
 

 

 
 

 
 
 

GŁOWA RUCHOMA LED 12x12W Cree, 4w1, 
 beam 8 stopni 
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Proszę dokładnie przestudiować tę instrukcję, gdyż zawiera ona ważne 
informacje dotyczące podłączenia, użytkowania I konserwacji urządzenia.  
 

Uwaga! Należy upewnić się że przełącznik zasilania odpowiada podłączonej 
sieci. Niedopilnowanie podłączenia odpowiedniego zasilania, pod odpowiedni 
jego wybór może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Wszystkie 
urządzenia muszę być podłączone pod prawidłowo uziemione źródła zasilania 

1. Wstęp  
1.1 Lista zawartości 

Nazwa Ilość 

moving head light 1 szt. 

Kabel zasilający 1 szt. 

Instrukcja obsługi 1 szt. 
 

1.2 Instrukcje rozpakowania   
Przy otrzymaniu sprzętu, należy delikatnie wyjąć go z kartonu,  sprawdzić zawartość 
aby upewnić się że wszystkie rzeczy znajdują się w zestawie, i dotarły 
nieuszkodzone. Należy niezwłocznie poinformować dostawcę, jeżeli jakiegolwiek 
części, bądź opakowanie noszą ślady fizycznego uszkodzenia. Zaleca się 
zachowanie oryginalnego opakowania na wypadek gdyby osprzęt trzeba było wysłać 
z powrotem do dostawcy, w celu wymiany bądź serwisowania. 

 
1.3  Zasilanie  

Aby określić wymagania zasilania danego sprzętu, należy spojrzeć na tylnie panel, na 
którym należy odszukać I odczytać tabliczkę znamionową. Prąd podany na tabliczce 
jest średnim prądem, pobieranym przy standardowej pracy urządzenia. Wszystkie 
urządzenia muszą być zasilane bezpośrednio z sieci zasilającej. Odradza się 
zasilanie poprzez opornicę, nawet jeżeli jej napięcie znamionowe odpowiada 
wymaganemu przez głowicę. 

 
 
 
 
 
 
 
1.4  Instrukcje bezpieczeństwa 

 
 
 
 

Zaleca sie zachowanie tej instrukcji. Jeżeli ta głowica zostanie sprzedana innemu 
urzytkownikowi, zaleca się aby instrukcja również została do głowicy dołączona. 
Zawsze należy sprawdzać czy podłaczone jest odpowiednie napięcie, nie 
przekraczajace maksymalnego napięcia wskazanego do zasilania tego urządzenia.  
Produkt ten jest przeznaczony wyłacznie do pracy wewnętrznej. 
Nie należy narażać głowicy na zmoczenie lub zawilgocenie. Należy upewnić się że w 
pobliżu pracującej głowicy nie znajdują się żadne łatwopalne materiały lub 
substancje. Głowica ta powinna pracować w pomieszczeniach o odpowiedniej 
wentylacji, w odległości co najmniej 50 cm od jakichkolwiek powierzchni. Zaleca się 
regularne sprawdzanie otworów wentylacyjnych urządzenia. 
Zawsze należy upewniać sie że urządzenie jest odłączone od zasilania przed 
serwisowaniem czy wymianą bezpiecznika. Wymieniając bezpiecznik należy upewnić 
się że wymieniamy go na dokładnie taki sam. Nigdy nie należy nosić głowicy za 
górną część obudowy,  do tego celu służą uchwyty po bokach urządzenia. 
Maksymalna temperatura otoczenia to 40℃ , praca w wyższych temperaturach może 
uszkodzić głowicę. Głowicy nigdy nie należy próbować napirawiać samemu. Naprawy 
dokonywane przez nieprzeszkolone osoby mogą prowadzić do jeszcze cięższych 



 

 

Wymieniając bezpiecznik należy upewnić się że wymieniamy go na dokładnie 
taki sam. 
 

uszkodzeń. W razie usterek należy skontaktować się z lokalnym dostawcą, w kwestii 
serwisowania urządzenia. Zaleca sie sprawdzanie przewodu zasilajacego przed 
każdorazowym włączeniem urządzenia. Nigdy nie należy odłączać zasilania poprzez 
mocne pociąganie za wtyk zasilania. Należy unikać bezpośedniego kontaktu wiązki 
światła z oczami. 
 
