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1 WPROWADZENIE 
Dziękujemy za zakup Bezprzewodowy sterownik DMX 192CH. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu 

zapewnienia bezawaryjnej pracy urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. 

2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 
1. Instalacja powinna być przeprowadzana przez wykwalifikowany personel, aby 

zminimalizować ryzyko przypadkowego porażenia prądem 

2. Przed instalacją należy odłączyć urządzenie od sieci  

3. Przed podłączeniem urządzenia do sieci energetycznej należy sprawdzić, czy nie jest ono 

uszkodzone mechanicznie. Jeżeli widoczne są jakiekolwiek ślady uszkodzenia należy 

niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem. Nie podłączać urządzenia do sieci 

elektrycznej.  

4. Nie należy korzystać z urządzenia w warunkach dużej wilgotności powietrza oraz w 

temperaturze powyżej 40° C 

3 INFORMACJE O PRODUKCIE 
192-kanałowy sterownik DMX wyposażony w nadajnik bezprzewodowy oraz joystick umożliwiający 

sterowanie kanałami odpowiedzialnymi za obrót i nachylenie urządzeń takich jak głowica ruchoma. 

3.1 Funkcje 
 Obsługa 192 kanałów w grupach po 8 lub 16 kanałów 

 12 programowalnych scen 

 40 kroków na scenę 

 Czas trwania kroku sceny: 0,1-25,5s 

 Czas płynnego przejścia między krokami sceny: 0,1-25,5s 

 Wyświetlacz LCD, 2 rzędy po 16 znaków 

 Interfejs DMX512: 3-pin XLR żeński, bezprzewodowy 

4 INSTALACJA 
Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy nie zostało ono uszkodzone podczas transportu. 

Podczas korzystania z urządzenia należy zadbać o poprawne podłączenie go do sieci elektrycznej oraz 

prawidłowe uziemienie. Należy upewnić się, że parametry sieci elektrycznej są zgodne z wymaganiami 

urządzenia. Wszelkie czynności obejmujące obsługę w zakresie podłączania urządzenia do sieci elektrycznej 

powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. 

5 POŁĄCZENIA 
Urządzenie wyposażone jest w następujące interfejsy: 

1. DMX (wyjście) – złącze: XLR 3-pin 

2. DMX (wyjście) – bezprzewodowe 

3. Zasilanie (wejście) - złącze: IEC C13 
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5.1 Podłączenie sygnału DMX 
Połączenie urządzeń odbywa się przy użyciu przewodu z wtyczkami XLR-Żeński -> XLR-Męski 
 

 

 

 
 

 

Sterownik DMX

DMX 512 DMX 512

 

  

5.2 Specyfikacja zasilania 
 

Napięcie zasilania Częstotliwość zasilania 

90~230V 50/60Hz 

 

5.3 Podłączanie zasilania 
Połączenie odbywa się przy użyciu przewodu zakończonego z jednej strony wtyczką sieci elektrycznej i 

wtyczką typu IEC C13 z drugiej strony (w zestawie). 

Urządzenie musi być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Należy upewnić się, że parametry 

zasilania sieci energetycznej są zgodne z parametrami urządzenia i nie zostają przekroczone ograniczenia 

dotyczące poboru energii elektrycznej z sieci. 

UWAGA! W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy dokonywać samodzielnej naprawy. Wymiana 

lub naprawa może być wykonana jedynie w serwisie producenta lub przez osobę z odpowiednimi 

uprawnieniami. 
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6 BUDOWA 
 

6.1 Zasilanie / łączność 
 [POWER] - Wyłącznik 

 [DMX Output] - Złącze DMX 

 [Input 90-230V AC] - Złącze zasilania (IEC 320 - C14) 

 [ID] - Przycisk trybu połączenia bezprzewodowego 

6.2 Sterowanie 
 [CH1] / [CH9] do [CH8] / [CH16]) - Potencjometry sterowania Kanałami - (8 szt) 

 [SPEED], [CROSS]  - Potencjometry sterowania prędkością i czasem płynnego przejścia 

między Krokami Sceny - (2 szt) 

 [X], [Y] Joystick – sterowanie PAN / TILT 

6.3 Przyciski wyboru Urządzenia (Fixture), Programu, Kanału lub Kroku Sceny (w zależności 

od wybranego trybu) 
 [P1] do [P12] 

6.4 Przyciski funkcyjne 1 (szare): 
  [BLACK] – wygaszenie Urządzeń.  

Wciśnięcie powoduje wygaszenie wszystkich podłączonych Urządzeń, czyli ustawienie 

wartości wszystkich Kanałów w Urządzeniach na wartość „0” - (dioda na przycisku świeci się). 

Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje powrót do ustawionych wcześniej wartości Kanałów. 

 [RUN/EDIT] – zmiana Trybu działania (Odtwarzanie Scen/Sterowanie Ręczne [RUN] lub 

Programowanie [EDIT]).  

Wciśnięcie powoduje zmianę Trybu działania sterownika na: 

 Programowanie [EDIT] (dioda na przycisku świeci się) 

 Odtwarzanie Scen/Sterowanie Ręczne [RUN] (dioda nie świeci się) 

  [Page 1/2] – zmiana grupy Kanałów sterowanych za pomocą potencjometrów lub 

edytowanych w niektórych opcjach. 

Wciśnięcie powoduje zmianę grupy Kanałów: 

 1-8 (dioda nie świeci się) 

 9-16 (dioda świeci się) 

 [MANUAL] / [SET X/Y] 

 W trybie [RUN] - uruchomienie funkcji ręcznego sterowania Urządzeniami 

 W trybie [EDIT] - edycja opcji sterowania Kanałami za pomocą Joysticka. Dioda 

sygnalizuje aktywność funkcji przypisania Kanałów do Joysticka [X], [Y]. 
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6.5 Przyciski funkcyjne 2 (czarne): 
 [CLEAR] / [DELETE] 

 W trybie [RUN] - wyłączenie aktywnej Sceny, wyłączenie aktualnie wybranych Urządzeń 

 W trybie [EDIT] - usunięcie pojedynczego Kroku, usunięcie całej Sceny (przytrzymanie  

3 s.), usunięcie przypisania Kanałów do Joysticka 

 [CROSS MODE] / [-]  

 W trybie [RUN] - zmiana sposobu odtwarzania kolejnych Kroków Sceny  – przejście 

płynne/skokowe 

 W trybie [EDIT] - przejście do edycji poprzedniego Kroku 

 [RUN SCENE] / [+] 

 W trybie [RUN] - uruchomienie pierwszej Sceny w ręcznym trybie odtwarzania Kroków. 

Przejście do poszczególnych Kroków możliwe jest przy użyciu przycisków wyboru Kroku 

Sceny – [P1] do [P12] 

 W trybie [EDIT] - przejście do edycji następnego Kroku, jednoczesne zapisanie aktualnie 

edytowanego Kroku 

 [RELESE CHANNELS] – edycja opcji blokowania Kanałów.  

Opcja umożliwia ustawienie źródła sterowania dla wybranych Kanałów – potencjometrów lub 

wartości zaprogramowanej podczas edycji Sceny 
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6.6 Budowa urządzenia (rysunek) 
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7 FUNKCJE I UŻYTKOWANIE 
 

7.1 Podłączanie urządzeń DMX 512 
 

7.1.1 Przewodowe podłączenie Urządzeń: 

Korzystając z przewodu DMX ze złączami XLR-3pin należy podłączyć pierwsze urządzenie w szeregu 

do gniazda [DMX Output] (sekcja 1-a). 

 

7.1.2 Bezprzewodowe podłączenie Urządzeń: 

W celu korzystania z funkcji bezprzewodowego sterowania urządzeniami konieczne jest zastosowanie 

bezprzewodowego odbiornika DMX-512 (np. F0070005 - 2,4G DMX WIRELESS RECEIVER) lub 

urządzenia z wbudowanym bezprzewodowym odbiornikiem DMX. 

Aby powiązać sterownik z odbiornikiem należy wciskać przycisk [ID] (sekcja 1-b) do momentu 

uzyskania odpowiedniego koloru diody – identycznego z kolorem ustawionym w odbiorniku. Po kilku 

sekundach urządzenia zostaną powiązane i możliwe będzie sterowanie wszystkimi dostępnymi 

funkcjami. 

