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ΚΟΝΟΛΑ ΦΩΣΙΜΟΤ
MODEL COM 2

















512 ΚΑΝΑΛΙΑ
1400 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ( CUE , SUB , SEQ , CHAS. )
1 ΓΔΝΙΚΟ MASTER
1 SPEED FOLLOW
1 CROSS FADER / FLASH MASTER
1 SPEED STEP
24 ΠΟΝΣΔΙΟΜΔΣΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
24 ΠΛΗΚΣΡΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
28 ΠΛΗΚΣΡΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ
38 LED ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΞΔΩΝ
1 L C D ( 2 x 16 ΥΑΡΑΚΣΗΡΩΝ )
1 ΓΙΑΚΟΠΣΗ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ ON / OFF
1 ΒΤΜΑ XLR 3 PINS ΓΙΑ ΔΞΟΓΟ DMX 512
1 ΒΤΜΑ ΣΡΟΦΟΓΟΙΑ
1 ΤΠΟΓΟΥΗ ΓΙΑ micro SD
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ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΚΟΝΟΛΑ

Η θνλζόια COM –2 πνπ θαηαζθεπάδεη θαη παξνπζηάδεη ε ATEL LIGHTS
έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζεαηξηθνύο , ζπλαπιηαθνύο θαη ρώξνπο ειέγρνπ θσηηζκνύ .
Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 1400 ζθελέο ζε 512 θαλάιηα. Η θνλζόια δηαζέηεη έλα LCD display 2 x 16 ραξαθηήξεο πνπ παξνπζηάδεη ην πνζνζηό θσηηζκνύ ησλ θαλαιηώλ θαη ηηο ελδείμεηο ιεηηνπξγηώλ ηεο .
Πιήθηξα 1 –10 ρσξίο led : θάλνπλ αξηζκεηηθέο ιεηηνπξγίεο
Πιήθηξα 1 – 24 κε led : ιεηηνπξγνύλ ζαλ flash button ζηα θαλάιηα ηεο
θνλζόιαο ή ζαλ group ζε ιεηηνπξγίεο ηεο θνλζόιαο
Πιήθηξν BLACKOYT : θάλεη ζηηγκηαία δηαθνπή
Πιήθηξν CHASER : παξνπζηάδεη ηα chaser –effect πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη
Πιήθηξν FREEZE : αθπξώλεη ηα πνηελζηόκεηξα SPEED θαη FOLLOW .
Πιήθηξν REC. : ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα γίλνπλ εγγξαθέο
Πιήθηξν EDIT : ρξεζηκνπνηείηαη γηα δηόξζσζε εγγξαθώλ
Πιήθηξν COPY : αληηγξάθεη ζθελέο
Πιήθηξν DEL. : κεδελίδεη ηηο εξγαζίεο
Πιήθηξν THRU : πξνζδηνξίδεη ην δηάζηεκα ησλ θαλαιηώλ ή ζθελώλ
Πιήθηξν ATT : ξπζκίδεη ην πνζνζηό θσηηζκνύ θάζε θαλαιηνύ
Πιήθηξν ENTER ; νινθιεξώλεη θάζε εξγαζία
Πιήθηξν PAGE/CHAN. : επηιέγεη ηελ ζειίδα θαη ην θαλάιη θσηηζκνύ
Πιήθηξν GO : ελαιιάζζεη απμεηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνλζόιαο
Πιήθηξν BACK : επηζηξέθεη ζε πξνεγνύκελε θαηάζηαζε
Πιήθηξν CUE : δεκηνπξγεί ή επαλαθέξεη ζθελέο
Πιήθηξν SUB : δεκηνπξγεί ή επαλαθέξεη SUB
Πιήθηξν SEQ : δεκηνπξγεί ή επαλαθέξεη SEQ
Πιήθηξν ESC : επηζηξέθεη ζε πξνεγνύκελε θαηάζηαζε
Πνηελζηόκεηξα 1- 24 : θαζνξίδνπλ ην πνζνζηό θσηηζκνύ ησλ θαλαιηώλ θαη
ιεηηνπξγνύλ θαη ζαλ SUB MASTER
Πνηελζηόκεηξν CROSS / FLASH : κεηαβαίλεη από ηελ κηα ζθελή ζηελ άιιε
Πνηελζηόκεηξν SPEED : αιιάδεη ηελ ηαρύηεηα βεκάησλ fade-in/fade-out
Πνηελζηόκεηξν FOLLOW SPEED :αιιάδεη ηελ ηαρύηεηα παξακνλήο ησλstep
Πνηελζηόκεηξν G.MASTER : γεληθό master
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ΔΓΓΡΑΦΗ

