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Ważne:  
Uszkodzenia wynikające z niestosowania się do wskazówek zawartej w niniejszej instrukcji nie 
podlegają gwarancji. Sprzedawca nie jest w takim wypadku zobligowany do usunięcia szkód 
wynikających z nieodpowiedniego użytkowania urządzenia.  
 
Jeżeli urządzenie zostało wystawione na wysokie zmiany temperatury (np. po transporcie) nie należy go 
włączać bezpośrednio po rozpakowaniu, ponieważ nagromadzona skroplona woda może uszkodzić 
urządzenie. Urządzenia należy pozostawić wyłączone aż osiągnie temperaturę pokojową.  
 
Proszę się upewnić, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Jeżeli zostaną 
zauważone uszkodzenia na kablu zasilającym lub obudowie nie należy pod żadnym pozorem włączać 
urządzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się ze 
sprzedawcą.    
 
Urządzenie to należy do urządzeń klasy ochronności I. Wtyczka musi zostać podłączona do gniazdka 
klasy ochronności I. Napięcie i częstotliwość musi być takie samo jak zaznaczone na etykietce 
znajdującej się na urządzeniu. Niewłaściwe napięcie lub podłączenie do niewłaściwego gniazda może 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub w skrajnym wypadku nawet do porażenia prądem.  
 
Wtyczkę zasilania należy zawsze podłączać na samym końcu. Wtyczkę zasilającą należy podłączać bez 
wykorzystania zbyt dużej siły. Proszę się upewnić, że wtyczka jest stabilnie podłączona. 
  
Kabel nie może być zbytnio naprężony. Należy zawsze upewnić się, aby został odpowiedni zapas kabla, 
w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub nawet śmiertelnego porażenia 
prądem.  
 
Należy się upewnić, czy kabel zasilający nie jest poskręcany lub czy nie istnieje zagrożenie uszkodzenia 
kabla poprzez ostre krawędzie. Kabel zasilający należy sprawdzać cyklicznie w celu upewnienia się, czy 
nie został on uszkodzony.  
 
Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz należy się upewnić, czy jego przekrój jest w stanie zapewnić 
odpowiednie zużycie mocy urządzenia. Wszystkie wskazówki dotyczące kabla zasilającego dotyczą 
także przedłużacza.    
 
Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. 
Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie 
należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka 
lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem. Jeżeli przełącznik 
znajduje się w miejscu niedostępnym należy odłączyć urządzenie bezpośrednio od zasilania.  
 
Jeżeli wtyczka zasilająca jest zakurzona, należy zaprzestać użytkowania urządzenia. Urządzenie należy 
odłączyć od zasilania, a następnie wytrzeć wtyczkę suchą szmatką. Zakurzona wtyczka może 
doprowadzić do zredukowania izolacji co z kolei może doprowadzić do porażenia prądem. Bardziej 
zabrudzone i problematyczne miejsca pod względem czyszczenia powinny być czyszczone przez 
specjalistów.  
 
Do wylotów urządzenia nie powinny dostawać się żadne płyny, także kabel przedłużający jak i wszystkie 
otwory w obudowie należy chronić przed dostawaniem się płynów. Jeżeli zaistniało podejrzenie, że 
nawet niewielka ilość płynu dostała się do urządzenia należy je niezwłocznie odłączyć od zasilania. To 
samo dotyczy sytuacji, kiedy urządzenie zostało wystawione na działanie dużej wilgoci. Nawet jeżeli 
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urządzenie wydaja się funkcjonować bezproblemowo powinno ono zostać sprawdzone przez specjalistę, 
czy aby płyn, który dostał się do środka nie zredukował izolacji, gdyż może doprowadzić to do 
śmiertelnego porażenia prądem. 
  
Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się żadne ciała obce, szczególnie chodzi tu o opiłki metalu. 
Jeżeli jakiś kawałek metalu dostanie się do środka urządzenia należy niezwłocznie odłaczyć urządzenia 
od zasilania, Krótkie spięcia spowodowane przez metalowe obiekty, które dostały się do środka 
urządzenia mogą doprowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.  
 
Urządzenia nigdy nie powinno zostawiać się włączone bez nadzoru.. 
 

Wskazówki dotyczące użytkowania urządzenia 
Urządzenie to służy do generowania efektów świetlnych. Urządzenie to można użytkować jedynie przy 
zmiennym napięciu 230 V, 50 Hz. Urządzenie to zostało zaprojektowane do użytku wewnętrznego.   
 
Urządzenie to nie może pracować bez przerwy. Stosowanie cyklicznych przerw w pracy urządzenia 
zapewni długotrwałe i bezproblemowe funkcjonowanie urządzenia.  
 
