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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist hoolikalt selle kasutusjuhendiga. 
 

Järgige seadet kasutades alati selle kasutusjuhiseid, vastasel juhul kaotab seade garantii. Seadet võib avada ja parandada
ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist; elektrilöögi oht! Hoidke kasutusjuhend alles, et seda vajadusel edaspidi lugeda.

- Pöörduge enne seadme kasutussevõtmist vajadusel 
   spetsialisti poole. Seadme esmakordsel sisselülitamisel võib 
   see tekitada spetsiifilist lõhna. See on normaalne ning 
   lõhn kaob mõne aja pärast. 
- Seadet ei ole lubatud avada, selles on pinge all olevaid osi: 
    elektrilöögi oht!
- Ärge asetage seadmesse metallesemeid ning kaitske seadet 
    niiskuse ja vedelike eest, elektrilöögi ja seadme rikkumise oht. 
- Ärge hoidke seadet kuumusallikate, näiteks 
    radiaatorid jne juures. Ärge hoidke seadet liikuval 
    või vibreerival pinnal. Ärge katke seadme 
    ventilaatoriavasid. 
- Seade ei sobi pidevkasutuseks. 
- Kontrollige et seadme juhtmed ei oleks rikutud, elektrilöögi
    oht!
- Ärge tõmmake seadet vooluvõrgust eemaldades kunagi 
    juhtmest, hoidke tõmmates pistikuotsast. 
- Ärge puudutage seadet märgade kätega. 
- Kui pistik või juhtmed on kahjustunud, on neid lubatud vahetada 
    ainult kvalifitseeritud spetsialisti poolt. 
- Ärge ühendage rikkega seadet vooluvõrku ega lülitage seda 
    sisse. Seadet ei ole lubatud ühendada reostaadi ega 
    dimmeriga. 
- Kaitske seadet vihma, vedelike ja niiskuse eest, elektrilöögi 
    oht! 
- Seadet on lubatud avada ja parandada ainult selleks
    kvalifitseeritud tehniku poolt. 
- Kasutage vooluühenduseks maandatud pistikut  

(220-240Vac/50Hz) kaitsmega 10-16A.
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal, eemaldage seadme 
    vooluühendus ja lülitage see välja. Kui seadet ei kasutata, 
    eemaldage selle vooluühendus. 
- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib selles 
    esineda kondensatsioon. Laske seadmel enne kasutamist 
    soojeneda toatemperatuurile. 
- Ärge kasutage seadet kunagi niisketes tingimustes või 
    väliskeskkonnas. 
- Kasutamise ajal võib seade muutuda väga kuumaks; 
    ärge puudutage seda töötamise ajal ega vahetult peale 
    kasutamist. 

- Järgige seadet kasutades alati ohutusnõudeid ja
kasutusjuhendit.

- Kinnitage seade lisaohutuskinnitusega kui kasutate selle
laekinnitust. Kasutage klambritega trossisüsteemi.
Kontrollige et inimesed ei seisaks kinnitusala all.
Kinnitage vähemalt 50cm kaugusele süttivatest
materjalidest ning jätke piisava jahutuse tagamiseks
ümber seadme igas küljes 1m vaba ruumi.

- Seade sisaldab kõrge intensiivsusega LEDe. Ärge
vaadake otse nende valgusesse, see võib silmi
kahjustada.

- Ärge lülitage seadet pidevalt sisse ja välja, see lühendab
seadme tööiga.

- Hoidke seade eemal laste käeulatusest. Ärge jätke
seadet järelevalveta.

- Ärge kasutage lülitite puhastamiseks puhastusspreisid.
Konsulteerige vajadusel spetsialistiga.

- Kasutage seadet ainult puhaste kätega.
- Ärge kasutage liigset jõudu.
- Kui seade on kukkunud, laske seda enne järgmist

kasutamist spetsialisti poolt kontrollida.
- Ärge kasutage puhastamisel kemikaale, need võivad

seadme ümbrise rikkuda. Kasutage puhastamiseks ainult
pehmet kuiva lappi.

- Hoidke seade eemal häireid tekitavatest
elektroonikaseadmetest.

- Kasutage parandamisel ainult originaalvaruosasid.
- Lülitage seade välja enne kui eemaldate selle

vooluvõrgust või teiste seadmete küljest.
Eemaldage enne seadme transportimist kõik
juhtmed ja kaablid.

- Kontrollige et juhtmed ei asuks kohas kus need jäävad
inimeste jalgade alla. Kontrollige juhtmete korrasolekut
enne iga kasutuskorda.