ΚΗΝΩΝ ( CUE )

Η θνλζόια ζε θαηάζηαζε manual κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί 512
θαλάιηα . Γηα λα θάλεηε εγγξαθή ζθελώλ αλεβάδεηε ην G.MASTER .
Γηα λα γξάςεηε ηελ πξώηε ζθελή παηάηε ην πιήθηξν PAGE CHAN.
θαη ην πιήθηξν BACK , ε νζόλε γξάθεη PAGE START 1 ,
ηνπνζεηείηε ηα πνηελζηόκεηξα ζηηο ζέζεηο πνπ ζέιεηε ελώ ζηελ νζόλε
ζαο βιέπεηε ην αληίζηνηρν επί ηνηο % πνζνζηό θσηηζκνύ πνπ
ξπζκίδεηε ( αλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζθελήο ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα
από 24 θαλάιηα παηάηε GO θαη ζηελ νζόλε ζαο εκθαλίδνληαη ηα
επόκελα 25 – 48 , πάιη GO 49 – 72 θ.ν.θ ) . Οινθιεξώλεηε ηε ζθελή
παηάηε ην πιήθηξν REC. θαη ζηε ζπλερεηα παηάηε ην πιήθηξν CUE ,ε
νζόλε γξάθεη RECORD CUE θαη πιεθηξνινγεηηε ην πξσην CUE (πρ.
1),παηάηε ην πιήθηξν ENTER θαη ε νζόλε γξάθεη TIME UP ( δει,
ρξόλνο αλόδνπ ) πιεθηξνινγείηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν παηάηε ENTER
θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη TIME DOWN ( ρξόλνο θαζόδνπ )
πιεθηξνινγείηε ην ρξόλν θαζόδνπ παηάηε ENTER θαη ζηελ νζόλε ζαο
γξάθεη FOLLOW ( ρξόλνο παξακνλήο ηεο ζθελήο ) πιεθηξνινγείηε
ηνλ αληίζηνηρν ρξόλν θαη παηάηε ENTER.
Αλ δελ ζέιεηε λα θαζνξίζεηε ηνπο ρξόλνπο αλόδνπ ,θαζόδνπ ή
παξακνλήο ζε θάζε αληίζηνηρε έλδεημε ηεο νζόλεο ζαο παηάηε ENTER
δει. ζηηγκηαίν ή κεδεληθό ρξόλν .
Όηαλ νινθιεξώζεηε ε νζόλε ζαο γξάθεη COMPLETE TO CUE
δει. νινθιήξσζε ηεο ζθελήο .
Αλ ζέιεηε κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε αλάκεζα ζε δύν ζθελέο
( π.ρ. cue 2 & 3 ) 3 ελδηάκεζεο ζθελέο ( π.ρ. 2.1 2.2 2.3)
ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ίδην ηξόπν εγγξαθήο όπσο θαη πξηλ . ε θάζε
εγγξαθή ζηελ νζόλε δεμηά καο δείρλεη κέζα ζηελ παξέλζεζε ηνλ αξηζκό
ησλ ζθελώλ πνπ έρνπκε θαηαρσξήζεη.
Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ θαηαρώξεζε ησλ ζθελώλ θαη ζέιεηε λα ηηο
μαλαδείηε παηάηε ην πιήθηξν CUE , ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ
ζέιεηε θαη ην πιήθηξν ENTER . ηελ νζόλε ζαο βιέπεηε ηνλ αξηζκό
ηεο ζθελήο πνπ επηιέμαηε κε ην πνζνζηό θσηηζκνύ θαη ηνπο ρξόλνπο
πνπ έρεηε θαζνξίζεη. Γηα λα δείηε ηηο επόκελεο παηάηε ην πιήθηξν
GO θαη γηα λα γπξίζεηε ζε πξνεγνύκελεο ην πιήθηξν BACK.
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ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ΚΗΝΩΝ ( COPY )
Αλ ζέιεηε λα κεηαθέξεηε θάπνηα ζθελή ζε θάπνηα άιιε αθξηβώο
όπσο είλαη δει. αληηγξάθνληάο ηελ παηάηε ην πιήθηξν COPY ην
πιήθηξν CUE θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη COPY FROM. πιεθηνινγείηε
ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε π.ρ. 5 παηάηε
ENTER θαη ζηελ νζόλε ζαο γξάθεη COPY TO πνπ δει. ζέιεηε λα
κεηαθέξεηε ηε ζθελή . Παηάηε ην πιήθηξν CUE πιεθηξνινγείηε
ηνλ αξηζκό ηεο ζέζεο πνπ ζέιεηε λα κεηαθεξζεί π.ρ. 10 θαη ζηελ
ζπλέρεηα ηνπνζεηείηε ηνπο ρξόλνπο αλόδνπ, θαζόδνπ θαη παξακνλήο,
νινθιεξώλεηε κε ην πιήθηξν ENTER .