W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać żadnych płynów. Jeżeli do urządzenia dostanie się jakiś 
płyn należy je natychmiast odłączyć od zasilania i sprawdzone przez wykwalifikowany personel. 
Wszystkie uszkodzenia będące skutkiem dostania się płynów do wnętrza urządzenia nie podlegają 
gwarancji.  
  
Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie wstrząsów. Podczas użytkowania urządzenia nie 
należy używać zbyt dużej siły.  
 
Podczas wybierania miejsca instalacji urządzenia proszę się upewnić, że urządzenie nie będzie 
wystawione na działanie ekstremalnych temperatur, wilgoci lub kurzu. W pobliżu urządzenia nie powinny 
znajdować się żadne dodatkowe kable, ponieważ stanowi to zagrożeni bezpieczeństwa.  
 
Urządzenia nie należy umieszczać ani użytkować w miejscach gdzie pryska woda, pada deszcz, panuje 
zbyt duża wilgoć lub mgła ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wilgoć może w 
znacznym stopniu zredukować izolację i doprowadzić do porażenia prądem. Podczas gdy używane są 
również maszyny do dymu proszę się upewnić, że wylot maszyny do dymu nie jest bezpośrednio 
skierowany na urządzenie i że maszyna do dymu znajduje się w odległości minimum 0,5 metra od 
urządzenia. Widoczność w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 10 metrów.  
 
Temperatura pomieszczenia musi zawsze znajdować się między -5° C i +45° C. Urządzenie należy 
trzymać z daleka od grzejników i klimatyzacji.  
 
Względna wilgotność nie może przekraczać 50 % przy temperaturze otoczenia wynoszącej 45° C.  
 
Urządzenia należy użytkować tylko w zakresie -20 i 2000 m ponad poziomem morza..  
 
Urządzenia nie należy nigdy użytkować podczas burzy. Przepięcia i nagłe skoki napięcia mogą 
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Podczas burzy urządzeni należy odłączyć od zasilania.  
 

Symbol ---m określa minimalną odległość od oświetlanego obiektu. Minimalna odległość pomiędzy 
wylotem światła i oświetlonej powierzchni musi wynosić więcej niż 0.1 metra.  

 
Obudowa nie może się stykać z żadnymi obiektami znajdującymi się w pobliżu urządzenia.  
 
Maksymalna temperatura otoczenia nie może zostać przekroczona T a = 45° C.  
 
Urządzenie można użytkować jedynie po zaznajomieniu się z instrukcją użytkowania. Urządzenia nie 
mogą obsługiwać osoby nie wykwalifikowane. Większość uszkodzeń wynika z nieprofesjonalnej obsługi 
urządzenia.  
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Do czyszczenia urządzenia nie należy używać żrących detergentów ani środków czyszczących 
bazujących na rozpuszczalniku. Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki.   
 
Do transport należy używać oryginalnego opakowania.  
Proszę pamiętać, że wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione ze względów bezpieczeństwa.  
 
Jeżeli urządzenie będzie użytkowane w inny sposób niż opisany w instrukcji może dojść do uszkodzenia 
urządzenia. Wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia nie podlegają 
gwarancji. Dodatkowo niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do krótkiego spięcia, poparzeń, 
porażenia prądem itd.   
 
 

INSTALACJA  
Przed zainstalowaniem urządzenia proszę się upewnić, że miejsce w którym będzie montowane 
urządzenie może utrzymać minimalną 10 krotną wagę urządzenia.  
 
Urządzenie musi być instalowane w miejscach gdzie nie będzie wystawione na działanie wstrząsów, ani 
nie będzie umieszczone na niestabilnej konstrukcji. Urządzenie musi być umieszczone na całkowicie 
płaskiej powierzchni.  
 
Zapamiętaj: Urządzenie musi zostać zainstalowane poza zasięgiem osób trzecich.  
 
Urządzenie musi zostać zawsze zamontowane przy wykorzystaniu wszystkich otworów przeznaczanych 
do instalacji. Do instalacji używaj tylko odpowiednich śrub i upewnij się, że wszystkie śruby są 
odpowiednio przymocowane do powierzchni montażowej.  
 
Wytrzymałość instalacji zależy od materiałów zastosowanych do instalacji urządzenia, takich jak drewno, 
beton, cegła itd. Sposób montażu musi być dopasowany do miejsca instalacji urządzenia. Przed 
zamontowaniem urządzenia należy skonsultować ze specjalistą jakie wkręty lub śruby będą 
odpowiednie w przypadku danej powierzchni.  
 