 

2.  Wprowadzenie 

 
2.1  Funkcje 

15 kanałowe sterowanie z DMXa 
Pan :540°/ 630° 
Tilt:270°. 
Różne tryby strobowanie. 
Różne tryby wygaszania (Dimmer 0-100%). 
Wyświetlacz LCD  
Reset do ustawień fabrycznych. 
Opcja odwrócenia Pan/tilt . 
Dodatkowe wiatraki chłodzące. 

 
2.2  Kanały DMX  

Kanał        Funkcja 

1 Pan 

2 Tilt 

3 Prędkość Pan Tilt  

4 Dimmer 

5 Czerwony 

6 Zielony 

7 Niebieski 

8 Biały 

9 Strobo 

10 Zmiana koloru 

11 Miksowanie koloru 

12 Auto Miksowanie koloru 

13 Kalibracja Pan  

14 Kalibracja Tilt  

15 Reset 
 

 

3.  Uruchomienie 

 
 
 
 
3.1  Wymiana bezpiecznika 

Śrubokrętem płaskim ostrożnie odkręcić trzon bezpiecznika. Wyjąć uszkodzony 
bezpiecznik, i wymienić go na identyczny. Umieścić I wkręcić trzon bezpiecznika z 
powrotem na swoje miejsce.  

 
3.2  Łączenie osprzętu  

Aby połączyć głowice w szereg wymagany będzie kabel szeregowy DMX'owy, 



 

 

zarówno dla sterowania z DMXa, jak i trybu Auto w konfiguracji Master/Slave. 
Maksymalna zalacana długość przewodu sygnałowego to 500 metrów. 
Maxymalna zalecana ilość głowic w jednym ciągu sygnałowym to 32 sztuki. 

 
Kable sygnałowe  
Połączyć głowice w szereg można za pomocą kabli sygnałowych. Przy próbie tworzenia 
włąsnych kabli sygnałowych należy pamiętać o wyborze kabli mogących przewodzić 
sygnał wysokiej sakości, które jednocześnie są mniej podatne na zakłocenia 
elektromagnetyczne.  
 
Kabel DMX  

Należy uzywać kabla belden 9841 lub podobnych, które spełniają normy  EIA RS-
485. Standardowe kable mikrofonowe nie zapewniają odpowiedniego przesyłu 
danych sygnałowych DMX, na dalsze odległości. Kable powinny mieć następujące 
charakterystyki:  
maksymalną pojemność między przewodami-30 pF/30 cm. 
Maksymalną pojemność między przewodem a izolacją -55 pF/30 cm. 
Maksymalną rezystancję of 20 Om/300m. 
Nominalną impedancję rzędu 100-140 Om. 

 
3.4   Ustawianie szeregowego połączenia DMXowego 
 
 
3.5   Łączenie Master/S lave  

1.Połączyć (male) 3 pinowy wtyk kabla DMX do 3 pinowego wyjścia (female) 
sygnałowego z tyłu urządzenia. 
2.Podłącz koniec kabla sygnałowego wychodzącego z pierwszego urządzenia, które 
będzie miało (female) 3 pinowy connector do wejścia sygnałowego następującego 
urządzenia posiadającego wejściowy (male) 3 pinowy connector.  

 
 
3.6  Umiejscowienie  

Urządzenie może pracować w każdej pozycji, o ile zapewniona jest odpowiednia 
wentylacja. 
 

4.  Instrukcje Użytkowania 
 
4.1  Nawigacja panelu kontrolnego 

Nawigacja I sterowanie funkcjami panelu zewnętrznego odbywa sie za pomocą 4 
przycisków umiejscowionych blisko wyświetlacza LCD.. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gdy wybrana jest funkcja Menu, wyświetlacz będzie pokazywał pierwszą dostępną 
funkcję z głównego menu. Aby wybrać funkcje z menunależy wcisnąć <ENTER>. 

Przycisk Funkcja 

<MENU> 
Używany do uzyskania dostępu do menu, lub 

cofania sie do poprzedniej funkcji. 

<DOWN> 
Zjeżdża w dół dostępnych do wyboru funkci w 

menu. 

<UP> 
Zjeżdża w górę dostępnych do wyboru funkci w 

menu. 