ΓΙΑΓΡΑΦΗ ΚΗΝΗ ( DELETE )
Γηα λα δηαγξάςεηε κηα ζθελή παηάηε ην πιήθηξν DEL ην
πιήθηξν CUE , πιεθηξνινγείηε ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ ζέιεηε
λα δηαγξάςεηε θαη νινθιεξώλεηε ηελ δηαγξαθή κε ην πιήθηξν
ENTER . Η νζόλε ζαο γξάθεη DELETE CUE ? ,αλ ζπκθσλείηε
παηάηε ENTER , αλ δηαθσλείηε παηάηε δηπιό ESC. Αλ ζέιεηε λα
δηαγξάςεηε πνιιέο ζθελέο καδί ζε ζεηξά παηάηε ην πιήθηξν DEL ην
πιήθηξν CUE πιεθηξνινγείηε ηνλ αξηζκό ηεο πξώηεο ζθελήο πνπ
ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κεηά ην πιήθηξν THRU ηνλ αξηζκό ηεο
ηειεπηαίαο ζθελήο θαη νινθιεξώλεηε ηελ εξγαζία κε ην πιήθηξν
ENTER .
Π.ρ. αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ηηο ζθελέο από 5 έσο 8 παηάηε
DEL - CUE - 5 THRU 8 - ENTER
Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κηα ζθελή ζηελ νπνία έρεηε ηνπνζεηήζεη point
πρ ηε ζθελή 5 θαη έρεηε point 5.1 , 5.2 ζα δηαγξάθεη όιε ε ζθελή καδί κε
ηα point. Δάλ όκσο επηζπκείηε λα δηαγξάςεηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν point
ηεο ζθελήο (πρ 5.1 ) κπνξείηε λα ην δηαγξάςεηε ρσξίο λα επεξεαζηεί ε
ζθελή.
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ΓΙΟΡΘΩΗ ΚΗΝΗ ( EDIT )
Αλ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε θάπνηα ζθελή παηάηε ην
πιήθηξν EDIT κεηά ην πιήθηξν CUE ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ
ζέιεηε λα δηνξζώζεηε θαη ην πιήθηξν ENTER . Η νζόλε ζαο
γξάθεη ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ επηιέμαηε λα δηνξζώζεηε θαη
κε ηα αληίζηνηρα πνηελζηόκεηξα ησλ θαλαιηώλ κπνξείηε λα
δηνξζώζεηε ην πνζνζηό ηνπο. ηελ νζόλε ζαο θαίλεηαη ν αξηζκόο ηνπ
θαλαιηνύ πνπ επηιέγεηε θαη ην πνζνζηό θσηηζκνύ ηνπ . Όηαλ
νινθιεξώζεηε ηελ εξγαζία ζαο παηάηε ην πιήθηξν REC θαη ENTER
θαη ζηελ ζπλέρεηα ε νζόλε ζαο γξάθεη TIME UP γηα πηζαλή
δηόξζσζε ρξόλνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζηελ εγγξαθή
ζθελώλ . Αλ δελ επηζπκείηε αιιαγή ρξόλνπ ζε θάζε αληίζηνηρε
έλδεημε ηεο νζόλεο ζαο ( TIME UP , TIME DOWN , FOLLOW )
παηάηε ENTER . Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ δηόξζσζε ζαο παηάηε ην
πιήθηξν ENTER .
Κάζε θνξά πνπ δηνξζώλεηε ή γξάθεηε CUE ζηελ νζόλε ζαο κέζα ζε
παξέλζεζε εκθαλίδνληαη όια ηα CUE πνπ έρεηε θαηαρσξίζεη.

ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΗΝΩΝ SUB MASTER
Αλ ζέιεηε λα θάλεηε ζθελέο SUB MASTER δεκηνπξγεηηε
πξώηα ηελ ζθελή πνπ ζέιεηε θαη παηάηε ην πιήθηξν REC θαη SUB,
πιεθηξνινγείηε ηνλ αξηζκό κε ηνλ νπνίν ζέιεηε λα θαηαρσξήζεηε
ην SUB θαη νινθιεξώλεηε κε ην πιήθηξν ENTER .
ηελ θνλζόια κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έσο 24 SUB MASTER .
Σέινο ε νζόλε ζηηο εγγξαθέο SUB καο δείρλεη ηνλ αξηζκό SUB πνπ έρεηε
θαηαρσξήζεη.
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ΑΝΣΙΓΡΑΦΗ ( COPY ) SUB
Γηα λα κεηαθέξεηε έλα SUB ζε θάπνηα άιιε ζέζε παηάηε ην
πιήθηξν COPY ην πιήθηξν SUB θαη ηνλ αξηζκό ηνπ SUB πνπ
ζέιεηε λα κεηαθέξεηε. ηελ νζόλε ζαο γξάθεη COPY FROM
πιεθηξνινγείηε ηνλ αξηζκό ηνπ SUB πνπ ζέιεηε λα αληηγξάςεηε π.ρ. 1,
παηάηε ην πιήθηξν ENTER θαη ζηελ νζόλε ζαο γξάθεη COPY TO
πνπ δει. ζα αληηγξαθεί ην SUB, παηάηε ηνλ αξηζκό ηνπ λένπ sub θαη
νινθιεξώλεηε παηώληαο ENTER .

ΓΙΟΡΘΩΗ SUB MASTER
Γηα λα δηνξζώζεηε έλα SUB παηάηε ην πιήθηξν EDIT ην
πιήθηξν SUB ηνλ αξηζκό ηνπ SUB πνπ ζέιεηε λα δηνξζώζεηε θαη
ην πιήθηξν ENTER. Η νζόλε ζαο γξάθεη ηνλ αξηζκό ηνπ sub πνπ
έρεηε επηιέμεη θαη κε ηα πνηελζηόκεηξα δηνξζώλεηε ηα θαλάιηα πνπ
επηζπκείηε θαη νινθιεξώλεηε κε ην πιήθηξν REC θαη δηπιό ENTER.