Procedura:  
 
Step 1: otwór do instalacji znajduje się na klamrze montażowej. 
Step 2: klamra montażowa powinna zostać przymocowana do miejsca gdzie urządzenie ma być 
zamontowane.  
Step 3: Zaznacz miejsce gdzie ma zostać zamontowane urządzenie długopisem lub innym 
odpowiednim narzędziem. 
Step 4: Wywierć dziurę. 
Step 5: Przytrzymaj klamrę w wybranym miejscu i przymocuj ją. 

  

 
Lokalizacja podłączeń XLR w przypadku stosowania stereo jack`ów:
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3: Sygnał (+) - Końcówka   2: Sygnał (-) – środkowy pierścień  1: Uziemienie  - 
tylny pierścień  
 
Jeżeli korzystasz ze sterownika o podobnej lokalizacji możesz podłączyć wyjście DMX sterownika 
bezpośrednio z wejściem pierwszego urządzenia w łańcuchu DMX. Jeżeli sterowniki DMX mają zostać 
podłączone do innych wyjść XLR należy użyć kabli adaptujących.  
 
Tworzenie szeregowego łańcucha DMX:  
Podłącz wyjście DMX pierwszego urządzenia w łańcuchu DMX z wyjściem następnego urządzenia. 
Zawsze podłączaj wyjście jednego urządzenia z wejściem drugiego aż wszystkie urządzenia zostaną 
podłączone.  
 
Uwaga: W wyjściu ostatniego urządzenia należy zastosować wtyk (opornik) 120 Ω pomiędzy sygnałem 
ujemnym (–) i sygnałem dodatnim (+). 
 
Podłączenie do zasilania 
Podłącz urządzenie do zasilania za pomocą wtyczki.   
 
Umiejscowienie kabli łączących przedstawia się następująco:  

Kabel Pin  Międzynarodowy 

Brązowy  Aktywny  L  

Niebieski Neutralny  N  

Żółty/Zielony Uziemienie  
 
Należy podłączyć uziemienie!  
Jeżeli urządzenie zostanie bezpośrednio podłączone do lokalnej sieci to należy zastosować switch 
odłączający z minimalnym otwarciem 3 mm na każdym biegunie zawartym na stałe w instalacji 
elektrycznej.  
Urządzenie musi zostać podłączone do instalacji elektrycznej w zgodności ze standardami IEC. 
Instalacja elektryczna musi posiadać wyłącznik instalacyjny w przypadku zwarcia (RCD) z 
maksymalnym prądem zakłóceniowym 30 mA.  
 
Urządzenie do efektów świetlnych nie musi być podłączone do dimming-packa. 
 

Użytkowanie 
 
Po podłączeniu do zasilania RGB DMX Spot włącza się.  
 
Urządzenie posiada dwa tryby funkcjonowania. Może być sterowane za pomocą DIP Switch`ów lub za 
pomocą sterownika DMX. 
 

Sterowanie za pomocą DIP-SWITCH  
 
Funkcja:  Dip 1  Dip 2  Dip 3  Dip 4  Dip 5  Dip 6  Dip 7  Dip 8  Dip 9  Dip 10  

Czerwony 100% wł.  1  X  X  0  0  0  0  X  0  0  

Żółty 100% wł.  1  1  X  0  0  0  0  X  0  0  

Zielony 100% wł.  X  1  X  0  0  0  0  X  0  0  
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Turkusowy 100% wł.  X  1  1  0  0  0  0  X  0  0  

Niebieski 100% wł.  X  X  1  0  0  0  0  X  0  0  

Karmazynowy100%wł.  1  X  1  0  0  0  0  X  0  0  

Biały 100% wł.  1  1  1  0  0  0  0  X  0  0  

Program1:  
losowy3-zmiana koloru  

X  X  X  1  0  0  0  X  0  0  

Program2:  
losowy3-zanikanie 
koloru  

X  X  X  0  1  0  0  X  0  0  

Program 3:  
losowy7-zmiana koloru  

X  X  X  0  0  1  0  X  0  0  

Program4:  
losowy7-zanikanie 
koloru  

X  X  X  0  0  0  1  X  0  0  

Strobe (10 Hz) X  X  X  X  X  X  X  1  0  0  

Tryb Slave  1  X  X  X  X  X  X  X  0  1  

DMX  X  X  X  X  X  X  X  X  X  1  

 
1 = wł. 
0 = wył. 
X = zmienny 
 
3-sekwencja zmiany koloru: czerwony > zielony > niebieski 
7-sekwencja zmiany koloru: czerwony > żółty > zielony > turkusowy > niebieski > 
karmazynowy > biały 
 
Ażeby wybrać żądany program i szybkość należy ustawić dipswitch 9 i 10 na OFF.  
Program może być wybierany za pomocą dipswitch`ów 4 – 7.  
Szybkość może być dostosowywana za pomocą dipswitch`ów 1 – 3 (patrz poniżej).  
 

