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DMX 512-A 

Ασύγχρονο σειριακό ψηφιακό πρότυπο μετάδοσης 

δεδομένων για τον έλεγχο, τον τηλεχειρισμό και τον 

προγραμματισμό φωτισμού και των εξαρτημάτων. 
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DMX512-A 
Με τον όρο DMX512-A, εννοούμε ένα ασύγχρονο σειριακό ψηφιακό πρότυπο (ANSI) 
μετάδοσης δεδομένων για τον έλεγχο, τον τηλεχειρισμό και τον προγραμματισμό 
φωτισμού και των εξαρτημάτων, το 512, αναφέρεται στο buffer size του πακέτου 
επικοινωνίας, δηλαδή, το μέγεθος της πληροφορίας που στέλνεται από την πηγή προς τις 
ελεγχόμενες συσκευές φωτισμού. 

 

 

Ένα DMX σύστημα ελέγχου αποτελείται από τα πιο κάτω βασικά μέρη: 

 

1. DMX Controller 

Είναι η καρδιά ενός DMX συστήματος. Από αυτή την συσκευή μπορούμε να 

ελέγχουμε όλα τα φωτιστικά που είναι συνδεδεμένα, να προγραμματίσουμε την 

συμπεριφορά τους, να κάνουμε χειροκίνητο έλεγχο των φωτιστικών, αλλά και να 

αποθηκεύσουμε σκηνές και προγράμματα για χρήση live.  

Πιο ειδικά, ένας DMX controller έχει συνήθως τα εξής βασικά μέρη.  

 

 
 

Την περιοχή πλήκτρων 1, όπου κάθε πλήκτρο μπορεί να αντιστοιχίζεται σε ένα 

συνδεδεμένο DMX φωτιστικό ή σε μια ομάδα φωτιστικών. 

Την περιοχή πλήκτρων 2, όπου κάθε fader αντιστοιχεί σε ένα κανάλι του φωτιστικού 

που είναι επιλεγμένο στο τμήμα 1. 

Την περιοχή 3, όπου κάθε πλήκτρο αντιστοιχεί σε μία φωτιστική σκηνή, δηλαδή 

αποθηκεύουμε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για ένα ή περισσότερα φωτιστικά. Η 

δημιουργία τέτοιων σκηνών ουσιαστικά είναι και η βάση του προγραμματισμού ενός 

DMX συστήματος.  

  

1 
2 
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2. DMX φωτιστικά 

Σε ένα σύστημα φωτισμού DMX μπορούμε θεωρητικά να συνδέσουμε οποιοδήποτε 

τύπο και αριθμό φωτιστικών αρκεί αυτά να υποστηρίζουν το πρωτόκολλο DMX. Στα 

χαρακτηριστικά ενός τέτοιου φωτιστικού αναγράφεται εκτός από την υποστήριξη 

DMX και ο αριθμός των καναλιών που έχει. Ένα DMX φωτιστικό μπορεί να έχει από 

1 κανάλι (που συνήθως είναι απλά ένα ON-OFF) μέχρι 5, ή 7 ή και παραπάνω. Κάθε 

κανάλι καθορίζει και μία λειτουργία οι οποίες συνήθως και αυτές αναγράφονται 

επιγραμματικά (πχ. R, G, B, Pan, Tilt, Gobo, Dimmer κλπ) 

Αν δούμε ένα τέτοιο φωτιστικό από την πίσω συνήθως πλευρά του θα δούμε τα εξής 

βασικά μέρη: 