ΓΙΑΓΡΑΦΗ SUB MASTER
Γηα λα δηαγξάςεηε έλα SUB παηάηε ην πιήθηξν DEL. ην πιήθηξν
SUB ηνλ αξηζκό ηνπ SUB πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε θαη ην πιήθηξν
ENTER . Η νζόλε ζαο γξάθεη DELETE SUB ? θαη επηβεβαηώλεηε
παηώληαο ENTER ή ζε πεξίπησζε ιάζνπο παηάηε δηπιό ESC.
Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε πεξηζζόηεξα από έλα SUB παηάηε DEL.
κεηά ην πιήθηξν SUB , ηνλ αξηζκό ηνπ πξώηνπ SUB πνπ επηζπκείηε
λα δηαγξάςεηε , ην πιήθηξν THRU ηνλ αξηζκό ηνπ ηειεπηαίνπ SUB
θαη νινθιεξώλεηε κε δηπιό ENTER .
Π.ρ. δηαγξαθή SUB 5 έσο 8 παηάηε :
DEL. - SUB - 5 THRU 8 - ENTER
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ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΗΝΩΝ SEQUENCE
Γηα εγγξαθή sequence παηάηε ην πιήθηξν PAGE. κεηά ην
πιήθηξν BACK ζηελ νζόλε ζαο γξάθεη PAGE START 1
ηνπνζεηείηε ηα πνηελζηόκεηξα ησλ θαλαιηώλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζέιεηε
( αλ γηα ην πξώην SEQ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα από ηα 24 θαλάιηα
πνπ έρεηε κπξνζηά ζαο , παηάηε GO θαη ζηελ νζόλε εκθαλίδνληαη
ηα επόκελα 25 – 48 , πάιη GO 49 – 72 θ.ν.θ. θαη ρξεζηκνπνηείηε
όζα θαη όπνηα ζέιεηε γηα λα δεκηνπξγήζεηε ην πξώην ζαο
sequence) . Όηαλ νινθιεξώζεηε ην πξώην sequence παηάηε ην
πιήθηξν REC. θαηόπηλ ην πιήθηξν SEQ ηνλ αξηζκό ηνπ SEQ ( πρ.1)
θαη κε ην πιήθηξν POINT κπαίλνπκε ζε ζέζε step (βήκα)
πιεθηξνινγείηε ηνλ αξηζκό ηνπ βήκαηνο πνπ ζέιεηε (πρ. step 1) θαη
παηάηε ην πιήθηξν ENTER. H νζόλε ζαο γξάθεη TIME UP ( ρξόλνο
αλόδνπ ), πιεθηξνινγείηε ηνλ επηζπκεηό ρξόλν, παηάηε ENTER ε νζόλε
ζαο γξάθεη TIME DOWN (ρξόλνο θαζόδνπ ) ηνλ πιεθηξνινγείηε,
παηάηε ENTER θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη FOLLOW ( ρξόλνο παξακνλήο
ζθελήο ) ηνλ πιεθηξνινγείηε θαη νινθιεξώλεηε παηώληαο ENTER .
ε θάζε SEQUENCE κπνξείηε λα θαηαρσξίζεηε από 1 - 100
βήκαηα αθνινπζώληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία.
Π.ρ. γηα ην επόκελν βήκα (step 2 ) παηάηε : REC – SEQ – POINT ε
νζόλε ζαο γξάθεη step 2 - ηνπνζεηείηε ηα πνηελζηόκεηξα ζηηο ζέζεηο
πνπ ζέιεηε , ξπζκίδεηε ηνπο ρξόλνπο αλόδνπ ,θαζόδνπ θαη παξακνλήο
εάλ επηζπκείηε κε δηαδνρηθά ENTER k.o.k.

ΓΙΟΡΘΩΗ ΒΗΜΑΣΩΝ SEQUENCE
Γηα λα δηνξζώζεηε ηα βήκαηα παηάηε ην πιήθηξν EDIT ην
πιήθηξν SEQ θαη ηνλ αξηζκό ηνπ SEQ πνπ ζέιεηε (π.ρ. 1) ζηελ
νζόλε ζαο γξάθεη SEQ 1 step 1 ην πξώην λνύκεξν δείρλεη ηνλ
αξηζκό ηνπ SEQ θαη ην δεύηεξν ην πξώην βήκα ηνπ πξώηνπ SEQ
κε ην πιήθηξν POINT κπνξείηε λα επηιέμεηε πνην step( βήκα ) ζέιεηε
λα δηνξζώζεηε, θάλεηε ηηο δηνξζώζεηο ζαο από ηα πνηελζηόκεηξα θαη
παηάηε ην πιήθηξν REC θαη ENTER.Γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ
δηόξζσζε ησλ βεκάησλ πιεθηξνινγείηε ηνπο ρξόλνπο αλόδνπ ,θαζόδνπ
θαη παξακνλήο κε δηαδνρηθά ENTER .
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ΓΙΑΓΡΑΦΗ

SEQUENCE

Γηα λα δηαγξάςεηε έλα SEQUENCE παηάηε ην πιήθηξν DEL
ην πιήθηξν SEQ ηνλ αξηζκό ηνπ SEQ πνπ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε π.ρ.
4 θαη ην πιήθηξν POINT. H νζόλε γξάθεη Delete SEQ 4 step 1 παηάηε
ην πιήθηξν DEL θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη Delete SEQ 4 ALL δει.
ζέιεηε λα ζβήζεηε όιν ην SEQ 4 ? παηώληαο ENTER ε νζόλε ζαο
γξάθεη Delete SEQ 4.ALL ? απαληάηε ζεηηθά κε ην πιήθηξν ENTER ή
αξλεηηθά κε δηπιό ESC. Αλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κόλν θάπνηα βήκαηα
από ην sequence θαη όρη νιόθιεξν, μεθηλάηε όπσο πξνεγνπκέλσο θαη
όηαλ θηάζεηε εθεί πνπ ε νζόλε ζαο γξάθεη Delete SEQ 4 step 1 κε
ηo πιήθηξν POINT κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην step (βήκα) πνπ
ζέιεηε λα δηαγξάςεηε π.ρ. SEQ 4 step 15 θαη παηάηε ην πιήθηξν
ENTER ε νζόλε ζαο γξάθεη Delete SEQ 4 step 15 ? θαη επηβεβαηώλεηε
κε ην πιήθηξν ENTER ή απνξξίπηεηε κε δηπιό ESC.