 

7.2 Sterowanie ręczne 
 

7.2.1 Funkcja Blackout – wygaszenie Urządzeń: 

Aby wygasić wszystkie Urządzenia sterowane za pomocą Sterownika: 

1. Naciśnij przycisk [BLACK] – we wszystkich Kanałach wszystkich Urządzeń ustawiona zostanie 

wartość „0”. Dioda na przycisku świeci się. 

Aby wyłączyć funkcję wygaszenia: 

1. Naciśnij przycisk [BLACK] – wartości Kanałów we wszystkich Urządzeniach zostaną 

przywrócone do stanu przed włączeniem funkcji. Dioda na przycisku nie świeci się. 

7.2.2 Ręczne ustawienie wartości Kanałów: 

 

Aby skorzystać z funkcji ręcznego sterowania kanałami (za pomocą potencjometrów [CH1] / [CH9] 

do [CH8] / [CH16]): 

1. Jeśli dioda na przycisku [RUN/EDIT] świeci się, naciśnij przycisk [RUN/EDIT] aby wejść do 

trybu Odtwarzania Scen/Sterowania ręcznego [RUN]. Na wyświetlaczu widoczna jest 

informacja o trybie Odtwarzania Scen/Sterowania Ręcznego: RUN. Jeśli dioda na przycisku nie 

świeci się przejdź do kroku nr 2. 

2. Naciśnij przycisk [MANUAL] – uruchomienie funkcji Sterowania ręcznego. Na wyświetlaczu 

widoczna jest informacja o uruchomieniu opcji: MANUAL 

3. Wybierz jedno lub wiele Urządzeń, które mają być sterowane za pomocą funkcji Sterowania 

ręcznego. Aby to zrobić naciśnij przycisk/przyciski [P1] do [P12]. Dioda na przycisku 

odpowiadającym wybranemu urządzeniu zaświeci się. Ponowne naciśnięcie przycisku 

powoduje anulowanie wyboru. 
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4. Zmień wartości Kanałów 1-8 dla wybranego Urządzenia/Urządzeń za pomocą potencjometrów 

[CH1] / [CH9] do [CH8] / [CH16]. 

5. Aby zmienić wartości kanałów 9-16 naciśnij przycisk [Page 1/2]. Dioda na przycisku świeci się. 

Zmień wartości Kanałów 9-16 dla wybranego Urządzenia/Urządzeń za pomocą potencjometrów 

[CH1] / [CH9] do [CH8] / [CH16]. 

6. Aby powrócić do edycji wartości Kanałów 1-8 naciśnij ponownie przycisk [Page 1/2]. Dioda na 

przycisku nie świeci się. Zmień wartości Kanałów 1-8. 

7. Aby wyłączyć funkcję ręcznego sterowania Kanałami naciśnij przycisk  [MANUAL]. 

INFORMACJA: Aby anulować wybór wszystkich urządzeń wybranych do sterowania ręcznego 

naciśnij przycisk [CLEAR] / [DELETE] 

INFORMACJA: Aby funkcja ręcznego sterowania była dostępna dla wszystkich Kanałów, należy 

upewnić się, że wyłączona jest funkcja Blackout. Należy również upewnić się, że ustawienia opcji 

Release Channels dla wybranych Kanałów mają wartość „O”. 

 

7.3 Programowanie Scen i edycja ustawień - Tryb Programowania [EDIT] 
Aby skorzystać z opisanych niżej funkcji sterownik musi pracować w trybie Programowania [EDIT]. 

Informacja o aktualnym trybie pracy prezentowana jest na wyświetlaczu (RUN lub EDIT) oraz za pomocą 

diody znajdującej się na przycisku [RUN/EDIT]: 

1. Na wyświetlaczu (w lewym-górnym rogu) prezentowana jest informacja: RUN; dioda na 

przycisku nie świeci się: 

Sterownik pracuje w trybie [RUN] - Odtwarzanie Scen/Sterowanie Ręczne 

2. Na wyświetlaczu (w lewym-górnym rogu) prezentowana jest informacja: EDIT; dioda na 

przycisku świeci się:  

Sterownik pracuje w trybie [EDIT] – Programowanie 

Aby zmienić tryb naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. 

 

W trybie [EDIT] dostępne są następujące funkcje: 

 

7.3.1 Przypisanie sterowania wybranymi Kanałami do Joysticka [X], [Y]: 

Za pomocą Joysticka możliwe jest sterowanie dwoma wybranymi Kanałami Urządzenia. Zazwyczaj są to 

kanały odpowiedzialne za obrót głowicy w osi X i Y (PAN i TILT). Numery Kanałów odpowiedzialnych za 

obrót X i Y wskazane są w instrukcji Urządzenia.  