1.) υποδοχή τροφοδοσίας , 2.) τις υποδοχές DMX IN και DMX OUT.(3pins ή 

5pins) 3.) επιλογέας μενού, ρυθμιστικοί επιλογείς και LCD οθόνη για το setup 

του κάθε φωτιστικού. Οι βασικές ρυθμίσεις κάθε φωτιστικού Dmx ή συσκευής 

Dmx είναι η Διεύθυνσή του με την οποία το αντιστοιχίζουμε σε συγκεκριμένο  

fixtures (DMX Channels) της κονσόλας φωτισμού και ο αριθμός των 

καναλιών που θα χρησιμοποιήσουμε για τις ρυθμίσεις τους σύμφωνα με της 

οδηγίες του κατασκευαστή. Έτσι αν για ένα φωτιστικό επιλέξουμε 

διεύθυνση 1 και channel 11, αυτό θα επιλέγεται από την κονσόλα στο 

fixtures 1 και faders 1-11 θα ρυθμίζουν τις αντίστοιχες λειτουργίες (πχ 

fader 1 Total Dimmer 0-100%, fader 2 Red 0-100% κλπ), αν για ένα άλλο 

φωτιστικό επιλέξουμε διεύθυνση 17 και channel 5, αυτό θα επιλέγεται από 

την κονσόλα στο fixtures 2 και faders 1-5 θα ρυθμίζουν τις αντίστοιχες 

λειτουργίες (πχ fader 1 Red 0-100%, fader 2 Green 0-100%κλπ), όπως 

φαίνεται από το κατωτέρω φύλλο λειτουργίας του φωτιστικού.  
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DMX CHANNEL SHEET 

11  Channel 

Channel Value Function 

1 0-255 Total Dimmer 0-100% 

2 0-255 Red 0-100% 

3 0-255 Green 0-100% 

4 0-255 Blue 0-100% 

5 0-255 White 0-100% 

6 0-255 Amber 0-100% 

7 

0-16 Off 

17-33 Red 

34-50 Green 

51-67 Blue 

68-84 White 

85-101 Amber 

102-118 Yellow 

119-135 Cyan 

136-152 Light Blue 

153-169 Pale Amber 

170-186 Magenta 

187-192 Light Green 

193-255 Full on 

8 
0-3 Open 

4-255 Strobe from slow to fast 

9 

0-49 Off 

50-99 Color Jump change, speed adjust by CH10 

100-149 Color Pulse change, speed adjust by CH10 

150-199 Color Gradual change, speed adjust by CH10 

200-255 Sound active 

10 0-255 Control CH9(50-199) speed, from slow to fast 

11 0-255 Light fade out speed from fast to slow. 

 

5  Channel 

CH Value Function 

1 0-255 Red 0-100% 

2 0-255 Green 0-100% 
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3 0-255 Blue 0-100% 

4 0-255 White 0-100% 

5 0-255 Amber 0-100% 
 

  



3Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΝΑΕ 2020-2021 

 

3. Τοπολογία καλωδίωσης DMX  

Κάθε συσκευή DMX ( φωτιστικό Led Par, dimmer, moving head, fog machine, κ.α.) διαθέτει 
είσοδο και έξοδο DMX για διασύνδεση στην τοπολογία. Αυτές οι υποδοχές DMX είναι 
συνήθως υποδοχές XLR (3 ή 5 ακίδων). Το DMX έχει σχεδιαστεί για να είναι σειριακό. 
Επομένως, απαιτείται μόνο μία έξοδος από την κονσόλα φωτισμού και αποστέλλεται σε όλα 
τα φωτιστικά και συσκευές σε σειρά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Καλώδια DMX 

Το πρωτόκολλο DMX αποτελείται από μια ροή δεδομένων που αποστέλλεται μέσω ενός 

ισορροπημένου καλωδίου που συνδέεται μεταξύ του πομπού δεδομένων (συνήθως 

κονσόλες) και ενός δέκτη δεδομένων. Τα καλώδια DMX μοιάζουν με τα καλώδια 

μικροφώνου. Παλαιότερα τόσο τα καλώδια όσο και οι υποδοχές των DMX φωτιστικών 

ήταν 5-pin. Στην πορεία όμως και για λόγους απλούστευσης περάσαμε στα 3-pin. 

Όπως καταλαβαίνεται μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλώδια μικροφώνου για να 

συνδέσετε τα φωτιστικά, αυτό όμως δεν συνιστάται, ειδικά αν πρόκειται να συνδέσετε 

πολλά φωτιστικά και ειδικά για μεγάλες αποστάσεις. Τα DMX καλώδια έχουν 
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διαφορετική αντίσταση (120 Ohms) από αυτά των μικροφώνων, τα οποία και 

εξυπηρετούν καλύτερα την μετάδοση ευαίσθητων σημάτων σαν αυτά του DMX.  

 

 
 

Αν κάποιο από τα φωτιστικά ή η κονσόλα έχει 5-pin και θέλετε να τα μετατρέψετε σε 

3-pin υπάρχουν στην αγορά ειδικοί αντάπτορες από 5 σε 3 pin. 