- Kontrollige et voolupistik oleks sobiv: 220-240Vac/50Hz.
Kontrollige reisides voolupistikute sobivust.

- Kasutage seadme ohutuks transportimiseks võimalusel
selle originaalpakendit.

Kõrgepinge tähis, elektrilöögi oht!

 
Oluline informatsioon, järgige kasutusjuhendit. 

 
ÄRGE VAADAKE OTSE VALGUSTUSSE. See võib silmi kahjustada. Inimesed kellel esineb epillepsiaatakke, peaksid

 
olema seadme ligiduses ettevaatlikud.

Seadmel on CE sertifikaat. Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab sertifikaadilevastavuse ja garantii.

 

MÄRKUS: Seadme normaalse töö tagamiseks kasutage siseruumides, temperatuurivahemikus 5°C/41°F ning 35°C/95°F.

 

Ärge visake kasutatud patareisid ja elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. 

Ärge üritage seadet iseseisvalt parandada, ärge muutke seadet, see tühistab seadme garantii. Seadme garantii ei kehti 
õnnetusjuhtumite, seadme ebakorrektsest kasutamisest, kasutusjuhendi või ohutusnõuete eiramisest põhjustatud kahjustuste puhul. 
Tootja ei vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjude või kahjustuste eest. 
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PAKENDI AVAMINE
TÄHELEPANU! Kontrollige pakendit avades kõikide osade olemasolu ja korrasolekut. Pöörduge vajadusel kohaliku edasimüüja 
poole. Hoidke pakend ja pakkematerjal alles, juhul kui seade on vajalik tagastada tootjale, peaks see olema originaalpakendis. 

 

Kui seadet transportides on keskkonnas olnud suur temperatuuri kõikumine, ärge lülitage seadet koheselt sisse, laske sel 
esmalt soojeneda toatemperatuurile.

 

VOOLUALLIKAS
Vooluallika nõuded on näidatud sildil seadme tagaküljel. Kontrollige enne ühendamist vooluallika vastavust. Seade peab olema 
ühendatud otse vooluvõrku, dimmerite ja muudetavate vooluallikate kasutamine ei ole lubatud. 

 
Ühendage seade alati kaitsmega vooluvõrku. Kontrollige et seadmel oleks olemas sobiv maandus.

 

PAIGALDUS
 

 

 

Tähelepanu:
• Paigalduskoht peab olema võimeline deformeerumata hoidma seadme 10-kordset raskust ühe tunni jooksul. 
• Kasutage paigaldusel alati lisaturvavahendit, näiteks sobivat alusvõrku. See lisakaitse peab olema paigaldatud viisil, et 

põhikinnituse purunemisel suudaks see ohutuse tagada. 
• Kontrollige et paigalduse ja hoolduse ajal ei seisaks seadme all kõrvalisi isikuid. 
• Enne seadme esmakordset kasutamist ning peale muutuste tegemist peab selle ohutus ja kinnitused olema vastava 
       eksperdi poolt üle vaadatud ja heakskiidetud. 
• Seadme ohutust ja kinnituste korrasolekut tuleb kontrollida spetsialisti poolt kord aastas. 
• Seade peaks olema paigaldatud käeulatusest kaugemale ning eemale kõndivate või istuvate inimeste otsesest 
        lähedusest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEVAATUST:     Järgige paigaldusel kohalikke norme ja nõudeid! 
Paigalduse võib teostada autoriseeritud tööline või 
spetsialist. 

 ETTEVAATUST:     Kontrollige et seadme läheduses ei oleks 
kergestisüttivaid materjale. Minimaalne vahemaa on 0.5 
meetrit. 
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EKRAAN
Kontrollpaneel pakub mitmeid võimalusi: saate määrata alguskoha, käivitada 
eelprogrammeeritud programmi või kasutada reset funktsiooni. Vajutage 
põhimenüü avamiseks Mode nuppu, menüüdes liikumiseks kasutage Up või
Down nuppe. 
 
Vajutage valitud menüü avamiseks Enter.
 
Vajutage valiku muutmiseks Up või Down nuppe ning vajutage valikute 
kinnitamiseks Enter nuppu.
 
Vajutage reziimidest väljumiseks Mode nuppu. 

 
DMX-512 ÜHENDUS
Kui kasutate standardset DMX kontrollerit, saate ühendada kontrolleri DMX väljundi otse DMX keti esimese seadme DMX
sisendiga. Ühendage alati ühe seadme väljund järgmise seadme sisendiga kuni kõik seadmed on ühendatud.