 

Aby przypisać wybrane Kanały do osi Joysticka: 

1. Wejdź do trybu [EDIT] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku świeci się. 

2. Naciśnij przycisk [MANUAL] / [SET X/Y]. 

3. Wybierz Kanał, który ma zostać przypisany do osi X. Aby to zrobić naciśnij jednokrotnie jeden z 

przycisków [P1] do [P12]. Na wyświetlaczu wyświetlona zostanie wartość wybrana dla osi X. 
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INFORMACJA: Domyślnie możliwe jest wybranie Kanałów 1-12. Po wciśnięciu przycisku [Page 1/2] 

podczas edycji tej funkcji (dioda na przycisku świeci się) możliwe jest przypisanie kanałów 9-20 za pomocą 

przycisków [P1] do [P12].  

4. Wybierz kanał, który ma zostać przypisany do osi Y (analogicznie do wyboru Kanału dla osi X). 

5. Naciśnij przycisk [MANUAL] / [SET X/Y] lub [RUN/EDIT] – nastąpi zapisanie wybranych 

parametrów oraz wyście z edycji tej opcji. 

INFORMACJA: Przypisania sterowania wybranymi Kanałami do Joysticka [X], [Y] sygnalizowane 

jest świeceniem diody na przycisku [MANUAL] / [SET X/Y]. 

Aby usunąć przypisanie wybranych Kanałów do Joysticka:  

1. Wejdź do trybu [EDIT] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku świeci się. 

2. Naciśnij przycisk [MANUAL] / [SET X/Y]. 

3. Naciśnij przycisk [CLEAR] / [DELETE]. 

4. Naciśnij przycisk [MANUAL] / [SET X/Y] lub [RUN/EDIT]  – nastąpi zapisanie wybranych 

parametrów oraz wyście z edycji tej opcji. 

INFORMACJA: Brak przypisania sterowania Kanałami do Joysticka [X], [Y] sygnalizowane jest 

zgaśnięciem diody na przycisku [MANUAL] / [SET X/Y]. 

 

7.3.2 Programowanie Scen 

Sterownik został wyposażony w funkcję programowania Scen w celu umożliwienia tworzenia 

rozbudowanych i atrakcyjnych efektów świetlnych. Scena jest sekwencją 1-40 Kroków przy czym każdy 

Krok zawiera pełen zapis wartości wszystkich kanałów wszystkich Urządzeń. Dla każdego Kroku istnieje 

możliwość pełnej edycji wartości każdego dostępnego Kanału. 

INFORMACJA: Określenie Scena jest równoznaczne z określeniem Chase widocznym na 

wyświetlaczu urządzenia. 

 

Aby zaprogramować/edytować Scenę: 

1. Wejdź do trybu [EDIT] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku świeci się. 

2. Wybierz jedną z 12 Scen, którą chcesz edytować. Aby to zrobić naciśnij jednokrotnie jeden z 

przycisków [P1] do [P12]. Na wyświetlaczu wartość: Chase[??] zmieni się na: Chase[01] 

(przykładowo dla Sceny nr 1). Wyświetlona zostaje również informacja o aktualnie edytowanym 

Kroku: Step [01] . 

3. Wybierz jedno lub wiele Urządzeń, dla których chcesz zmienić wartości Kanałów dla aktualnie 

edytowanego Kroku. Aby to zrobić naciśnij przycisk/przyciski [P1] do [P12]. Dioda na przycisku 

odpowiadającym wybranemu urządzeniu zaświeci się. Ponowne naciśnięcie przycisku 

powoduje anulowanie wyboru (zgaśnięcie diody). 

INFORMACJA: W każdej chwili podczas programowania Sceny możesz wybierać dowolne 

urządzenia, dla których zmieniane są wartości Kanałów. 

4. Ustaw żądane wartości Kanałów w wybranych Urządzeniach za pomocą potencjometrów [CH1] 

/ [CH9] do [CH8] / [CH16] lub Joysticka. Aby zmienić wartości kanałów 9-16 naciśnij przycisk 

[Page 1/2]. 
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5. Po zakończeniu ustawiania wartości dla aktualnego kroku naciśnij przycisk [RUN SCENE] / [+] 

co spowoduje przejście do edycji następnego Kroku: Step [02] oraz jednoczesne zapisanie 

wartości w aktualnie edytowanym Kroku. 

