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Thank you for choosing one of our DMX splitters. Please read this user manual 
carefully and follow the instructions to avoid danger or damage to the unit due to 
mishandling. Keep this user guide for future reference. 
 
 

1. Safety Instructions 
 
Please carefully read the instruction, which includes important information about the 
installation, usage and maintenance, BEFORE operating this device. 

*This device is exclusively meant to be used as a splitter for DMX signals within the 
limits given in this manual. Using it in any other way you risk electric shock and 
warranty will become void. 

*Never sever or manipulate the power cord or the plug. If a power cord is provided 
with an earth lead, this is mandatory to ensure safe operation! Otherwise a LIFE 

THREATENING situation exists! 

*Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit. 
Never put a damaged device into operation. 

*Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the 
power requirements of the unit as stated in this manual. 

*The unit is for indoor use only. Use it only in a dry location. Exposing the device to 
rain or moisture would cause the risk of electrical shock or fire. 

*DO NOT let any liquids or objects enter the unit. Should any liquid be spilled on the 
unit, DISCONNECT the power supply to the unit immediately and contact the 
service company. 

*The unit must only be installed in a location with adequate ventilation. Be sure that 
no ventilation slots are blocked. In order to guarantee adequate ventilation, allow a 
free air space of at least 20 cm around the sides and top of the unit. 

*Disconnect the device from the mains power before any servicing or maintenance. 
Notice regarding power disconnection: To disconnect the device from the power 
source the power plug must be removed from the power socket. For this reason the 
device must be placed in a position where a constant unobstructed access to the 
power socket is assured, thus in an emergency situation you are able to immediately 
pull out the power plug. To eliminate the risk of fire you must completely disconnect 
the power plug from the power socket after the device has been used. 
*Always grasp the power cord by the plug. Do not pull on the cord itself and never 
touch the power cord with wet hands as this could result in a short circuit or an 
electrical shock. Do not place the device, speaker cabinets or anything else on the 
power cord and make sure that it does not become clamped. 
 
 
 

2.  Introduction 
 
The DMX distributor offers one input and eight outputs. Both inputs and outputs as well as 
outputs among each other are completely eclectically isolated. Each DMX output features an 
independent driver and DATA+ & DATA- indicator. Using the built-in switch you can easily 
terminate the LINK OUT, when you don’t want to transmit the DMX signal to other units. 
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3. Technical Specyfications 
 
Power supply voltage :       AC 90-230 V~, 50 Hz 
Fuse (internal)                    F 500 mA, 250 V 
 
 

4. Operating instruction and connection 
 
You can run a maximum of 32 units (receiver) per output channel. 
Use a terminator on the last receiver. 

If you don’t connect other units to the DMX LINK OUT socket, you have to press the 
switch underneath the socket, to terminate this output. 

You may only connect the device to a properly wired and earthed mains power 
wall outlet, after all DMX connections have been established. The wall outlet 
must provide the correct mains voltage as stated in this manual. 

 

 
DMX OUT: connect the DMX receiving device(s) here 
DMX IN: connect the DMX transmitting device here 
 

   

                                  
This is the unit’s pin assignment:  
Pin 1: Ground/Shielding  
Pin 2: Data –  
Pin 3: Data + 
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5. Disposal 
 
Do not dispose of the device at the end of his operating life in your normal 
domestic waste. This device is subject to the European Guidelines 2002/96/EC. 

*Have the product disposed of by a professional disposal company of by your 
communal disposal facility. 

*Observe the currently applicable regulations. In case of doubt contact your disposal 
facility. 

*Dispose of packaging materials in an environmentally responsible manner. 
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Instrukcja Obsługi 
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Dziękujemy za wybranie jednego z naszych Spliterów DMX. Prosimy o dokładne 
zapoznanie się z niniejszą instrukcją aby uniknąć jakiegokolwiek niepotrzebnego 
ryzyka uszczerbku na zdrowiu, lub ryzyka uszkodzenia urządzenia.  
 
 

1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
 
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z niniejszymi zaleceniami dotyczącymi 
podłączenia urządzenia, jego użytkowania i konserwacji.  

*Urządzenie to jest przeznaczone do pracy tylko i wyłącznie jako Spliter sygnałów 
DMX ( według limitów podanych w tej instrukcji ). Jego użytkowanie w jakikolwiek 
inny sposób grozi porażeniem prądu i utratą gwarancji. 