 

Για μεγάλες αποστάσεις - διαδρομές καλωδίων DMX, είναι επίσης απαραίτητη μία 

τερματική αντίσταση (DMX Terminator) σε μορφή DMX Connector, αποτρέπει την 

ανάκλαση του σήματος, που θα μπορούσε ένα σχετικά ευαίσθητο σήμα όπως είναι το 

σήμα του DMX να το αλλοιώσει με αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του όλου 

συστήματος. 

 

 
 

Επίσης για πολύ μεγάλες αποστάσεις υπάρχουν και ενισχυτές σήματος DMX. Αυτοί 

οι ενισχυτές πολλές φορές εκτελούν και έργο splitter. Όπως είπαμε παραπάνω, τα 

καλώδια DMX μπαίνουν και βγαίνουν από το κάθε φωτιστικό σχηματίζοντας μια 

συνεχόμενη γραμμή - αλυσίδα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που για λόγους 

τοποθέτησης (τοπολογίας),οικονομίας καλωδίων, αλλά και περιορισμού των 

απωλειών, χρειαστεί να δημιουργήσουμε και μία 2η ή 3η κλπ γραμμή? Σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα DMX Splitter που ταυτόχρονα παίζει και το ρόλο του 

ενισχυτή σήματος. Σε πολύπλοκες και μεγάλες εγκαταστάσεις επομένως η χρήση τους 

είναι επιβεβλημένη. Στην αγορά θα βρείτε διάφορα μοντέλα που κυρίως 

διαφοροποιούνται στον αριθμό των εξόδων, δλδ πόσες νέες γραμμές DMX δίνει. 
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4. DMX Interface 

Συνήθως αυτός ο όρος δίνεται σε κάποιες USB συσκευές που αναλαμβάνουν να 

μετατρέψουν το σήμα DMX σε σήμα κατάλληλο για επεξεργασία μέσω Software. 
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Κονσόλα DMX 

 

Χειριστήρια και λειτουργίες κονσόλας DMX 
1. Κουμπιά FIXTURE – Χρησιμοποιούνται για την επιλογή οποιουδήποτε ή και των 12 

φωτιστικών ομάδων (ανάλογα με τη διευθυνσιοδότηση). Για παράδειγμα αν επιλέξω το 
fixture 2 μπορώ να επεξεργασθώ τα φωτιστικά που έχουν DMX διεύθυνση 17. 

2. Κουμπιά σκηνής - Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση σκηνών σε λειτουργία 
προγράμματος ή για αναπαραγωγή των σκηνών σας σε λειτουργία αναπαραγωγής 

3. ΟΘΟΝΗ LCD - Εμφανίζει τιμές και ρυθμίσεις ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία. 
4. Bank Buttons (↓ ή ↑) - Επιλέγει σε ποια ομάδα θέλετε να εντάξετε τις σκηνές σας. 

(υπάρχουν 30 επιλέξιμες ομάδες σκηνών επί 8 σκηνές ανά ομάδα, άρα έχουμε τη 
δυνατότητα να αποθηκεύσουμε 240 συνολικά σκηνές.) 

5. CHASE -(1-6) Χρησιμοποιείται για την επιλογή ροής σκηνών. 
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προγράμματος. Η 

οθόνη αναβοσβήνει όταν είναι ενεργοποιημένη. 
7. MIDI / REC - Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της λειτουργίας MIDI ή για την καταγραφή 

κάθε βήματος για σκηνή και chase. 
8. AUTO / DEL- Επιλέξτε ταχύτητα AUTO σε κατάσταση chase ή Διαγραφή σκηνών και ή chase. 
9. AUDIO / BANK COPY - Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της ενεργοποίησης ήχου σε 

λειτουργία Chase ή για την αντιγραφή μιας σειράς σκηνών από τη μία στην άλλη στη 
λειτουργία προγράμματος 

10. BLACKOUT - Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί όλες τις εξόδους καναλιού. 
11. TAP SYNC / DISPLAY - Σε λειτουργία Auto Chase που χρησιμοποιείται για την αλλαγή του 

