Instruções gerais
Retirando da embalagem:
Obrigada por comprar este produto. Por favor leia o manual do usuário e as informações de
operações por segurança antes de utiliza-lo. Guarde o manual para futuras referências.
Uma vez que passou por uma série de testes antes da entrega, este produto se encontra em
perfeito estado e irá executar os efeitos laser com precisão.
Por favor verifique os anexos listados na página ao abrir a embalagem. No caso de defeito
na embalagem ou anexos faltando, por favor contactar seu revendedor ou nosso departamento
de vandas.

Anexos:
1. Equipamento com Laser:

1PÇ

2. Cabo de Força:

1PÇ

3. Manual do Usuário:

1PÇ

4. Certificado de garantia

1PÇ

Avisos:
1. Não olhe diretamente para o feixe de luz Laser, pode causar lesão no olho.
2. Não ligue e desligue a unidade frequentemente.
3. Antes de usar a unidade certifique-se de que a mesma esteja aterrada.
4. Esta unidade foi criada somente para uso interno e deve ser evitado o contato com liqui dos, umidade e choques. A temperatura de trabalho deste aparelho é de 18 a
35o C, não podendo ser utilizado continuamente por mais de 4 horas, pois pode diminuir .
o tempo de vida do Diodo Laser.
5. Utilizar pano limpo para remover a poeira absorvida pelas lentes externas periodicamente
para otimizar a saida de luz.
6. Não remova ou rasgue o selo de garantia, caso contrario esta não sera mais válida.
7. Sempre substitua o fusivel por outro do mesmo valor, caso contrário,
pode causar incendio, choque eletrico ou danificar o aparelho. Alem disso, poderá
perder garantia de conserto.

PERIGO
EVITE EXPOSIÇÃO A RADIAÇÃO DA
LUZ - PRODUTO LASER CLASSE 3B
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Especificações Técnicas
1. Voltagem: □AC220V/ 60HZ, Fusível: 2A/250V
2. Potência Consumida: 20W
3. Laser: 50mW@532nm, green DPSS laser, 100mW@650nm, red Laser
4. Modos de Trabalho: DMX, Sound Active, AUTO, Mestre/Escravo
5. Número de Canais DMX: 5 canais
6. Graficos & Efeitos: mais de 500 raios lançados ao mesmo tempo,
dispersão dos raios maior que 40 graus
7. Interface: 3 pinos XLR para DMX ou ligação Mestre/Escravo.
8. Tamanho: L*W*H=290*140*100mm
9. Peso: 3.5Kg

Características
1. Modos de operação
Inclui quatro modos de operação:DMX, Sound Active, AUTO e Mestre/Escravo
para diferentes aplicações.
2. Controle DMX
A unidade possui 5 canais de controle no modo DMX e função BLACK OUT.
A unidade Laser irá desligar se o sinal DMX512 não estiver presente.
3. Função Mestre/Escravo
O sistema permite a conexão de várias unidades para trabalhar
sincronizadas sem uso de mesa, em Sound Active ou modo AUTO.
4. LED indicador de som e Laser desligado.
No modo Sound Active, o painel da unidade possui um LED indicador de Som.
O laser ira se desligar depois de 8 segundos sem som ou som ambiente baixo.
5. Laser DPSS
Sào usados Diodos de Estado Solido, saida estavel e longa vida de
funcionamento.
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Painel Frontal/Traseiro
2
4
3
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Painel Frontal
1. Abertura do Laser

2. Microfone p/ captação do Som

POWon : Vermelho
POW
3. Indicador POW
de Power

POW
4. Indicador de Som: Azul POWER

5
6
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POW1

POW

3

POWER

Painel Traseiro

1. Tomada de força

4. Ajuste da Sensibilidade do Som

2. Ventilador de Refrigeração

5. Dipswitches: Seleção de modo/endereço

3. DMX ou Mestre/Escravo

6. Indicador de sinal DMX: Verde

Ajuste e Função
Sound Active
A mudança nos efeitos é controlada pelo som, ou seja, o ritimo do som altera o efeito.
Ajuste o botão de sensibilidade no sentido horário para aumentar a sensibilidade do
equipamento ao som, e vire para o sentido contrario para diminui-la.
O Diodo Laser irá automaticamente desligar após 8 segundos sem som ou com som baixo.
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AUTO
Exibição em sequência dos programas internos, sem controle externo. Independe do som,
o Laser fica sempre ligado.

