
                 ΟΔΗΓΙΕ   ΧΡΗΕΩ  D 63 DMX 

 
    Η   ζύλδεζε   ηνπ  dimmer  γίλεηαη  ζε  ηξηθαζηθή   ή  κνλνθαζηθή  παξνρή  αλάινγα  κε  ηελ  

ηζρύ  πνπ  ζέιεηε  λα  έρεηε. Πξνηεηλόκελν   θαιώδην  ζύλδεζεο   γηα  max  ηζρύ  είλαη   5 Χ 6  θαξέ  

δει. ( ηξεηο  θάζεηο -  νπδέηεξνο – γείσζε ). 

     Τν  dimmer  ιεηηνπξγεί     ςεθηαθά  .   Η  ζύλδεζε  DMX  γίλεηαη  ζην  κπξνζηηλό  πάλει  κε  

είζνδν  αξζεληθό  XLR  3 PINS    ( ην  1 pins  γε -  ην 2  pins  ( + )  θαη  ην  3 pins  (- ),  ε ζπλέρεηα 

DMX  γίλεηαη  κε   XLR  ζειπθό  κε  ηηο ίδηεο  ζπλδέζεηο. 

    Τα  3  θόθθηλα   led  δείρλνπλ  ηελ παξνρή  ηάζεσο  ( RST ), ην  πξάζηλν  led  δείρλεη  ηελ 

επηθνηλσλία   DMX ( DATA ) θαη  ην  ηειεπηαίν  θόθθηλν  led δείρλεη  ηελ  εζθαικέλε  

επηθνηλσλία  (  error ). 

    Τα  display  δείρλνπλ  ηνλ  αξηζκό  ησλ  θαλαιηώλ  DMX  ( 001-512 ) θαλάιηα . Τα  button   up / 

down   αλεβάδνπλ ή  θαηεβάδνπλ  ηνλ  αξηζκό  ησλ  θαλαιηώλ ( π.ρ.  001, 002,  003,……).    

Τα  button  ( + /- )  manual  check  ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα  έιεγρν  ησλ  θαλαιηώλ        

       Η ζύλδεζε  ησλ θνξηίσλ ζηελ έμνδν γίλεηαη κε πξίδεο 16 Α sckuko . 

    Αθνύ  ζπλδέζεηε  ην  dimmer  αλνίγεηε  ηνπο  ηξεηο  αζθαιηνδηαθόπηεο .Τα   θόθθηλα  led  αλάβνπλ  

θαη  ηα  display  δείρλνπλ  error  ( δει. δελ  ππάξρεη  επηθνηλσλία ). Γηα  λα   μεθηλήζεη  ε  επηθνηλσλία   

κε ην  dimmer    ζπλδένπκε    ην  βύζκα  εηζόδνπ  DMX  in  κε  ηελ  θνλζόια.  Τα    display   δείρλνπλ  

001  θαη  ην   led  DATA   αλάβεη. Αλάινγα   κε  ην  ηη  θαλάιη  δείρλνπλ  ηα  display  απηό  ην  θαλάιη  

ηεο  θνλζόιαο  μεθηλά  ην  dimmer. 

   Αλ   ην  dimmer   δείρλεη   001  ζεκαίλεη  όηη  ην   dimmer  έρεη  ζπλδεζεί  κε  ηελ  θνλζόια  από  ην  

1-6  θαλάιη . Αλ   δείρλεη  002  έρεη  ζπλδεζεί  κε  ηα  θαλάιηα  2-7.   Αλ  δείρλεη  003  έρεη  ζπλδεζεί   

κε  ηα  θαλάιηα  3-8 θ.ν.θ.   

   Αλ  ζέιεηε  λα  ζπλδέζεηε  πεξηζζόηεξα   dimmer  από  ην  βύζκα  DMX  OUT  ζπλδέεηε  ην  

επόκελν  ζαο  dimmer. 

    Αλ  θάπνην led δελ αλάςεη ζεκαίλεη όηη ππάξρεη θάπνην ιάζνο ζηε ζύλδεζε . Αλ ζέιεηε λα ειέγμεηε ηα 

θαλάιηα ηνπ dimmer ( manual check ) παηάηε ηα button ( + / - ) γηα 3 sec καδί . Τόηε ην πξώην  display  

δείρλεη  1 θαη ην δεύηεξν θαη ην ηξίην δείρλνπλ  0 . Παηώληαο ην  button  up ζπλερώο αλεβάδεηε ην πνζν-

ζην θσηηζκνύ ηνπ θαλαιηνύ .    Τα display 2 &  3 δείρλνπλ ην πνζνζηό θσηηζκνύ ηνπ θαλαιηνύ   

δει.  00 – 99  . Ειέγρεηε ηα ππόινηπα θαλάιηα κε ηνλ ίδην ηξόπν παηώληαο  ηα button  ( + / - ). 

 Πάληα  ην πξώην display δείρλεη ην θαλάιη θαη ηα άιια δύν ην πνζνζηό θσηηζκνύ ηνπ . Αλ ζέιεηε λα 

ειέγμεηε όια ηα θαλάιηα καδί ζε ζέζε  master , ην πξώην display πξέπεη λα δείρλεη ηνλ αξηζκό  7. 

   Γηα λα επαλαθέξεηε ην dimmer  ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κεηά ην  manual check παηάηε ηαπηόρξνλα 

ηα button ( + / - ).  Ειάρηζην θνξηίν  ειέγρνπ 15 watt    
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