ρυθμού κυνηγιού. Χρησιμοποιείται επίσης για την αλλαγή της Οθόνης LCD στο Manual 
Chase. 
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12. FADE TIME SLIDER - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του FADE TIME. Το Fade Time είναι 
ο χρόνος που χρειάζεται ο Χειριστής DMX για να αλλάξει εντελώς από τη μία σκηνή στην 
άλλη. Για παράδειγμα; αν ο ρυθμιστής χρόνου εξασθένησης έχει οριστεί σε 0 (μηδέν) μια 
αλλαγή σκηνής θα είναι άμεση. Εάν το ρυθμιστικό έχει οριστεί σε «30s», ο Διαχειριστής 
DMX θα χρειαστεί 30 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την αλλαγή από τη μία σκηνή 
στην άλλη. 

13. SPEED SLIDER - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ρυθμού της ταχύτητας chase στην 
αυτόματη λειτουργία. 

14. PAGE SELECT - Χρησιμοποιείται για εναλλαγή μεταξύ των τραπεζών καναλιών PAGE A (1-
8) & PAGE B (9-16). 

15. FADERS (1-8) - Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του καναλιού / τιμών από 0% σε 100%. 
 
 

 

16. MIDI IN - Λαμβάνει δεδομένα MIDI. 
17. DMX OUT - Χρησιμοποιείται για την αποστολή σήματος DMX σε φωτιστικά ή πακέτα. 
18. USB INTERFACE - Αυτό το USB INTERFACE έχει 3 χρήσεις: 

• Συνδέστε μια λυχνία LED USB, με ρεύμα εξόδου MAX  
• Συνδέστε ένα USB stick και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των ρυθμίσεων 
του ελεγκτή (chase / σκηνές / άλλες ρυθμίσεις). Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα 
ασφαλείας 12 αρχείων (φωτιστικά 1-12). 
• Επικοινωνήστε με ένα USB stick (δεν περιλαμβάνεται) για να ανεβάσετε νέο 
υλικολογισμικό ελεγκτή. 

19. DC INPUT - Δέχεται DC 9 ~ 12V, 300 mA ελάχιστο, τροφοδοτικό. 
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ  (ΟΜΑΔΩΝ) ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
Προκειμένου να υπάρχει ατομικός έλεγχος της κάθε ομάδας φωτιστικών (ή κάθε ενός 
φωτιστικού) με την κονσόλα DMX, οι διευθύνσεις DMX και τα φωτιστικά μας και οι dmx 
συσκευές μας προγραμματίζονται ως εξής: 
Fixture Button # 01 ξεκινά από τη διεύθυνση 1. 
Fixture Button # 02 ξεκινά από τη διεύθυνση 17 
Fixture Button # 03 ξεκινά από τη διεύθυνση 33 
Fixture Button # 04 ξεκινά από τη διεύθυνση 49 
Fixture Button # 05 ξεκινά από τη διεύθυνση 65 
Fixture Button # 06 ξεκινά από τη διεύθυνση 81 
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Fixture Button # 07 ξεκινά από τη διεύθυνση 97 
Fixture Button # 08 ξεκινά από τη διεύθυνση 113 
Fixture Button # 09 ξεκινά από τη διεύθυνση 129 
Fixture Button # 10 ξεκινά από τη διεύθυνση 145 
Fixture Button # 11 ξεκινά από τη διεύθυνση 161 
Fixture Button # 12 ξεκινά από τη διεύθυνση 177 
 
 

Προγραμματισμός σκηνών 

1. Πατήστε και κρατείστε το PROGRAM BUTTON ΚΑΤΩ (6) για τρία (3) δευτερόλεπτα για 

ενεργοποίηση προγραμματισμού. Η οθόνη LCD DISPLAY (3) υποδεικνύει ότι ο ελεγκτής 

βρίσκεται σε λειτουργία προγραμματισμού με ένα συνεχές γρήγορο φως που 

αναβοσβήνει δίπλα στο «PROG. 

2. Επιλέξτε ένα ή περισσότερα Fixtures (ένα φωτιστικό led ή μια ομάδα φωτιστικών led, 

ανάλογα με τις διευθύνσεις που έχουν δοθεί στα φωτιστικά, address 1, 17, 33, 49, 65, … 

έως 177) για προγραμματισμό πατώντας οποιοδήποτε ή όλα τα κουμπιά FIXTURE 1 έως 

12. (1). 