ΔΓΓΡΑΦΗ CHASER
Παηάηε ην πιήθηξν PAGE CHAN. ην πιήθηξν BACK θαη ε
νζόλε ζαο γξάθεη PAGE START 1 ηνπνζεηείηε ηα πνηελζηόκεηξα
ζηηο ζέζεηο πνπ ζέιεηε( αλ ρξεηάδεζηε πεξηζζόηεξα από 24 θαλάιηα
παηάηε GO θαη ζηελ νζόλε ζαο εκθαλίδνληαη ηα επόκελα 25 – 48
πάιη GO 49 – 72 θ.ν.θ. ). Όηαλ νινθιεξώζεηε ην πξώην CHASER
παηάηε ην πιήθηξν REC. ην πιήθηξν CHASER ηνλ αξηζκό πνπ
ζέιεηε λα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν CHASER ην πιήθηξν POINT θαη
ε νζόλε ζαο γξάθεη step (βήκα) πιεθηξνινγήζηε ηνλ αξηζκό ηνπ
βήκαηνο πνπ ζέιεηε θαη νινθιεξώζηε κε ην πιήθηξν ENTER.
Μπνξείηε λα γξάςεηε 12 CHASERS ρσξίο πεξηνξηζκό βεκάησλ ζην
θαζέλα
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ΓΙΟΡΘΩΗ ΒΗΜΑΣΩΝ

CHASER

Γηα δηόξζσζε βεκάησλ CHASER παηάηε ην πιήθηξν EDIT. ην
πιήθηξν CHASER θαη ηνλ αξηζκό ηνπ CHASER πνπ επηζπκείηε
π.ρ. 1 κεηά ην πιήθηξν POINT θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη 1 STEP 1 ην
πξώην 1 δείρλεη ηνλ αξηζκό ηνπ CHASER πνπ έρεηε επηιέμεη θαη
ην δεύηεξν 1 ην πξώην βήκα .Πιεθηξνινγείηε ην βήκα πνπ ζέιεηε
θάλεηε ηηο δηνξζώζεηο κε ηα πνηελζηόκεηξα θαη νινθιεξώλεηε κε ην
πιήθηξα REC θαη ENTER.

ΓΙΑΓΡΑΦΗ

CHASER

Γηα λα δηαγξάςεηε θάπνην CHASER παηάηε ην πιήθηξν DEL ην
πιήθηξν CHASER ηνλ αξηζκό ηνπ CHASER πνπ ζέιεηε λα
δηαγξάςεηε π.ρ. 4 θαη ην πιήθηξν POINT. Η νζόλε ζαο γξάθεη
Delete CHA 4 STEP 1 παηάηε ην πιήθηξν DEL θαη ε νζόλε ζαο
γξάθεη Delete CHA 4 ALL ( δει. λα δηαγξαθεί όιν ην 4 ) παηάηε
ENTER θαη ε νζόλε ζαο γξαθεη Delete CHA 4? επηβεβαηώλεηε κε
ην πιήθηξν ENTER ή απνξξίπηεηε κε δηπιό ESC.
Aλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε κόλν θάπνην ή θάπνηα βήκαηα από ην
CHASER μεθηλάηε όπσο θαη πξνεγνπκέλσο θαη όηαλ θηάζεηε ζην
ζεκείν πνπ ε νζόλε ζαο λα δείρλεη Delete CHA 4 STEP 1 κε ηo
πιήθηξν POINT κπνξείηε λα πιεθηξνινγήζεηε ην step (βήκα) πνπ
ζέιεηε λα δηαγξάςεηε π.ρ. CHA 4 STEP 15 παηάηε ENTER θαη
ζηελ νζόλε ζαο γξάθεη Delete CHA 4 STEP 15? θαη επηβεβαηώλεηε
ηελ επηινγή ζαο παηώληαο ην πιήθηξν ENTER ή απνξξίπηεηε
παηώληαο δπν θνξέο ESC.
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ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ΚΟΝΟΛΑ