INFORMACJA: Wartość: [**] umieszczona w prawym –dolnym rogu wyświetlacza informuje o 

tym, że wybrany Krok jest ostatnim w kolejności Krokiem w Scenie. W przypadku edycji Kroków 

innych niż ostatni w Scenie, w tym miejscu pojawia się wartość: [  ] . 

6. Edytuj kolejne Kroki analogicznie do pierwszego. Możesz przejść do edycji poprzedniego lub 

kolejnego Kroku za pomocą przycisków [CROSS MODE] / [-] oraz [RUN SCENE] / [+].  

7. Usuń niechciane Kroki za pomocą przycisku [CLEAR] / [DELETE]. 

8. Po zakończeniu edycji ostatniego Kroku naciśnij przycisk [RUN SCENE] / [+] co spowoduje 

zapisanie go oraz przejście do kolejnego Kroku. 

9. Naciśnij przycisk [RUN/EDIT] aby zakończyć programowanie Sceny i wyjść z trybu [EDIT] 

INFORMACJA: Zakończenie programowania sceny powoduje poprzez wciśnięcie przycisku 

[RUN/EDIT] powoduje automatyczne usunięcie ostatniego kroku, który nie został zapisany 

poprzez naciśnięcie przycisku [RUN SCENE] / [+].  

Przykład:  Edytowany został Krok nr 4, zmiany wartości Kanałów dla Kroku nr 4 zostały zapisane poprzez wciśnięcie 

przycisku [RUN SCENE] / [+] - Spowodowało to przejście do edycji Kroku nr 5. Wartości Kanałów dla Kroku nr 5 

zostały zmienione ale nie zostały zapisane poprzez naciśnięcie przycisku [RUN SCENE] / [+], następnie naciśnięty 

został przycisk [RUN/EDIT], który powoduje zakończenie programowania Sceny. Zaprogramowana w ten sposób 

scena będzie zawierała 4 Kroki. 

 

Aby usunąć całą Scenę (wszystkie Kroki w scenie): 

1. Wejdź do trybu [EDIT] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku świeci się. 

2. Wybierz jedną z 12 Scen, którą chcesz usunąć (patrz punkt: Programowanie/edycja Sceny pkt 2) 

3. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk [CLEAR] / [DELETE]. Wszystkie Kroki wybranej 

Sceny zostaną usunięte. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o tym, że Krok nr 1 jest obecnie 

ostatnim edytowanym Krokiem tej Sceny: [**]. Jeśli Krok nr 1 nie zostanie zapisany poprzez 

naciśnięcie przycisku [RUN SCENE] / [+] Scena jest pusta. 

4. Naciśnij przycisk [RUN/EDIT] aby wyjść z trybu [EDIT] 

INFORMACJA: Pusta Scena nie jest aktywna – nie ma możliwości wybrania jej w trybie [RUN]. W 

przypadku próby wybrania nieaktywnej Sceny poprzez przyciśnięcie odpowiadającego jej przycisku z 

grupy [P1] do [P12] dioda na tym przycisku nie zaświeci się. Jednocześnie wciśnięcie tego przycisku 

spowoduje zatrzymanie odtwarzania Sceny aktualnie wybranej w trybie [RUN]. 
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7.4 Odtwarzanie Scen, opcje odtwarzania - Tryb Odtwarzania Scen [RUN] 
Aby skorzystać z opisanych niżej funkcji sterownik musi pracować w trybie Odtwarzania Scen [RUN]. 

Informacja o aktualnym trybie pracy prezentowana jest na wyświetlaczu (RUN lub EDIT) oraz za pomocą 

diody znajdującej się na przycisku [RUN/EDIT]: 

1. Na wyświetlaczu (w lewym-górnym rogu) prezentowana jest informacja: RUN; dioda na 

przycisku nie świeci się: 

Sterownik pracuje w trybie [RUN] - Odtwarzanie Scen/Sterowanie Ręczne 

2. Na wyświetlaczu (w lewym-górnym rogu) prezentowana jest informacja: EDIT; dioda na 

przycisku świeci się:  

Sterownik pracuje w trybie [EDIT] – Programowanie 

Aby zmienić tryb naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. 