3. Προσαρμόστε τα faders στις επιθυμητές ρυθμίσεις καναλιών των φωτιστικών (π.χ. 

Ένταση, Χρώμα RGBWA, Speed κ.λπ.), προσαρμογή των τιμών fader από 0-255. 

Χρησιμοποιήστε το κουμπί PAGE Α (1 έως 8 κανάλια), Β (9 έως 16 κανάλια)(14) εάν το 

Fixture (φως) σας έχει περισσότερα από οκτώ κανάλια. Κατά τη μετάβαση από τη σελίδα 

A σε B, πρέπει να μετακινήσετε τα faders ενεργοποίησης καναλιών. 

4. Μόλις πραγματοποιηθούν οι επιθυμητές ρυθμίσεις προγραμματισμού, πατήστε το 

επιλεγμένο πλήκτρο FIXTURE (1) για να σταματήσει ο προγραμματισμός αυτού του 

φωτιστικού. Πατήστε ένα άλλο πλήκτρο FIXTURE (1) για να επιλέξετε 

ένα άλλο φωτιστικό για ρύθμιση. Κάντε ταυτόχρονα ρυθμίσεις σε πολλά φωτιστικά 

επιλέγοντας πολλαπλά κουμπιά FIXTURE BUTTONS (1) κάθε φορά. 

5. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις 

προσάρτησης. 

6. Όταν έχει ρυθμιστεί ολόκληρη η σκηνή, πατήστε και αφήστε το κουμπί MIDI / REC (7). 

7. Πιέστε ένα πλήκτρο SCENE 1-8 (2) για να αποθηκεύσετε αυτήν τη σκηνή. Όλα τα LEDs θα 

αναβοσβήσουν τρεις φορές και το LCD θα εμφανίσει την τράπεζα και τη σκηνή όπου 

αποθηκεύτηκε η σκηνή. 

8. Επαναλάβετε τα βήματα 2-8 για να εγγράψετε τις πρώτες 8 σκηνές. Μπορείτε να 

αντιγράψετε τις ρυθμίσεις από το ένα κουμπί στο άλλο σε περίπτωση που θέλετε να 

προσθέσετε περισσότερα φώτα στο σόου σας. Απλώς πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

κουμπί προσάρτησης που θέλετε να αντιγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί 

προσαρμογής στο οποίο θέλετε να αντιγράψετε. 

9. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ BANK BUTTONS (4) για να εγγράψετε 

περισσότερες τράπεζες σκηνών. Υπάρχουν συνολικά 30 τράπεζες μπορείτε να 

αποθηκεύσετε έως και 8 σκηνές ανά τράπεζα και συνολικά 240 σκηνές. 
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10. Για έξοδο από τη λειτουργία προγράμματος πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 

PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα. Κατά την έξοδο από τη λειτουργία Προγράμματος 

είναι αναμμένη η Λυχνία συσκότισης Blackout led, για να απενεργοποιήσετε τη διακοπή 

λειτουργίας πατήστε το Blackout Button(10). 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΗΝΩΝ 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΚΗΝΗΣ: 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις μιας σκηνής σε άλλη. 

1. Πιέστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη LCD DISPLAY (3) υποδεικνύει τη Λειτουργία 

προγράμματος εμφανίζοντας μια συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει 

δίπλα στο "PROG". 

2. Χρησιμοποιήστε τα BANK BUTTONS ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ (4) για να εντοπίσετε την τράπεζα / 

που περιέχει τη σκηνή που θέλετε να αντιγράψετε. 

3. Πατήστε το πλήκτρο SCENE (2), που περιέχει τη σκηνή που θέλετε να αντιγράψετε. 

4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΑ (4) για να επιλέξετε την τράπεζα 

στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη σκηνή. 

5. Πατήστε το κουμπί MIDI / REC (7) και στη συνέχεια το κουμπί SCENE (2) στο οποίο θέλετε 

να αντιγράψετε. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΚΗΝΗΣ: 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κάνετε αλλαγές σε μια σκηνή αφού έχει 

προγραμματιστεί. 

1. Πιέστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη LCD (3) θα δείξει τη λειτουργία προγράμματος 

εμφανίζοντας μια συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG". 

