
Αλλαγή διεφθυνσης DMX
Για να αλλάξουμε διεφκυνςθ πατάμε Set/Enter και (εφόςον το πλικτρο είναι ενεργοποιθμζνο) αρχίηει να αναβοςβινει το δεξί ψθφίο. 

Κατόπιν με τα πλικτρα Down και Up επιλζγουμε τθν επικυμθτι διεφκυνςθ του 1ου καναλιοφ (001-512). Τζλοσ με Set/Enter 

αποκθκεφουμε τθν νζα διεφκυνςθ, ι με Select/Cancel ακυρϊνουμε τθν αλλαγι και παραμζνει θ παλιά διεφκυνςθ (το δεξί ψθφίο 

ςταματά να αναβοςβινει).

Ρφθμιση ελάχιστής τιμής των εξόδων
Εδϊ ρυκμίηουμε το ελάχιςτό που μπορεί να ζχει κάκε ζξοδοσ, δλδ τθν ςτάκμθ που κα βγάηει όταν θ εντολι DMX είναι μθδζν.

Π.χ. με χαμθλι ςτάκμθ μθδζν (Lx.00), θ ζξοδοσ ακολουκεί τθν αντίςτοιχθ εντολι. 

Γενικά ιςχφει:  Στάκμθ εξόδου = Εντολι DMX + Χαμθλι ςτάκμθ *(255 - Εντολι) /256

Για να αλλάξουμε χαμθλι ςτάκμθ πατάμε Set/Enter και (εφόςον το πλικτρο είναι ενεργοποιθμζνο) αρχίηει να αναβοςβινει το δεξί 

ψθφίο. Κατόπιν με τα πλικτρα Down και Up επιλζγουμε τθν επικυμθτι χαμθλι ςτάκμθ (00-99, και μετά FF). Τζλοσ με Set/Enter 

αποκθκεφουμε τθ νζα χαμθλι ςτάκμθ, ι με Select/Cancel ακυρϊνουμε τθν αλλαγι και μζνει θ παλιά χαμθλι ςτάκμθ (το δεξί ψθφίο 

ςταματά να αναβοςβινει).

Ενσωματωμζνα Προγράμματα (Pattern)
Εδϊ επιλζγουμε εάν οι ζξοδοι κα ακολουκοφν το ςιμα DMX (Pt.00), ι κάποιο εςωτερικό pattern (Pt.01- Pt.33). Pattern είναι μια 

ακολουκία βθμάτων, όπου το κάκε βιμα ζχει μια προκακοριςμζνθ ςτάκμθ για κάκε ζνα από τα 6 κανάλια.

Για να αλλάξουμε Pattern πατάμε Set/Enter και (εφόςον το πλικτρο είναι ενεργοποιθμζνο) αρχίηει να αναβοςβινει το δεξί ψθφίο. 

Κατόπιν με τα πλικτρα Down και Up επιλζγουμε τo επικυμθτό Pattern.

Τζλοσ με Set/Enter αποκθκεφουμε το νζο Pattern, ι με Select/Cancel ακυρϊνουμε τθν αλλαγι και παραμζνει το παλιό Pattern. (το δεξί 

ψθφίο ςταματά να αναβοςβινει).

Σαχφτητα Προγραμμάτων (Pattern)
Εδϊ βλζπουμε τθν ταχφτθτα εναλλαγισ βθμάτων του επιλεγμζνου pattern.

Για να αλλάξουμε ταχφτθτα πατάμε Set/Enter και (εφόςον το πλικτρο είναι ενεργοποιθμζνο) αρχίηει να αναβοςβινει το δεξί ψθφίο. 

Κατόπιν με τα πλικτρα Down και Up επιλζγουμε τθν επικυμθτι ταχφτθτα (000-255). Τζλοσ με Set/Enter αποκθκεφουμε θ νζα ταχφτθτα, 

ι με Select/Cancel ακυρϊνουμε τθν αλλαγι και παραμζνει θ παλιά ταχφτθτα (το δεξί ψθφίο ςταματά να αναβοςβινει).

ημείωση:

Δεξιά από το τελευταίο ψθφίο τθσ οκόνθσ υπάρχει μια κουκίδα θ όποια αν αναβοςβινει ςθμαίνει ότι θ ςυςκευι λαμβάνει κανονικά ςιμα DMX ςτθν περίπτωςθ που είναι 

ςβθςτι ελζγξτε τθν πολικότθτα του ςιματοσ DMX.

Παρατηρήσεις:  

Α) Η φάςθ του ρευματολιπτθ (Φισ) να ςυμπίπτει με τθν φάςθ τθσ παροχισ. 

Β) Αντικατάςταςθ αςφάλειασ του dimmer να γίνετε ΜΟΝΟ με ίςθ ι μικρότερθ αςφάλεια, αποφφγετε τθν τοποκζτθςθ μεγαλφτερθσ αςφάλειασ. Κίνδυνοσ καταςτροφισ 

τθσ ςυςκευισ.

Η ςφνδεςθ όλων των φορτίων / εξόδων πραγματοποιείται με αρςενικοφσ ρευματολιπτεσ (Φισ) τφπου Schuko. 

Το Dimmer Pack μπορείτε να το ςυνδζςετε είτε απευκείασ ςε αςφάλεια L+N 16A καμπφλθσ C είτε να το ςυνδζςετε με αρςενικό ρευματολιπτθ (Φισ) τφπου Schuko.

Η ςφνδεςθ του DMX γίνεται με καλϊδιο DMX (1x2x0.22mm) ςτθν μπροςτινι πλευρά τθσ ςυςκευισ, το οποίο τερματίηει ςε κθλυκό XLR 3Pins και ςυνδζεται ςτο DMX IN 

(Αρςενικό XLR) του Dimmer. Η διάταξθ του XLR ζχει ωσ εξισ: 

Στθν κζςθ  ζνα (1) είναι θ γείωςθ (Ground), ςτθν κζςθ δφο (2) βρίςκεται  ο αρνθτικόσ πόλοσ (negative), και ςτθν κζςθ τρία (3) είναι ο κετικόσ πόλοσ (positive).
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