DIP-Switch 1, 2, 3 OFF, (żądany program wybierany za pomocą DIP-Switch 4,5,6 lub 7),kolor 
zmienia się co sekundę. 

DIP-Switch 1 ON，，，，pożądany program wybrany, zmiana koloru co 5 sekund. 

DIP-Switch 2 ON，，，，pożądany program wybrany, zmiana koloru co 10 sekund. 

DIP-Switch 1 & 2 ON, pożądany program wybrany, zmiana koloru co 15 sekund. 

DIP-Switch 3 ON, pożądany program wybrany, zmiana koloru co 20 sekund. 
DIP-Switch 1 & 3 ON, pożądany program wybrany, zmiana koloru co 25 sekund. 

DIP-Switch 2 & 3 ON, pożądany program wybrany, zmiana koloru co 30 sekund. 
DIP-Switch 1, 2 & 3 ON, pożądany program wybrany, zmiana koloru co minutę. 
 
 

Sterowanie za pomocą DMX  
Możesz kontrolować efekty za pomocą sterownika DMX. Każdy kanał DMX ma inne funkcje i inny 
zakres.  
 
Ustaw dipswitch 10 na ON.  
 

Adresowanie  
Każde urządzenie zajmuje 5 kanałów. Aby zagwarantować, że każdy sygnał został odpowiednio 



www.flash-butrym.pl Strona 7 
 

pokierowany do każdego urządzenia wymagane jest adresowanie. Dla każdego urządzenia należy 
dokonać tych ustawień poprzez zmianę DIP-switch`ów tak jak zostało to przedstawione w tabeli poniżej.  
 
Kanał pierwszy jest adresem startowym z którego urządzenie odpowie sterownikowi.   
 
Proszę się upewnić, że kanały nie nakładają się, tak aby móc kontrolować urządzenia poprawnie I 
niezależnie z każdego urządzenia za pomocą data link. Jeżeli jeden, dwa lub trzy urządzenie będą 
zaadresowane podobnie to będą one funkcjonować synchronicznie. 
 

Sterowanie:  
Po zaadresowaniu wszystkich LED Q9 RGB DMX możesz rozpocząć sterowanie za pomocą sterownika 
DMX.   
 

Protokół DMX 
 
Kanał:  Wartość:  Funkcja:  

1 000 – 255  Czerwony (0-100%) 

 
Kanał:  Wartość:  Funkcja:  

2 000 – 255  Zielony (0-100%) 

 
Kanał:  Wartość:  Funkcja:  

3 000 – 255  Niebieski (0-100%) 

 
Kanał:  Wartość:  Funkcja:  

4 000 – 255  Master Dimmer 

 
Kanał:  Wartość:  Funkcja:  

5  000 – 000  On  

 001 – 005  Off  

 006 – 010  On  

 011 – 255  Strobe(wzrastający) 

 
 

Czyszczenie i konserwacja 
Zaleca się cykliczne czyszczenie urządzenia. Do czyszczenia proszę używać wilgotnej szmatki bez 
włosia. Nie należy nigdy używać alkoholu ani rozpuszczalników.   
 
W urządzeni nie ma żadnych części, które można mogłyby być wymienione przez użytkownika. Prace 
serwisowe może wykonywać jedynie autoryzowany serwis.  
 
W przypadku części zamiennych należy używać jedynie oryginalnych części.  
 
Jeżeli kabel zasilający zostanie uszkodzony musi on zostać wymieniony przez autoryzowanego dealera 
aby uniknąć niebezpieczeństwa.  
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą.  
 
Techniczna specyfikacja 

Zasilanie:  230 V AC, 50 Hz ~  

Pobór mocy:  26 W  

Liczba kanałów DMX:  5  

Podłączenie DMX-512:  3.5 mm wtyczka stereo jack  

Maksymalna temperatura otoczenia Ta :  45° C  

Maksymalna temperaturę obudowy TB:  50° C  

Minimalna odległość od materiałów 0.5 m  



www.flash-butrym.pl Strona 8 
 

łatwopalnych:  

Minimalna odległość od oświetlanych 
obiektów:  

0.1 m  

Liczba 9W trzy kolorowych diod LED:  1  

Kąt promienia LED:  6°  

Wymiary (DxSxW):  135 x 165 x 170 mm  

Waga:  0.5 kg  

  
Pamiętaj: Każda zawarta powyżej informacja może uleć zmianie bez uprzedniego poinformowania 03.10.2009 
©  