2. Χρησιμοποιήστε τα BANK BUTTONS ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ (4) για να επιλέξετε την τράπεζα / 

σκηνή που θέλετε να επεξεργαστείτε. 

3. Επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να επεξεργαστείτε πατώντας το πλήκτρο SCENE (2). 

4. Χρησιμοποιήστε το FADERS (15) για να κάνετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. 

5. Μόλις πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας, πατήστε το κουμπί MIDI / REC (7) 

ακολουθούμενο από το SCENE ΚΟΥΜΠΙ (2) που αντιστοιχεί στη σκηνή της επεξεργασίας σας, 

η οποία θα αποθηκεύσει την επεξεργασμένη σκηνή στη μνήμη. 

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την ίδια σκηνή που επιλέξατε στο βήμα 4, 

διαφορετικά ενδέχεται να καταγράψετε κατά λάθος πάνω από μια υπάρχουσα σκηνή. RESET 

ALL SCENES (Επαναφορά όλων των σκηνών):  

Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλες τις σκηνές σε όλες τις τράπεζες. (ΟΛΑ τα κανάλια όλων 

των σκηνών επαναφέρονται σε 0 έξοδο. 

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (6) 

2. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (6), πατήστε και κρατήστε πατημένο 

το κουμπί BANK ΚΑΤΩ (4). 

3. Αποσυνδέστε την τροφοδοσία από τον ελεγκτή και αφήστε τα κουμπιά. 
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4. Επανασυνδέστε την τροφοδοσία στον ελεγκτή και όλες οι σκηνές θα πρέπει να έχουν 

διαγραφεί. 

 

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ (BANK) ΣΚΗΝΩΝ: 

Αυτή η λειτουργία θα αντιγράψει τις ρυθμίσεις μιας τράπεζας σε άλλη. 

 1. Πιέστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη LCD DISPLAY (3) υποδεικνύει τη Λειτουργία 

προγράμματος εμφανίζοντας μια συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει δίπλα στο 

"PROG". 

2. Επιλέξτε το ΚΟΥΜΠΙ BANK (4) που θέλετε να αντιγράψετε 

3. Πατήστε και αφήστε το ΜΠΟΥΤΟΝ MIDI / REC (7) 

4. Επιλέξτε το ΚΟΥΜΠΙ BANK (4) στο οποίο θέλετε να εγγράψετε. 

5. Πατήστε το πλήκτρο AUDIO / BANK COPY (9) και η οθόνη LCD (3) θα αναβοσβήσει σύντομα 

για να δείξει ότι η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΚΗΝΩΝ: 

1. Πιέστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη LCD DISPLAY (3) υποδεικνύει τη Λειτουργία 

προγράμματος εμφανίζοντας μια συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει 

δίπλα στο "PROG". 

2. Επιλέξτε το ΚΟΥΜΠΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (4) που θέλετε να διαγράψεται 

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο AUTO / DEL (8). 

4. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο AUTO / DEL (8) πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

AUDIO / BANK COPY ΚΟΥΜΠΙ (9) ταυτόχρονα. 

5. Αφήστε τα δύο κουμπιά ταυτόχρονα και η οθόνη LCD (3) θα αναβοσβήνει στιγμιαία 

για να δείξει ότι η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΗΝΗΣ: 

Αυτή η λειτουργία θα επαναφέρει όλα τα κανάλια DMX σε μία σκηνή πίσω στο 0. 

1. Ενώ πιέζετε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο AUTO / DEL (8), πατήστε και αφήστε το 

πλήκτρο SCENE (2) 1-8 που θέλετε να διαγράψετε. 

 

Προγραμματισμός και επεξεργασία επιλεγμένης ροής σκηνών Chases  

Προγραμματισμός Chases : 

Σημείωση: Πρέπει να έχετε ήδη προγραμματίσει σκηνές για να μπορέσετε να 

προγραμματίσετε chases. 

1. Πατήστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. 

Η οθόνη LCD (3) θα δείξει τη Λειτουργία προγράμματος προβάλλοντας μια συνεχή γρήγορη 

κουκίδα που αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG" 

2. Επιλέξτε οποιοδήποτε πλήκτρο CHASE 1 έως 6 (5) για προγραμματισμό. 