Γηα λα αξρίζεη ε θνλζόια λα ζαο δείρλεη ηηο εγγξαθέο
ησλ ζθελώλ ζαο παηάηε CUE ηνλ αξηζκό ηεο ζθελήο πνπ ζέιεηε
λα δείηε θαη ηέινο ην πιήθηξν ENTER . βιέπεηε ζηελ νζόλε ζαο
ηελ ζθελή πνπ έρεηε επηιέμεη κε ηνπο ρξόλνπο πνπ έρεηε
ηνπνζεηήζεη θαη ην αλάινγν πνζνζηό θσηηζκνύ . Γηα λα θέξεηε
ηηο επόκελεο ζθελέο παηάηε ην πιήθηξν GO .Οη ελαιιαγέο ησλ
ζθελώλ ζαο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη κε ην πνηελζηόκεηξν CROSS
/ FLASH .Αλ ζέιεηε λα επηζηξέςεηε ζε αξρηθή θαηάζηαζε παηάηε
δηπιό ESC.

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΗΝΩΝ SUB MASTER
H θνλζόια ιεηηνπξγεί κε 24 SUB MASTER. Γηα λα
εκθαλίζεηε έλα SUB MASTER παηάηε ην πιήθηξν SUB θαη κε
ηα πνηελζηόκεηξα 1 - 24 έρεηε ηα αλάινγα SUB MASTER ελώ ηα
πιήθηξα θάησ από ηα πνηελζηόκεηξα 13 - 24 ιεηηνπξγνύλ ζαλ
SUB MASTER. Γηα λα επαλέιζεηε ζε αξρηθή ζέζε παηάηε ην
πιήθηξν SUB.

ΛΔΙΣΟΤΡΓIΑ SEQUENCE
Γηα λα εκθαλίζεηε έλα SEQUENCE παηάηε ην πιήθηξν SEQ θαη
κε ηα αξηζκεηηθά πιήθηξα θέξλεηε ην αλάινγν SEQUENCE δει.
παηώληαο 1 θέξλεηε ην πξώην θαη επηβεβαηώλεηε παηώληαο ENTER .
Γηα λα αιιάμεηε SEQUENCE παηάηε ηo πιήθηξo SEQ ηνλ αλάινγν
αξηζκό ηνπ θαη ην πιήθηξν ENTER. Γηα επαλαθνξά ζε αξρηθή
θαηάζηαζε παηάηε δηπιό ESC.