Controle DMX
O aparelho só aceita o padrão DMX 512 internacional para controlar o sistema
Veja a descrição dos canais abixo:

Tabela de Parametros de Controle DMX
Canal

CH1

CH2

Função

Mode

Sentido de giro

Valor

Descrição

0～49

Blackout, laser OFF

50～99

Sound active mode

100～149

AUTO mode

150～255

DMX mode

0～99

Giro sentido horário

100～199

parado

200～255

Giro sentido anti horário

CH3

Velocidade de giro 0～255

0 é rápido, 255 é lento

CH4

0～255

0 é rápido, 255 é lento

0～99

Red+Green（Yellow）

100～199

Vermelho

200～255

Verde

CH5

Twinkle speed

Seleção de cor

Quando o CH1 seleciona o modo DMX (DMX - 150～255), você pode usar os canais CH2
CH3 e CH4 para controlar o feixe laser, em outros modos, CH2, CH3 e CH4 são invalidos.

POW
Definição do modo de operação.

POW

Tabela de Funções
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Use o dipswitch para selecionar o modo de operação da unidade: DMX/Escravo, ou Sound
Active, ou modo AUTO. Veja a “Tabela de Função” abaixo, as chaves 9 e 10 definem o modo
de operação.
Dipswitch #10 é utilizado para definir o modo Mestre (ON) ou DMX/Escravo (OFF).
O modo Mestre pode operar em Sound Active ou modo AUTO (dipswitch #9).

Note que com vários equipamentos interligados sem mesa, só podemos ter 1 Mestre.
No modo DMX/ Escravo, dados são recebidos de uma mesa ou de um aparelho Mestre.

Cálculo do endereço DMX
Para modo DMX, o endereço é definido através dos dipswitches 1# a 9#, o endereço
pode ser escolhido de 1 a 511. Cada dipswitch representa um valor binário.
Dipswitch

Value

Dipswitch

Value

＃1

1

＃6

32

＃2

2

＃7

64

＃3

4

＃8

128

＃4

8

＃9

256

＃5

16

＃10

DMX, Set to "0"

Um vez que o aparelho possui 5 canais, cada um deve conter pelo menos 5 canais. Podemos
definir 8 canais para um aparelho, então endereço DMX = 8*N + 1, N=0, 1, 2, 3 ……
Ex : Aparelho 1 =1, Aparelho 2 =9, Aparelho 3 =17, Aparelho 4 =25
Aparelho

Endereço

Binario

Dipswitches

1

1

100000000

＃1
1

2

9

100100000

＃1+#4

3

17

100010000

＃1+#5

4

25

100110000

＃1+#4+#5

Para endereçar sem fazer contas, veja a "Tabela de Referência rápida do Endereço DMX".

Operação
Operação Stand-Alone (Sound Active, modo AUTO)
Este modo permite que o equipamento reaja a batida da música no modo Mestre.
1. Instale o equipamento na posição desejada.
2. Ajuste os dipswitches para selecionar Sound Active ou modo AUTO.
3. Ligue o equipamento, o mesmo começa a resetar, e então começa a trabalhar.
4. O equipamento irá reagir as baixas frequências da música através do microfone interno.
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Ajuste a sensibilidade no botão de audio, que se localiza no painel traseiro, para torná-la
mais ou menos sensivel ao Som. No painel tem um indicador LED para o Som.