3. Επιλέξτε ένα επιθυμητό κουμπί SCENE (2) από οποιαδήποτε τράπεζα που έχει ήδη 

εγγραφεί. 

4. Πατήστε το κουμπί MIDI / REC (7) και όλες οι λυχνίες LED θα αναβοσβήνουν 3 φορές 
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5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 & 4 όσες φορές θέλετε. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 

240 βήματα σε ένα chases. 

6. Για έξοδο από τη Λειτουργία Προγράμματος, πατήστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία 

δευτερόλεπτα. Το LCD DISPLAY (3) υποδεικνύει τη λειτουργία Blackout, εμφανίζοντας μια 

συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει δίπλα στο "Blackout". Μπορείτε τώρα να 

αναπαράγετε το chase που προγραμματίσατε.  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ chases 

Εισαγωγή σκηνής: 

1. Πατήστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Η οθόνη LCD (3) θα δείξει τη Λειτουργία προγράμματος 

προβάλλοντας ένα συνεχές φως που αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG". 

2. Επιλέξτε το πλήκτρο CHASE 1 TO 6 (5) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα βήμα. 

3. Πιέστε και αφήστε το κουμπί TAP SYNC / DISPLAY (11) και το LCD DISPLAY θα δείξει τώρα 

το βήμα στο οποίο βρίσκεστε. 

4. Αφού επιλέξετε το κουμπί TAP SYNC / DISPLAY (11) χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και 

ΚΑΤΩ για χειροκίνητη κύλιση στο ΒΗΜΑ που θέλετε να εισαγάγετε ένα βήμα μετά. 

5. Πιέστε MIDI / REC BUTTON (7) η οθόνη LCD DISPLAY θα εμφανίσει έναν αριθμό βημάτων 

υψηλότερο. 

6. Πατήστε το κουμπί Scene που θέλετε να εισαγάγετε. 

6. Πιέστε ξανά το πλήκτρο MIDI / REC (7) για εισαγωγή νέου βήματος. 

7. Πιέστε και αφήστε το κουμπί TAP SYNC / DISPLAY (11) για να επιστρέψετε στην κανονική 

λειτουργία. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΟΣ: 

1. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. 

Η οθόνη LCD (3) θα δείξει τη Λειτουργία προγράμματος προβάλλοντας ένα συνεχές φως που 

αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG". 

2. Επιλέξτε το κουμπί CHASE 1 έως 6 (5) που περιέχει το βήμα που θέλετε να διαγράψετε. 

3. Πατήστε και αφήστε το κουμπί TAP SYNC / DISPLAY (11). 

4. Αφού επιλέξετε το κουμπί TAP SYNC / DISPLAY (11), χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και 

ΚΑΤΩ για χειροκίνητη κύλιση στο βήμα που θέλετε να διαγράψετε. 

5. Όταν φτάσετε στο βήμα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε και αφήστε το 

ΚΟΥΜΠΙ AUTO / DEL (8). 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΛΗΣ: 

1. Πιέστε το πλήκτρο PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. 

Η οθόνη LCD (3) θα δείξει τη Λειτουργία προγράμματος προβάλλοντας ένα συνεχές φως που 

αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG" 

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο AUTO / DEL (8). 

3. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο AUTO / DEL (8), πατήστε το κουμπί CHASE 1 έως 6 που 

θέλετε να διαγράψετε, δύο φορές. Το κυνήγι πρέπει να διαγραφεί. 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ chases: 
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Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να διαγράψετε όλη τη μνήμη chases (διαγραφή όλων 

των chases). 

1. Πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά AUTO / DEL (8) & BANK DOWN (4). 

2. Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά AUTO / DEL (8) & BANK DOWN (4) αποσυνδέστε το 

ρεύμα. 

3. Κρατώντας πατημένα τα κουμπιά AUTO / DEL (8) & BOWK DOWN (4) επανασυνδέστε τη 

λαβή τροφοδοσίας για 3 δευτερόλεπτα αναβοσβήνει η λυχνία LED, θα πρέπει να διαγραφεί 

όλη η μνήμη chases. 

Αναπαραγωγή Σκηνών & chases  

Χειροκίνητο τρέξιμο σκηνών: 

1. Όταν η τροφοδοσία ενεργοποιείται για πρώτη φορά, η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία 

χειροκίνητης σκηνής. 