 
5-viiki XLR DMX konnektorid.
Mõned tootjad kasutavad DATA edastuseks 3 viigi asemel 5-viigiga DMX-512 andmekaableid. 5 viigiga DMX ühendused 
saab kasutada 3-viigiga DMX liiniga. Sellisel juhul on vajalik kasutada kaabliadapterit, vt järgnev tabel. 

 
3-Pin XLR to 5-Pin XLR konverter
Konduktor 3-Pin XLR Female (Out) 5-Pin XLR Male (In)
Maandus/kilp   Pin 1 Pin 1
Data Compliment (- signaal)         Pin 2 Pin 2
Data True (+ signaal)                    Pin 3 Pin 3
Kasutamata                                                                          Pin 4 – Ärge kasutage 
Kasutamata                                 Pin 5 – Ärge kasutage

 
Viimases seades tuleb DMX kaabel lõpetada. Jootke 120 oomi resistor (-) ning (+) signaalide vahele 3 viigiga XLR konnektoris 
ning ühendage see keti viimase ühenduse DMX väljundisse. 
 

PEASEADME/ALASEADME KASUTAMINE
Funktsioon võimaldab ühendada seadmeid ning kasutada neid ilma kontrollerita. Seadmed on heliga aktiveritavad. Sellises
ühenduses toimib üks seade kontrollseadmena ning teised seadmed reageerivad vastavalt peaseadme programmidele. Iga
seadme saab määrata peaseadmeks või alaseadmeks.
 
1. Kasutage sobivaid DMX andmekaableid ning ühendage seadmed läbi XLR konnektori seadmete tagaosas. Pidage meeles et
Male XLR konnektor on sisend ja Female XLR konnektor on väljund. Esimene seade ketis (peaseade) kasutab ainult Female
XLR konnektorit. Viimane seade ketis kasutab ainult Male XLR konnektorit. Pikemate kaablite puhul soovitame kasutada
viimase ühendusega terminaatorit.
 
2. Määrake üks seade peaseadmeks, avage kontrollmenüü valige MASTER MODE 5/5 näiduga programm. 
 
3. Vajutage alamseadmetes MENU nuppu, leidke d001. ning vajutage ENTER.
 
4. Alamseadmed järgivad nüüd peaseadet. 
 

HELIAKTIIVNE REZIIM
See reziim võimaldab ühel seadmel või mitmel kokkuühendatud seadmel järgida muusika rütmi. 
 
1. Vajutage MENU nuppu kuni kuvatakse “A4.x”.    
2. Reziim on valitud.
 
 



 

5 

SISEPROGRAMMID
Reziim võimaldab ühel seadmel või mitmel ühendatud seadmel esitada valitud ühe show kaheksast (A1.x kuni 
A7.x). 

 

IR KONTROLL
IR juhtimispult võimaldab kasutada paljusid erinevaid funktsioone. Suunake juhtimispult 
kasutamiseks seadme esiosa poole mitte kaugemalt kui 9 meetrit.
 
Märkus: Määrake alati menüüs d001. reziim kui kasutate IR.
 
POWER- Vajutage sisse lülitamiseks.
 
FULL ON- Vajutage valguse täielikuks sisselülitamiseks. 
 
FADE/GOBO– Funktsioon puudub. 
 
“DIMMER +” ja “DIMMER -”- Kasutage väljundi intensiivsuse määramiseks 
(25%~50%~75%~100%).
 

 

STROBE- Vajutage optilise illusiooni efekti sisselülitamiseks. Vilkumiskiiruse muutmiseks
vajutage "strobe” nuppu. Vajutage üks kord kiireimaks vilkumiseks. Vajutage teist korda nuppu 
keskmise kiiruse valikuks. Vajutage kolmandat korda, aeglaseima vilkumise valikuks. 
Reziimist väljumiseks vajutage neljandat korda. Reziimi käivitamiseks vajutage ja hoidke 
nuppu.
COLOR- Vajutage hämardusreziimi kasutamiseks. Kasutage soovitud värvuse valikuks nuppe 1-9
Kasutage intensiivsuse määramiseks “DIMMER +” ja “DIMMER -” nuppe.

Nupp   1 2 3 4 5 6 7 8 9
153.252 ja
153.255
Funktsioon
153.258

Punane  Rohel    Sinine    Pun+Rohel Rohel+Sinine    Pun.+Sinine    Valge Pun+Rohel+Sin    Täielik

UV    Rohel    Sinine     UV+Rohel     Rohel+Sinine     UV+Sinine   Punane   UV+Rohel+Sinine      Täielik

 
1-9- Show reziimis ja värvireziimis värvide valiku nupud.
 