Operação Mestre/Escravo
Esta modalidade permite que você conecte até 32 unidades sem mesa.
1. Instale as unidades nas posições desejadas.
2. Defina uma unidade como Mestre, ajuste o dipswitch para selecionar o modo Sound Active
ou AUTO. Todos os outros devem ser ajustados para modo Escravo.
3. Use cabos XLR padrão para conectar as unidades pelos conectores XLR na parte traseira
das unidades. Para utilização de cabos longos, sugerimos usar um terminador na última unidade.
4. Ligue todas as unidades, as mesmas começam a resetar e depois começam a trabalhar.
As unidades Escravo irão trabalhar como a unidade Mestre.
5. As unidades irão reagir as baixas frequências do som (graves), através do microfone interno.
Ajuste a sensibilidade no botão de audio, localizado na parte traseira da unidade Mestre, de
acordo com o som ambiente. O painel frontal tem um LED que marca as batidas do som.

POWER

POWER

1: Mestre: Sound/AUTO

POWER

N：Escravo

2：Escravo

Operação DMX.
Este modo permite que você utilize uma mesa universal DMX-512 para operar.
1. Instale as unidade na posição desejada.
2. Use cabos XLR padrão para conectar as unidades pelos conectores XLR na parte traseira.
Para utilização de cabos longos, sugerimos usar um terminador no último aparelho.
3. Atribua um endereço DMX para cada uma das unidades usando o dipswitch,

DMX512

POWER

1：DMX MODE

POWER

POWER

2：DMX MODE
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N：DMX

Veja na Tabela de Referência rápida do Endereço DMX".
4. Ligue todas as unidades, elas começam a resetar e depois começam a trabalhar.
5. Use a mesa DMX para controlar as unidades (veja a descrição dos canais).
Notas/Observações:
1. A mesa DMX não pode ser utilizada c/ o aparelho no modo Mestre (Sound Active ou AUTO).
2. Deve haver somente uma unidade Mestre no modo de operação Mestre/Escravo.

Resolução de Problemas
1.Se o indicador de power on não acender e o Laser não funcionar, é necessario verificar voltagem (220V) e o fusivel do aparelho.
2.Em operação Stand-Alone, se o indicador de power on estiver aceso e o indicador
de ativação de som não estiver aceso, o laser não funciona.
A. Porque o som do ambiente está muito baixo ou a sensibilidade do som selecionada
no equipamento esta baixa. Sem som o Laser se desliga automaticamente.
B. Checar se a unidade foi colocada no modo Escravo, se foi, coloque-a no modo Mestre.
3. Na operação Mestre/Escravo, se a unidade escravo não funcionar, verificar:
A. Certifique-se de que tenha apenas um Mestre na linha e os outros em modo Escravo.
B. Certifique-se que não há mesa DMX controlando (conflito).
C. Certifique-se de estar usando cabos de força e de sinal, de qualidade.
4. No modo de operação DMX, se o laser estiver DESLIGADO e o Led de indicação DMX
apagado, verificar:
A. Certifique-se de colocar o equipamento no modo DMX (dipswitch #10 OFF).
B. Certifique-se de ter uma boa conexão (cabos de sinal), e endereço correto.
5.Em operação DMX, a unidade não responde à mesa, mas o indicador de sinal DMX
está piscando, verifique se a mesa e o equipamento tem o mesmo endereço.
6. Se a unidade falhar, desligue a unidade e ligue novamente depois de 5 minutos.

POWacima e o problema
POW
POW
POWER
POWER
Se depois de tentar asPOW
soluções
permanecer,
por favor contacte
seu
revendedor ou nossa assistência técnica.

POW

POW
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DMX Tabela de Endereços
Esta tabela lista a configuração do dipswitch, estabelecendo o endereço DMX de 1 a 511.
Siga as instruções seguintes para configurar o dipswitch com o endereço DMX desejado.

Tabela de Referência rápida do Endereço DMX
DipSwitch Position

POW
POW

DipSwitch Position

POW
POW

POW

POWDMX Address

Pag 8

POWER
POWER
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