2. Βεβαιωθείτε ότι τα led AUTO & AUDIO BUTTON (8 & 9) είναι σβηστά. 

3. Επιλέξτε το επιθυμητό κουμπί BANK (4) χρησιμοποιώντας τα κουμπιά UP και DOWN BANK 

(4), τα οποία αποθηκεύουν τις σκηνές που θέλετε να εκτελέσετε. 

4. Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο SCENE (2) για να εκτελέσετε τη σκηνή που επιλέξατε. 

Χειροκίνητο τρέξιμο chases: 

Αυτή η λειτουργία θα σας επιτρέψει να περάσετε χειροκίνητα όλες τις σκηνές σε 

οποιοδήποτε Chase. 

1. Πατήστε το κουμπί PROGRAM (6) για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία προγράμματος. Το LCD DISPLAY (3) θα υποδείξει τη Λειτουργία προγράμματος 

εμφανίζοντας μια συνεχή γρήγορη κουκκίδα που αναβοσβήνει δίπλα στο "PROG". 

2. Επιλέξτε ένα chase επιλέγοντας ένα κουμπί CHASE 1 TO 6 (5). 

5. Πατήστε το κουμπί TAP SYNC (11). 

6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά BUNK (4) για να μετακινηθείτε στο chase. 

Σημείωση: Η οθόνη LCD DISPLAY θα δείξει τον αριθμό του βήματος στο Chase 

Αυτόματο τρέξιμο σκηνών: 

Αυτή η λειτουργία θα εκτελέσει μια σειρά προγραμματισμένων σκηνών σε έναν διαδοχικό 

βρόχο. 

1. Πατήστε το κουμπί AUTO / DEL (8) για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη λειτουργία. Μια 

λυχνία που αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (3) υποδεικνύει την αυτόματη λειτουργία. 

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ BANK (4), για να επιλέξετε μια σειρά σκηνών 

προς εκτέλεση. 

3. Αφού επιλέξετε τη σειρά σκηνών που θέλετε να εκτελέσετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

το FEEDER SPEED (13) και FADE (12) για να προσαρμόσετε το χρόνο εναλλαγής των σκηνών. 

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε τράπεζες, για να εκτελέσετε διαφορετικές ακολουθίες 

σκηνών, ανά πάσα στιγμή πατώντας τα κουμπιά ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (4). 

Σημείωση: Όταν ρυθμίζετε το χρόνο εξασθένισης, μην το κάνετε πιο αργό από τη ρύθμιση 

ταχύτητας ή η σκηνή σας δεν θα ολοκληρωθεί πριν από την αποστολή ενός νέου βήματος. 

Αυτόματο τρέξιμο chases: 

1. Επιλέξτε το επιθυμητό chase πατώντας οποιοδήποτε ή και τα έξι κουμπιά CHASE (5). 

2. Πιέστε και αφήστε το κουμπί AUTO / DEL (8). 
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3. Η αντίστοιχη λυχνία LED θα αναβοσβήνει στην οθόνη LCD (3) υποδεικνύοντας ότι έχει 

ενεργοποιηθεί η αυτόματη λειτουργία. 4. Ρυθμίστε το SPEED (13) και το FADE (12) times στις 

επιθυμητές ρυθμίσεις. 

5. Το chase θα τρέξει σύμφωνα με την καθορισμένη ταχύτητα και το χρόνο εξασθένισης. 

Σημείωση: Μπορείτε να παρακάμψετε την ταχύτητα πατώντας το TAP SYNC / DISPLAY 

BUTTON (11) τρεις φορές, το chase θα έτρεχε στη συνέχεια σύμφωνα με το χρονικό διάστημα 

των βρυσών σας. 

Σημείωση: όταν η ρύθμιση του χρόνου εξασθένισης ποτέ δεν την καθιστά πιο αργή από τη 

ρύθμιση Ταχύτητας ή οι σκηνές σας δεν θα ολοκληρωθούν πριν από την αποστολή ενός νέου 

βήματος. 

Σημείωση: Εάν θέλετε να συμπεριλάβετε όλα τα Chases, πατήστε το πλήκτρο AUTO / DEL (8) 

πριν επιλέξετε Chase 


