
Tarcza Gobo 

0-74
CH8 

75-224

225-255

CH9 50-255

128-199
CH10 

200-255

CHU 150-200

Stałe Gobo

Gobo shutter

Gobo - obrót

Auto 

Wyłączenie lampy

Włączenie lampy

Reset 

8. Specyfikacja techniczna

Napięcie zasilania: AC90-260V 50/60Hz

Źródło światła: Lampa Philips 5R

Sterowanie: DMX512, master-slave, sterowanie dźwiękiem, auto

Ilość kanałów DMX: 11

Moc: 200W

Wymiary: 526(G)x280(SZ)x205(W)mm

Wymiary opakowania: 640(G)x400(SZ)x420(W)mm

Waga: 8kg 

Waga z opakowaniem: 9kg 
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1. Rozpakowanie

Dziękujemy za zakup urządzenia Skaner Rolo BEAM 5R 200W. Dla własnego 
bezpieczeństwa, należy przeczytać instrukcję obsługi przed instalacją urządzenia. 
Niniejsza instrukcja obejmuje ważne informacje na temat instalacji i użytkowania. Proszę 
zainstalować i obsługiwać urządzenie zgodnie z poniższymi instrukcjami. Należy 
przechowywać niniejszą instrukcję dla przyszłych potrzeb.

Skaner Rolo BEAM 5R jest wykonany z nowego rodzaju tworzyw konstrukcyjnych 
wysokiej wytrzymałości temperaturowej. Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane 
ściśle według normy CE, zgodnie z międzynarodowym standardem protokołu DMX512. 
Urządzenie może pracować niezależnie lub współpracować z innymi urządzeniami. 
Przeznaczona jest do małych i średnich występów na żywo, teatru, studio, nocnych 
klubów i dyskotek.

Skaner Rolo BEAM 5R to nowoczesny skaner ze sterowaniem DMX ze stożkowym 
lustrem. Urządzenie posiada trzy różne tryby pracy; tryb pokazu, aktywacji dźwiękiem, 
lub sterowania DMX. Skaner Rolo BEAM 5R może być stosowany jako samodzielne 
urządzenie lub w konfiguracji master / slave. Dla uzyskania najlepszych rezultatów 
stosować mgłę lub dym w celu zwiększenia widoczności promienia światła.

Skaner Rolo Beam 5R Instrukcja obsługi

2. Bezpieczeństwo

UWAGAI
Zachowaj ostrożnośc podczas korzystania. Dotykanie przewodów
może skutkować porażeniem przez wysokie napięcie.

To urządzenie opuściło fabrykę w idealnym stanie technicznym. W celu utrzymania tego 
stanu i zapewnienia bezpiecznej pracy, absolutnie konieczne jest, aby 
postępować zgodnie z instrukcjami ostrzeżeniami opisanych w tej instrukcja obsługi.

�       Ważne:
Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi nie są objęte 
gwarancją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie powstałe wady i problemy.

Jeśli urządzenie zostało narażone na zmiany temperatury na skutek zmiany warunków 
środowiskowych, nie należy wyłączać go  od razu. Kondensacja może spowodować 
uszkodzenie urządzenia. Należy pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie 
temperaturę pokojową. 
Urządzenie musi być uziemione. Podłączenie elektryczne może przeprowadzić 
wykwalifikowana osoba.
Urządzenie powinno być używane tylko z zasilaniem o odpowiedniej częstotliwości.
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6. Menu
.--------, 

001 001-512 Console control 

uOl-02 u OF 

u Ol 

u02 

rPoF rPoF 

rPon 

rToF rToF 

rTon 

rdoF 

cdoF 

dFoF 

7.Kanały DMX

CHI 0-255 Ściemnianie

CH2 0-255 Strobo 

CH3 0-255 Pan 

CH4 0-255 Tilt 

CH5 0-255 Roll obrót 1

CH6 0-255

Kolory

CH7 
0-164

165-209

210-255

Roll obrót 2

Stały kolor

Kolor - zmiana w przód

Kolor - zmiana w tył
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Informacja: Zakończenie linii. W przypadku stosowania dłuższych kabli, w celu 

uniknięcia zakłóceń sygnału, może zajść konieczność zastosowania terminatora przy 

ostatnim urządzeniu. Terminator to opornik 110-120 ohm, 1/4W łączący 2 i 3 pin 

(DATA + i DATA -) w obudowie męskiego złącza XLR. Takie urządzenie należy 

wpiąć do złącza XLR w ostatnim urządzeniu w szeregu aby zminimalizować 
możliwość powstania zakłóceń.