 *Nie należy ucinać lub zmieniać przewodu zasilającego. Przewóz zasilający jest 
uziemiony, co jest wymagane w tego typu urządzeniach. Bez niego występuje 
ryzyko porażenia prądem.  

*Przy rozpakowywaniu urządzenia należy je obejrzeć czy nie zostało uszkodzone 
podczas transport. Nigdy nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia. 

*Przed podłączeniem należy upewnić się że napięcie i częstotliwość źrodła zasilania 
spełniają wymogi zasilania podane w tej instrukcji. 

 *Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do pracy wewnątrz suchych pomieszczeń. 
Jego praca w warunkach mokrych lub wilgotnych grozi porażeniem i pożarem. 

*ZABRANIA się kontaktu urządzenia z wszelkimi cieczami. Jeżeli jakakolwiek ciecz 
dostałaby się do środka, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem. 

*Urządzenie musi być podłączone w pomieszczeniu o odpowiedniej wentylacji. 
Należy zapewnić minimalną odległość 20 cm wolnej przestrzeni z każdej strony 
splitera. 

*Przed jakąkolwiek konserwacją czy naprawą należy sprzęt odłączyć od zasilania. 
Sposób odłączenia zasilania: Aby odłączyć urządzenie od źródła zasilania, wtyczka 
zasilająca musi zostać odłączona od źródła. W tym celu urządzenie musi znajdować 
się w położeniu, w którym możliwy jest łatwy dostęp do wtyczki zasilającej. Co 
podczas ewentualnej sytuacji kryzysowej ułatwi szybkie i łatwe odłączenie zasilania. 
Aby wyeliminować możliwość pożaru należy od razu odłączyć urządzenie od 
zasilania przy pierwszych objawach wadliwej pracy. 
*Przewód zasilania łapiemy wyłącznie za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć za sam 
przewód zasilania, oraz odradza się dotykania czegokolwiek mokrymi rękami, jako iż 
może to doprowadzić do porażenia prądem. Nie należy umieszczać urządzenia w 
żadnych pojemnikach, w których przewód zasilania będzie odkształcony lub pogięty. 
 
 

2.  Wprowadzenie 
 
Dystrybutor DMX przekształca jeden sygnał wejściowy w 8 wyjściowych. Zarówno sygnały 
wejściowe jak i wyjściowe są elektrycznie separowane i izolowane. Każdy DMWowy sygnał 
wyjściowy posiada niezależny port i wskaźnik DATA+ & DATA- . Using Za pomocą 
wbudowanego przełącznika  można łatwo odłączyć sygnał  LINK OUT, gdy nie chce się 
dłużej transmitować sygnału do innych urządzeń. 
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3. Specyfikacje techniczne 
 
Napięcie zasilania :                               AC 90-230 V~, 50 Hz 
Wewnętrzny bezpiecznik :                    F 500 mA, 250 V 
 
 

4. Instrukcje użytkowania i podłączenia 
 
Do jednego wyjścia sygnałowego można podłączyć maksymalnie 32 odbiorniki. 
Do ostatniego odbiornika trzeba podłączyć conajmniej jeden terminator. 

Jeżeli żadne dodatkowe odbiorniki nie są podłączone do wtyczki DMX LINK OUT, 
należy przełączyć przycisk pod daną wtyczką, aby wyłączyć jej sygnał wyjściowy. 

Urządzenie należy podłączyć do odpowiednio uziemionego źródła zasilania, 
Dopiero po ustalenie wszystkich połączeni DMXowych.  Źródło zasilania musi 
być odpowiadające specyfikacjom zawartym w tej instrukcji. 

 

 
DMX OUT: podłącznie odbiorników sygnału DMX 
DMX IN: podłącznie urządzenia nadawającego sygnał DMX 
 

   

                                  
Rozstaw pinów na wtyczkach:  
Pin 1: Uziemienie  
Pin 2: Data –  
Pin 3: Data + 
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5. Utylizacja 
 
Po zakończeniu okresu przydatności nie należy urządzenia pozbywać się w 
domowych warunkach. Urządzenie to podlega europejskim normom 
utylizacji2002/96/EC. 

*Urządzenie należy zutylizować poprzez odpowiednio do tego przystosowaną firmę 
lub zakład. 

*W danej firmie bądź zakładzie utylizacji należy sprawdzić wszystkie przepisy i 
postanowienia dotyczące możliwości zutylizowania tego urządzenia. 

 

 