SOUND ON & OFF - Heliaktiivse reziimi sisse/välja lülitusnupud. 
 
SHOW- Aktiveerib Show reziimi. Kasutage nelja show vahel valimiseks numbrinuppe (1-4). Vajutage Show reziimi 
aktiveerimiseks “show 0” nuppu ning juhusliku valiku käivitamiseks. Seejärel vajutage show 1-4 valikuks nuppe 
show1...show4. 
 

PUHASTAMINE
Parimaks valgustulemuseks on vajalik optiliste läätsede ja peeglite regulaarne puhastamine. Puhastussagedus sõltub 
seadme kasutuskeskkonnast: niiskes, tolmuses või suitsuses keskkonnas määrdub seade kiiremini. 

 
• Kontrollige et puhastamise ajal ei viibiks seadme all inimesi.
• Ümbris ja kinnitused ei tohi olla deformeerunud.
• Voolukaablid peavad olema heas korras, need tuleb koheselt välja vahetada ka väikese probleemi tuvastamisel.
• Seadme ülekuumenemise vältimiseks on vajalik puhastada jahutusventilaatoreid (kui on) ning ventilatsiooniavasid

iga kuu.
• Seadme sisemust peab puhastama kord aastas, kasutades tolmuimejat või vastavat õhupuhurit.
• Puhastage pehme lapiga, kasutades tavalist klaasipuhastusvahendit.
• Kuivatage täielikult.
• Puhastage väline optika vähemalt kord kuus. Puhastage siseoptika vähemalt kord 30/60 päeva jooksul.

 

 

 
TÄHELEPANU: Väga soovitatav on teostada sisepuhastamine kvalifitseeritud töölise poolt! 
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MENÜÜ
153.252 & 153.255       153.258

 

 

 

 

DMX KANALID

 
 Kanal     Funktsioon                  Väärtus Kirjeldus

153.252 / 153.255 153.258
1 

Värv

000-255 Punane 0-100%                                  UV 0-100%
2 000-255 Roheline 0-100%                                Roheline 0-100%
3 000-255 Sinine 0-100%                                    Sinine 0-100%
4 000-255 Valge 0-100%                                     Punane 0-100%
5           Hämardus                        000-255 Peadimmer 0-100%                            Peadimmer 0-100%

6 Vilkumine
000 Funktsioon puudub                             Funktsioon puudub
001-010 Helikontroll    Helikontroll               
011-255 Kiirus Kiirus

 

TEHNILISED ANDMED

 
 PLS25 PLS30 PLS35
Mudel:                                                153.252 153.255                                  153.258
Pinge: vooluallikas üle USB adapteri 5V/650mAh
Patarei:  Li-ion 3.7V 2000mAh
Vool:                                                   15 Watt 12 Watt                                   13 Watt
LED :                                               12x1W RGBW 10W RGBW                 4x 3W RGBUV DMX 
Kanalid: 6
Funktsioon:                                                        DMX, Auto, Heliaktiivne, Pea/alamseade ning IRC.
Mõõdud (ühiku kohta):               154 x 90 x 191mm 154 x 112 x 191mm                154 x 145 x 191mm
Kaal (ühiku kohta):  0,4kg

 
Andmed on antud viitena, tegelikud andmed võivad veidi erineda. Tootjal on õigus andmeid muuta ilma sellest 
eelnevalt teavitamata. 
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Vastavusdeklaratsioon

 
Tootja:            TRONIOS BV

Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM – ALMELO
+31(0)546589299
+31(0)546589298
The Netherlands

Tootenumber:       153.252; 153.255 ; 153.258

Tootekirjeldus:            PLS25 PAR 12x1W RGBW IRC Batt. DMX
    PLS30 Spot 10W RGBW IRC Batt. DMX
    PLS35 DJ Jellyball 4x3WRGB-UV IRC

Kaubamärk:     BEAMZ

Vastab nõuetele:               EN 60598-1; -2-17
EN 61000-3-2/-3-3
EN 55015
EN 61547

Toode vastab direktiivide 2014/35/EU ja 2014/30/EU ning ülalnäidatud deklaratsioonide nõuetele. 

Almelo,

20-04-2017

 

Nimi     : M. Velders

Allkiri        :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kõik õigused kaitstud

 
www.tronios.com 
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