 

W trybie [RUN] dostępne są następujące funkcje: 

 

7.4.1 Odtwarzanie wcześniej zaprogramowanych Scen: 

Istnieje możliwość odtwarzania pokazów świetlnych zaprogramowanych wcześniej jako Sceny (patrz punkt: 

Programowanie Scen).  

 

Aby odtworzyć zapisaną wcześniej Scenę: 

1. Wejdź do trybu [RUN] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku nie świeci się. 

2. Wybierz i odtwórz jedną z zaprogramowanych wcześniej Scen poprzez jednokrotne 

wciśnięcie przycisku [P1] do [P12]. Kroki wybranej Sceny zostaną odtworzone 

sekwencyjnie. Po odtworzeniu ostatniego Kroku Scena zostanie odtworzona od początku 

(od pierwszego kroku). 

INFORMACJA: Ponowne wciśnięcie przycisku [P1] do [P12] odpowiadającego aktualnie 

odtwarzanej Scenie powoduje przerwanie cyklu oraz ponowne odtworzenie Sceny od początku. 

 

Aby odtworzyć Scenę podczas odtwarzania innej Sceny: 

1. Naciśnij przycisk [P1] do [P12]. Spowoduje to natychmiastowe przerwanie odtwarzania 

aktualnej Sceny oraz wybranie i odtworzenie nowej Sceny. 

Aby przerwać odtwarzanie Sceny: 

1. Naciśnij przycisk [CLEAR] / [DELETE] lub wybierz pustą scenę (patrz punkt: Usuwanie całej 

sceny) 

7.4.2 Ustawienie prędkości odtwarzania Scen: 

Istnieje możliwość zmiany ustawienia prędkości odtwarzania Scen co oznacza zmianę czasu trwania 

pojedynczego Kroku oraz czasu płynnego przejścia między Krokami. Informacje o ustawianych 

parametrach widoczne są na wyświetlaczu. 

Czas trwania Kroku ustawiany jest potencjometrem [SPEED] i może mieć wartość od 0,1 do 25. 
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Czas płynnego przejścia między Krokami ustawiany jest potencjometrem [CROSS] i może mieć wartość od 

0 do 25. 

INFORMACJA: W przypadku równoczesnego ustawienia wartości [SPEED] i [CROSS] powyżej 

minimalnych (np. [SPEED]=2 i [CROSS]=1,5) rzeczywisty czas przejścia między Krokami będzie 

sumą tych wartości (3,5). 

 

7.4.3 Zmiana sposobu przejścia do kolejnych Kroków Sceny: 

Istnieje możliwość zmiany sposobu przejścia między Krokami (niezależnie od ustawień wartości [CROSS] 

– patrz punkt: Ustawianie prędkości odtwarzania scen). Przełączanie sposobu przejścia odbywa się za pomocą 

przycisku [CROSS MODE] (w trybie [RUN]) i nie jest sygnalizowane – efekt ustawień widoczny jest jedynie 

w momencie odtworzenia Sceny. Użytkownik ma do wyboru 2 sposoby przejścia między Krokami: 

1. Przejście płynne, którego czas zależny jest od ustawień potencjometru [CROSS]. 

Ustawienie takiego sposobu przejścia skutkuje działaniem opisanym w punkcie Ustawienie prędkości 

odtwarzania Scen. 

2. Przejście natychmiastowe, niezależne od ustawień potencjometru [CROSS]. 

Ustawienie takiego sposobu przejścia skutkuje natychmiastową zmianą wartości Kanałów w odtwarzanej 

Scenie, przy czym czas płynnego przejścia (wartość ustawiona potencjometrem [CROSS]) oraz czas trwania 

Kroku (wartość ustawiona potencjometrem [SPEED]) zostają zsumowane. 

Przykład: Sposób zmiany sceny ustawiony jest na: Przejście natychmiastowe, wartość potencjometrów [SPEED]=2 i 

[CROSS]=1,5. Podczas odtwarzania Sceny czas trwania każdego Kroku będzie wynosił 3,5 a zmiana wartości będzie 

natychmiastowa. 