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ CHASERS
Γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα chasers παηάηε ην button CHASER
θαη κε ηα button 1 – 12 παηάηε ην αλάινγν CHASER. Γηα λα παγώζεηε
ηα CHASER παηάηε ην button Freeze. H ηαρύηεηα ησλ βεκάησλ
θαζνξίδεηε κε ηα πνηελζηόκεηξα SPEED θαη FOLLOW. Γηα λα
επαλαθέξεηε ηελ θνλζόια ζηελ αξρηθή ηεο ζέζε παηάηε ην
πιήθηξν CHASER. Η θνλζόια κπνξεί λα παίμεη ηαπηόρξνλα 12
CHASER .
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micro SD
ηελ ζπζθεπαζία ηεο θνλζόιαο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα θάξηα
micro SD ( 4 GB ). ηελ εμσηεξηθή κλήκε έρεηε ηελ δπλαηόηεηα λα
θαηαρσξήζεηε 10 δηαθνξεηηθά files. Με ηελ εηζαγσγή ηεο θάξηαο ζηελ
ππνδνρή ηεο θνλζόιαο εκθαλίδεηε ε έλδεημε “ SD CARD Inserted Enter
to continue ” παηάηε ην ENTER θαη ζηελ ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ε έλδεημε
“ capacity ( ρσξεηηθόηεηα κλήκεο ) : … θαη files: … ” πνπ καο δείρλεη
πόζα αξρεία έρνπκε απνζεθεύζεη. Παηάηε ENTER γηα λα ζπλερίζεηε θαη
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε “ Select Action 1: READ , 2: WRITE ”. Με ην
button 1 επηιέγεηε λα δηαβάζεηε θάπνηα κλήκε πνπ έρεηε απνζεθεύζεη
ελώ κε ην button 2 επηιέγεηαη λα γξάςεηε έλα θαηλνύξγην αξρείν ζηελ
κλήκε.
WRITE: παηώληαο ην button 2 ζηελ νζόλε ζαο εκθαλίδεηε ε έλδεημε
“ Write to File: , file:….. ” πιεθηξνινγείηαη ηνλ αξηζκό κε ηνλ νπνίν
ζέιεηε λα νλνκάζεηε ην αξρείν ζαο ( πρ. file1) θαη ζηελ ζπλέρεηα παηάηε
ENTER. ην ηέινο ζαο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε “ Write to file… , Enter to
continue ” πνπ ζαο ξσηάεη αλ είζηε ζίγνπξνη γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ
αξρείνπ πνπ έρεηε νλνκάζεη. Με ην πιήθηξν ENTER νινθιεξώλεηαη ε
εγγξαθή ηνπ αξρείνπ ζαο ζηελ εμσηεξηθή κλήκε θαη ζηελ νζόλε
εκθαλίδεηαη ε έλδεημε “verify finished”.
Κάζε θνξά πνπ θηηάρλεηε έλα αξρείν( file ) γξάθεηε θάζε απνζεθεπκέλε
ιεηηνπξγία ηεο θνλζόιαο είηε απηή είλαη QUE, SUB,SEQ, CHASER.
Σέινο κε ην πιήθηξν ESC επηζηξέθεηε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηηο θνλζόιαο.
READ: παηώληαο ην button 1 εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε ζαο ε έλδεημε
“ …Files GO / BACK , File … ( ...) ”. ηελ αξρή ζαο εκθαλίδεη πόζα
αξρεία ( files ) είλαη απνζεθεπκέλα ζηελ κλήκε θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηα
πιήθηξα GO θαη BACK επηιέγεηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα δηαβάζεηε.
Μέζα ζηελ παξέλζεζε θαίλεηαη πόζεο απνζεθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο έρεη
θάζε αξρείν. Αθνύ επηιέμεηε πνην αξρείν ζέιεηε, ζηελ ζπλερεία παηάηε
ην πιήθηξν ENTER θαη ζηελ νζόλε ζαο εκθαλίδεηαη ε έλδεημε “ Delete
old data? , Enter to continue ”. αο ξσηάεη εάλ ζέιεηε λα δηαγξάςεηε ηελ
κλήκε ηεο θνλζόιαο θαη λα θαηαρσξήζεηε ην θαηλνύξγην αξρείν (file)
πνπ έρεηε επηιέμεη από ηελ εμσηεξηθή κλήκε. Με ην πιήθηξν ENTER
νινθιεξώλεηε απηή ε δηαδηθαζία θαη κε ην πιήθηξν ΔSC επηζηξέθεηε
ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνλζόιαο.
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ΗΜΔΙΩΔΙ
Η θνλζόια κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ηαπηόρξνλα θαη CUE θαη
SUB MASTER θαη SEQUENCE θαη CHASER .
Οη θσηηζκνί ελαιιάζζνληαη παηώληαο ηα αλάινγα πιήθηξα θάζε
θνξά .
Π.ρ. μεθηλάηε παηώληαο CUE 1 ΔΝΣΔR θαη ζαο θέξλεη ηελ πξώηε
ζθελή, ζηελ ζπλέρεηα παηάηε SUB θαη κε ηα πνηελζηόκεηξα 1 – 24
θέξλεηε ην SUB πνπ επηζπκείηε. πγρξόλσο παηάηε ην πιήθηξν
CHASER θαη κε ηα πιήθηξα 1-12 επηιέγεηε ην CHASER, γηα ηα
sequence παηάηε ην πιήθηξν SEQ, ηνλ αξηζκό ηνπ θαη νινθιεξώλεηε κε
ΔΝΣΔR. ε θάζε εξγαζία ζαο ηα led ησλ αλάινγσλ πιήθηξσλ
αλαβνζβήλνπλ θαη ε νζόλε ζαο γξάθεη ηη αθξηβώο θάλεηε. Όηαλ ε
θνλζόια ιεηηνπξγεί ζε ζθελέο ( CUE ) κπνξείηε λα ειέγρεηε θαη ηα
θαλάιηα manual.
ε ηπρόλ δηαθνπή ξεύκαηνο ε θνλζόια επηζηξέθεη ζε θαηάζηαζε
manual.

