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Attention: 
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1. Please read this specification carefully before installment and operation. 

2. Please do not transmit this specification without permitting. 

3. The specification will be revised according the actual operation. 

4. Please do not refit the machine without permitting. 

 

 

1. Function set 

 

menu numeric

al value 

description 

R.___ 000~255 Red light from dark to bright 
G.___ 000~255 Green light from dark to bright 
B.___ 000~255 Blue light from dark to bright 

W.__

_ 

000~255 White light from dark to bright 

F.__

_ 

000~003 Light keep static Colors are adjusted by 

R.____\G.____\B.____ 

W.____ 
004~255 The strobe frequency is 

from slow to fast. 

d.___

_ 

001~512 DMX512 or slave serial 

P.___

_ 

000~255 Jump change mode( from slow to fast) 

L.___

_ 

000~255 Pulse change mode( from slow to fast) 

E.___

_ 

000~255 Gradual change mode ( from slow to fast) 

soud soud Sound control mode 

 

 

 
2. Setup menu（（（（Press the ENTER key for 3 seconds under the function menu condition）））） 

 

rl00~255 Red LED total current adjustment( from high to low) 

g100~255 Green LED total current adjustment( from high to low) 

b100~255 Blue LED total current adjustment( from high to low) 

w100~255 White LED total current adjustment( from high to low) 

3. DMX control（d.001~512） 
 

Chann

el 

Channel 

value 

Function description 

 

CH1 

0            Lights keep dark 

1~255            Lights from dark to light     

  Ch2 0            Red light keeps dark 

1~255            Red light from dark to light 

CH3 0            Green light keeps dark 

1~255            Green light from dark to light 

CH4 0            Blue light keeps dark 

1~255         Blue light from dark to light 

CH5 0            White light keeps dark 
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1~255         White light from dark to light 

   

 

 

CH6 

   

0~50     CH1~CH4 are valid 

51~100            Jump change 

101~150            Pulse change 

151~200            Gradual change 

201~25

5 

           Sound control 

CH7 000~250 Lights'  speed adjustment, from slow to fast 

 

 

 

 

Safety instruction: 

 

1. Please cut off the power before installment and repairing. Keep the lights under ventilated 

environment. 

2. Please do not use the lights under humid environment as the lights are designed for using 

in-door. 

3. Please let the lights avoid water. If the lights are used out door, please prepare for 

waterproofing. 

4. Please install, operate and respire after you are familiar with the performance of lights. 

Please use voltage 180-230VAC. 

5. In order to protect your eyes, please do not stare at the lights for a long time 
6. Please clean the lights with cleaning cloth. 
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LED PAR 56 7*10W 

RGBW 4w1 SLIM 

 
Instrukcja Obsługi 
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Uwagi: 
1. Przed włączeniem i użytkowaniem prosi się o dokładne zapoznanie się z instrukcją. 

2. Zabrania się rozpowszechniania tej instrukcji bez odpowiednich pozwoleń. 

3. Instrukcja ta stanowi część całego kompletu wraz z urządzeniem. 

4. Odradza się montowania urządzenia bez wcześniejszego poznania jego zasady. 

 

 

1. Funkcje 

 

menu wartość Funkcja 

R.___ 000~255 Czerwony, od ciemnego do jasnego 

G.___ 000~255 Zielony, od ciemnego do jasnego 

B.___ 000~255 Niebieski, od ciemnego do jasnego 

W.__

_ 

000~255 Biały, od ciemnego do jasnego 

F.___ 000~003 Światło ciągłe Kalibracja kolorów 

R.____\G.____\B.____ 

W.____ 
004~255 Strobowanie rosnące 

d.___

_ 

001~512 DMX512 lub slave 

P.___

_ 

000~255 Skokowy tryb pracy ( przyspieszający ) 

L.___

_ 

000~255 Pulsowy tryb pracy ( przyspieszający ) 

E.___

_ 

000~255 Tryb stopniowej zmiany ( przyspieszający ) 

soud soud Tryb dźwiękowy 

 

 

 
2. Menu wewnętrzne（（（（ przytrzymaj ENTER przez 3 sekundy w menu funkcyjnym ）））） 

 

rl00~255 Regulacja  napięcia na diodzie czerwonej ( malejąco ) 

g100~255 Regulacja  napięcia na diodzie zielonej ( malejąco ) 

b100~255 Regulacja  napięcia na diodzie czerwonej ( niebieskiej ) 

w100~255 Regulacja  napięcia na diodzie białej ( malejąco ) 

 

3. Sterowanie DMX（d.001~512） 
 

Kanał Wartość Funkcja 

 

CH1 

0            Przesłona zamknięta 

1~255            Stopniowe otwieranie przesłony 

  CH2 0            Brak koloru 

1~255            Czerwony, coraz jaśniejszy 

CH3 0            Brak koloru 

1~255            Zielony, coraz jaśniejszy 

CH4 0            Brak koloru 

1~255         Niebieski, coraz jaśniejszy 
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CH5 0            Brak koloru 

1~255         Biały, coraz jaśniejszy 

   

 

 

CH6 

   

0~50      Kanały CH1~CH4 obowiązują 

51~100             Zmiana skokowa 

101~150             Zmiana Pulsacyjna 

151~200             Zmiana Stopniowa 

201~255             Sound control 

CH7 000~250             Prędkość zmiany funkcji 

 

 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa: 

 

1. Wyłączyć zasilanie przed instalacją lub naprawą urządzenia. Urządzenia powinny mieć 

zapewnioną dobrą wentylację. 

2. Urządzenia przeznaczone są do pracy wewnętrznej, i tylko do takiej pracy powinny być 

wykorzystywane. 

3. Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą. Jeżeli już urządzenia ma pracować na 

zewnątrz, należy upewnić się iż urządzenie jest dobrze uszczelnione. 

4. Podłączenie, użytkowanie i naprawa zalecane dopiero po zapoznaniu się z instrukcją 

urządzenia. Zalecane napięcie to 180-230 V. 

5. Zaleca się unikanie zbyt długiego kontaktu oczu ze źródłem światła. 

6. Soczewki należy czyścić specjalnymi materiałami. 

 

 

 

 