 

INFORMACJA: Zmiana sposobu przejścia między Krokami nie ma wpływu na Kanały przypisane 

do Joysticka (patrz: Przypisanie wybranych Kanałów do osi Joysticka). Podczas odtwarzania Sceny 

zawierającej zmianę wartości dla tych Kanałów potencjometr [CROSS] ma wpływ na ich działanie, bez 

względu na ustawienie sposobu przejścia. 

7.4.4 Odtwarzanie Sceny krok po kroku:  

Istnieje możliwość odtworzenia pierwszej zaprogramowanej Sceny z funkcją ręcznego przełączania Kroków 

w dowolnym momencie i kolejności. Aby zaprogramować Scenę zapoznaj się z instrukcją programowania 

Scen (patrz: programowanie/edytowanie Sceny). 

 

Aby wejść w tryb odtwarzania pierwszej Sceny krok po kroku: 

1. Wejdź do trybu [RUN] - naciśnij przycisk [RUN/EDIT]. Dioda na przycisku nie świeci się. 

2. Naciśnij przycisk [RUN SCENE] / [+]. Na wyświetlaczu pojawia się informacja: Run Scene: 
Select P1-P12 

3. Wybierz jeden z 12 pierwszych Kroków za pomocą przycisków [P1] do [P12]. Dioda na 

przycisku odpowiadającym wybranemu Krokowi świeci się. Przełączanie Kroków powoduje 

natychmiastową zmianę wartości dla zaprogramowanych Kanałów. 

Aby wyjść z trybu odtwarzania pierwszej Sceny krok po kroku: 

1. Naciśnij przycisk [RUN SCENE] / [+]. 
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7.5 Funkcje dodatkowe 
 

7.5.1 Blokowanie ręcznego sterowania Kanałami 

Sterownik wyposażony jest w funkcję blokowania możliwości ręcznego sterowania wybranymi kanałami. 

Umożliwia ona odtwarzanie Sceny przy jednoczesnym ręcznym sterowaniu wybranych Kanałów. Pozwala 

to na uzyskanie ciekawych efektów świetlnych z możliwością dostosowywania ich do aktualnie panujących 

warunków.  

Przykład: Dla Urządzenia typu Głowica Ruchoma zaprogramowana została Scena nr 1, w której zmiany wartości w 

Kanałach 3, 4 i 5 skutkują powstaniem efektu szybkiej zmiany kolorów, a zmiany wartości w Kanałach 1 i 2 

odpowiedzialnych za ruch Pan i Tilt skutkują powstaniem efektu rysowania świetlnego okręgu. 

Korzystając z funkcji blokowania ręcznego sterowania użytkownik blokuje Kanały 3, 4 i 5, następnie uruchamia Scenę 

nr 1. Podczas odtwarzania sceny użytkownik uruchamia tryb ręcznego sterowania Urządzeniem (przycisk 

[MANUAL]). Wartości w zablokowanych wcześniej Kanałach zmieniają się w dalszym ciągu zgodnie z programem 

Sceny nr 1 (efekt szybkiej zmiany kolorów), jednak istnieje możliwość ręcznego sterowania Kanałami 1 i 2. W tym 

stanie nie ma możliwości ręcznego sterowania Kanałami 3, 4 i 5 zarówno podczas odtwarzania Sceny jak i po jej 

zatrzymaniu. 

 

Aby zablokować możliwość ręcznego sterowania wybranymi Kanałami: 

1. Naciśnij przycisk [RELESE CHANNELS] – na wyświetlaczu pojawi się tabela pokazująca 

aktualne ustawienia funkcji. 

2. Wybierz grupę Kanałów 1-8 lub 9-16 za pomocą przycisku [Page 1/2]. Informacja o aktualnie 

wybranej grupie Kanałów wyświetlona jest w prawym-dolnym rogu wyświetlacza w postaci 

wartości A (kanały 1-8) lub B (kanały 9-16). 

3. Zmień ustawienie funkcji dla wybranych kanałów za pomocą przycisków [P1] do [P8]. 

Dostępne opcje: 

 O – ręczne sterowanie Kanałem. 

 F – zablokowanie ręcznego sterowania Kanałem, sterowanie automatyczne podczas 

odtwarzania Sceny. 

4. Naciśnij przycisk [RELESE CHANNELS] – nastąpi zapisanie zmian oraz wyjście z edycji 

funkcji. 
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