Złącza DMX 5-pin XLR. Niektórzy producenci do transmisji danych, zamiast złącz 
XLR 3-pin wykorzystują złącza XLR 5-pin. Połączenie za pomocą kabla XLR 5-pin 

może być realizowane w linii DMX 3-pin przy użyciu adaptera. Poniższa tabela 

przedstawia właściwy sposób połączenia.
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Upewnić się, że dostępne napięcie nie jest większe niż podano w instrukcji.
Upewnić się, że przewód zasilania nie został uszkodzony przez ostre krawędzie. Jeśli 
tak się stanie, wymiany kabla może dokonać jedynie autoryzowany serwis. Urządzenie 
zawsze należy odłączać od zasilania gdy nie jest używane lub na czas konserwacji. 
Przewód zasilający należy odłączać chwytając za wtyczkę. Nigdy nie wyciągać wtyczki 
ciągnąc za przewód zasilający.
Podczas pierwszego uruchomienia może pojawić się dym. Jest to normalny proces i nie 
musi oznaczać, że urządzenie jest uszkodzone, zjawisko to będzie stopniowo zanikać. 
Nie kierować promienia światła na substancje łatwopalne.
Lampy nie mogą być instalowane w pobliżu substancji palnych, zachować odległość 
ponad 50cm od ściany dla zapewnienia sprawnego przepływu powietrza oraz aby 
zapobiec blokowaniu wentylatorów oraz ujść ciepła.
Jeśli zewnętrzny przewód zasilania jest uszkodzony, należy go wymienić. Przewód 
może zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela w 
autoryzowanym serwisie w celu uniknięcia zagrożenia. 

3. Instrukcja użytkowania
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia nie należy włączać go, jeśli było wystawione na 
działanie zmieniających się warunków atmosferycznych oraz dużych zmian temperatur. 
Należy upewnić się, urządzenie włączane jest w normalnej temperaturze.
- Nie należy narażać urządzenia na silne wstrząsy w trakcie transportu lub użytkowania
- Nie chwytać i nie przenosić urządzenia bezpośrednio za głowicę, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie części mechanicznych.
- Nie narażać urządzenia na przegrzanie, zbyt duże zawilgocenie lub zapylenie podczas 
instalacji. Nie kłaść kabli zasilających bezpośrednio na podłodze, ponieważ może to 
spowodować porażenie prądem.
- Przed instalacją urządzenia upewnić się, że miejsce instalacji jest bezpieczne.
- Upewnić się, że zainstalowany jest łańcuch bezpieczeństwa i sprawdzić, czy śruby są 
przykręcone prawidłowo.
- Upewnić się, że soczewki są w dobrym stanie. Jeśli soczewka zostanie uszodzona lub 
poważnie zarysowana zaleca się jej wymianę.
- Upewnić się, że urządzenie jest obsługiwane przez wykwalifikowany personel, który 
zna zasady jego użytkowania.
- Należy zachować oryginalne opakowanie, na potrzeby ewentualnej wysyłki.
- Gwarancja nie obejmuje napraw usterek, które nastąpiły z powodu niezastosowania się 
do niniejszej instrukcji.
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4. Montaż i instalacja
Konstrukcja lub powierzchnia, do której montowane jest urządzenie musi być w stanie utrzymać 
bez deformacji ciężar 10-krotnie większy niż ciężar urządzenia. Podczas instalacji urządzenia 
muszą być zabezpieczone dodatkowymi zabezpieczeniami, np odpowiednimi kablami 
bezpieczeństwa. Podczas montażu, usuwania lub serwisowania jednostki nigdy nie stać 
bezpośrednio pod urządzeniem. Podwieszanie urządzenia do konstrukcji wymaga dużego 
doświadczenia, między innymi w obliczaniu limitów obciążenia roboczego, stosowaniu 
używanego materiału a także aktualnych okresowych badań bezpieczeństwa wszystkich 
istotnych elementów instalacji. W przypadku braku odpowiednich kwalifikacji, nie należy 
dokonywać instalacji samodzielnie. Instalacja powinna być kontrolowana przez fachowca raz w 
roku.

Skaner SR Roller Beam Light może działać w trzech różnych pozycjach montażowych: wisząc do 
góry nogami pod sufitem, zamontowany bokiem lub ustawiony na płaskiej powierzchni. Należy 
upewnić się, że to urządzenie jest przechowywane w odległości co najmniej 0,5 m, od materiałów 
łatwopalnych (dekoracje, itp). Zawsze należy używać dostarczonego kabla bezpieczeństwa, jako 
środka bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu i / lub obrażenia ciała w 
przypadku uszkodzenia głównego uchwytu montażowego (patrz następna strona). Nigdy nie 
używać uchwytów do dodatkowego mocowania.

UWAGA: Odpowiednia temperatura otoczenia dla tej oprawy oświetleniowej wynosi od -25°C 
do 45°C. Nie należy umieszczać urządzenia w środowisku, gdzie temperatury przekraczają 
podany zakres. Pozwoli to na osiągnięcie najlepszych parametrów pracy i wpłynie na wydłużenie 
żywotności urządzenia.
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Przymocować hak za pomocą odpowiednich śrub i nakrętek do uchwytu Omega. 
Mocowania quick-lock uchwytu Omega włożyć w odpowiednie otwory znajdujące 
się w podstawie urządzenia. Dokręcić mocowania quick-lock do końca w prawo. 
Zainstalować drugi uchwyt Omega. Przeciągnąć linkę zabezpieczającą przez otwory 
w dolnej części podstawy oraz przez konstrukcję lub inne bezpieczne miejsce 
umożliwiające mocowanie. Włożyć karabinek i dokręcić śrubę zabezpieczającą.

5. Sterowanie DMX-512 - połączenie

UWAGA: Robiąc własne przewody należy stosować się do poniższych schematów. 
Nie używać zacisku oczkowego uziemienia na złączu XLR. Nie należy podłączać 
ekranu kabla do uziemienia ani dopuszczać, by ekran kabla miała kontakt z 
zewnętrzną obudową XLR. Uziemienie osłony może spowodować spięcie 
nieprzewidywalne w skutkach.
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