<ENTER> 
Używany do potwierdzania wyboru danej funkcji 

lub wartości. 
  



 

 

Wciskanie przycisku <MENU> wielokrotnie pomoże wybrać pożądaną funkcję w 
menu. Wciśniecie przycisków  <UP> i <DOWN> pozwala nawigować opcje w menu. 
Wciśnięcie <ENTER> potwierdza wybór aktualnie wyświetlanej funkcji. Aby powrócić 
do poprzedniej funkcji lub menu, bez zmiany jej wartości wciskamy przycisk  
<MENU> . 

 
 

 
4.2  Mapa Menu  

 DMX Address (adresowanie DMX 001-512) 

 Perform mode (FA(szybki) or SL(wolny)) 

 Sound Control (000 tryb dźwiękowej zmiany koloru lub 002 dźwiękowe sterowanie) 

 Pan Reverse (000 Pan  or 001 odwrócony Pan) 

 Tilt Reverse (000 Tilt  or 001 Podwrócony Tilt) 

 Factory Set ( 001 ustawienia fabryczne) 

 Reset Set ( 001 Reset) 

 X Angle (540 lub 630 stopniowy kąt rotacji Pan ) 

 

Tryb DMX  

Ten tryb umożliwia sterowanie urządzeniem przez każdy standardowy kontroler DMX. 
Tstandardowe ustawienie sterowanie DMX takie jak poniżej: 

 
 
 
 
 
4.3  Wartości kanałów DMX  
 

Kanał Wartość Funkcja 

1 
 

0-255 
Pan 
Obrót Pan 0~540/630 

2 
 

0-255 
Tilt 
Obró Tilt 0~270 

3 
 

0-255 
Pan Tilt speed 
Regulacja prędkości Pan & Tilt  

4 
 

0-255 
Dimmer 
0-100% dimmer 

5 
 

0-255 
Red 
0-100% Czerwony 

6 
 

0-255 
Green 
0-100% Zielony 

7 
 

0-255 
Blue 
0-100% Niebieski 

8 
 

0-255 
White 
0-100% Biały 

9 

 
0-2 

3-125 
126-255 

Strobo 
Brak funkcji 
Losowy efekt strobowania 
Pulsacyjny efekt strobowania 



 

 

10 

 
0-15 
16-31 
32-47 
48-63 
64-79 
80-95 
96-111 

112-127 
128-143 
144-159 
160-175 
176-191 
192-207 
208-223 
224-239 
240-255 

Zmiana koloru 
Brak funkcji 
Czerwony 
Zielony 
Niebieski 
Biały 
Czerwony/Zielony 
Czerwony/Niebieski 
Czerwony/Biały 
Zielony/Niebieski 
Zielony/Biały 
Niebieski/Biały 
Czerwony/Zielony/Niebieski 
Czerwony/Zielony/Biały 
Zielony/Niebieski/Biały 
Niebieski/Czerwony/Biały 
Czerwony/Zielony/Niebieski/Biały 

11 

 
0-2 

3-41 
42-83 

84-125 
126-167 
168-209 
210-251 
252-255 

Miksowanie kolorów 
Brak funkcji 
R: 100% B: 0 G:0~100% 
R: 100%~0 B: 0 G:100% 
R: 0 B:0~100% G:100% 
R: 0 B:100% G:100%~0 
R: 0~100% B: 100% G: 0 
R:100% B:100% G:0~100% 
R:100% B:100% G:100% 

12 
 

0-2 
3-255 

Auto Miksowanie Kolorów 
Brak funkcji 
Auto miksowanie kolorów zwiększające 

13 
 

0-255 

Kalibracja Pan  
Kalibracja Pan  

14 
 

0-255 
Kalibracja Tilt 
Kalibracja Tilt 

15 
 

0-127 
128-255 

Reset  
Brak funkcji 
Reset po 3 sekundach 

 

 
 

5.  Specyfikacje techniczne 

Napięcie 100-240v  50Hz-60Hz 

LEDy 12x12w  (RGBW 4w1 LED) 

Pan 540° 

Tilt 270° 

Tmax. Temperatura otoczenia 40°C 

Porty sygnałowe wej/wyj 3pin XLR-connector 

Rozmiary 275 ×138×296mm 

Waga 4.5kg 

 


