij [EDIT/RUN], gdy wyświetlacz LCD pokazuje RUN CHASE[??]. 
2. Wybierz stworzoną scenę z P1 –P12. Scena powinna teraz być już 
uruchomiona. 
3. Suwaki [SPEED] [CROSS] “ściemniaczy”  dostosowują czas pauzy i czas 
krzyżowania scen. 
4. Wciśnij [CROSS MODE] aby zmienić bieżący tryb.  
5. Jeżeli chcesz aby scena odtwarzana była ręcznie+automatycznie: 
 

a) Otwarcie kanałów: Wciśnij [RELEASE CHANNELS],  następnie P1-P8 lub 
PCH9-PCH16 (wciśnij PAGE1/2 aby przenieść). Zmień F na O, wciśnij 
[RELEASE CHANNELS] ponownie aby zapisać i wyjść.  
b) Wybierz urządzenie, które ma chodzić na otwartym kanale: wciśnij 
[MANUAL] oraz P1-12, wybierz urządzenie, którym chcesz sterować ręcznie. 
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Przesuń suwaki otwarte. Teraz możesz sterować ręczni i automatycznie. 
wciśnij  [MANUAL] aby wyjść. 

6.Wciśnij [BLACK] by zatrzymać i puścić dalej wybraną scenę. Gdy BLACK LED 
się świeci wyjście sygnałowe jest zatrzymane. Gdy ta sama kontrolka się nie 
świeci, sygnał wychodzi normalnie 
 
 
 
 

9.  Prezentacja specjalnych scen 
 

Podczas uruchamiania scen wciśnij [RUN SCENE], pierwsze 12 kroków będą 
pokazane od  P1 do P12 indywidualnie.  
 
 
 
 

10.  Jak ustawić i usunąć ustawienia joysticka 
 

Ustawienia do kontroli kanału poprzez  X/Y ROCKER: Wciśnij  [RUN/EDIT] aby 
zapaliła się kontrolka świetlna. Następnie od razu wciśnij [SET X/Y]; Według 
wskazówek na wyświetlaczu, wybierz 2 kanały urządzenie z P1-P8 (lub PCH9-
PCH16 naciskając PAGE1/2), pozwoli to zapisać te 2 kanały do X/Y ROCKER. 
Jeżeli informacje będą błędne, wciśnij [DELETE] aby anulować, lub wciśnij  
ponownie [SET X/Y] aby zapisać i wyjść.  


