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Täname teid meie toote ostu eest. Tutvuge enne seadme kasutussevõtmist kasutusjuhendiga. Hoidke juhend alles et seda 
vajadusel edaspidi lugeda. 
 

Järgige seadet kasutades alati juhendit, vastasel juhul kaotab seade garantii. Järgige tulekahjuohu ja elektrilöökide ohu 
vältimiseks alati kasutusjuhendit ja ohutusnõudeid. Seadet võib avada ja parandada ainult selleks kvalifitseeritud spetsialist- 
elektrilöögi oht! 

- Pöörduge enne seadme kasutussevõtmist vajadusel 
spetsialisti poole. Seadme esmakordsel sisselülitamisel 
võib see eritada veidi lõhna. See on normaalne ning lõhn
kaob mõne aja pärast. 

- Seadmes on pinge all olevaid osasid- seadet EI OLE
lubatud avada. 

- Ärge asetage seadmele metallesemeid. Kaitske seadet 
vedelike eest, niiskeks saamine võib seadme rikkuda ning
põhjustada elektrilöögi ohu. 

- Ärge hoidke seadet kuumusallikate ligiduses. Ärge 
    asetage seda liikuvale või vibreerivale pinnale. 
    Ärge katke selle ventilatsiooniavasid. 
- Seade ei sobi pidevkasutuseks. 
- Kontrollige kaablite korrasolekut, vigastatud kaablid 

võivad põhjustada elektrilöögi ohu. 
- Seadet vooluvõrgust eemaldades tõmmake alati pistikust, 

mitte juhtmest. 
- Ärge puudutage seadet märgade kätega. 
- Kahjustatud pistikut ja/või elektrijuhet võib vahetada ainult 

kvalifitseeritud spetsialist. 
- Ärge ühendage ega kasutage defektset või katkist seadet. 

Ärge ühendage seadet reostaadi ega dimmeriga. 
- Kaitske seadet niiskuse ja vedelike eest- elektrilöögi oht! 
- Seadet võib avada ja parandada ainult selleks 

kvalifitseeritud spetsialist. 
- Kasutage ühendamiseks maandatud voolupistikut 

(220-240Vac/50Hz) kaitsmega 10-16A.
- Eemaldage seadme vooluühendus äikesetormi ajal ning 

kui seda ei kasutata pikema aja jooksul. Eemaldage 
vooluühendus alati kui seade ei ole kasutuses. 

- Kui seade on olnud erineva temperatuuriga keskkonnas, või
kui seda ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib selles esineda 
kondensatsioon. Laske seadmel enne kasutamist soojeneda 
toatemperatuurile.

- Ärge kasutage kunagi niiskes ruumis või väliskeskkonnas. 
- Kasutamise ajal muutub seade kuumaks, ärge puutuge seda 

kasutamise ajal ega vahetult peale seda. 

- Järgige õnnetuste vältimiseks alati kasutusjuhendit ja
ohutusnõudeid.

- Kui seade on kinnitatud lakke, kindlustage see
lisakinnitusega. Kasutage klambritega kinnitussüsteemi.
Kontrollige et keegi ei seisaks kinnitusala all. Kinnitage
seade vähemalt 50cm kaugusele kergestisüttivatest
materjalidest ning jätke piisavaks jahutuseks igas suunas
vähemalt 1m vaba ruumi.

- Seadmes on suure intensiivsusega LEDid. Ärge vaadake
otse 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.
Kontakteeruge rikete puhul alati spetsialistiga.

- Kasutage seadet ainult puhaste kätega.
- Ärge kasutage liigset jõudu.
- Kui seade on kukkunud, laske see enne kasutamist üle

kontrollida kvalifitseeritud spetsialistil.
- Ärge kasutage puhastamiseks kemikaale, need võivad

seadet rikkuda. Kasutage puhastamiseks ainult kuiva
pehmet lappi.

- Hoidke seade eemal elektroonikaseadmetest mis võivad
tekitada häireid.

- Kasutage parandamiseks ainult originaalosasid.
- Lülitage seade välja enne selle vooluvõrgust või

teiste seadmete küljest eemaldamist. Eemaldage
enne seadme liigutamist kõik juhtmed ja kaablid.

- Kontrollige et juhtmed oleks korrektselt paigutatud ning ei
jääks inimestele jalgu. Kontrollige juhtmete korrasolekut
enne igat kasutuskorda!

- Kontrollige seinapistiku sobivust: pinge 220-240Vac/
50Hz. Kontrollige teistes riikides reisides alati voolupistiku
sobivust.

- Kasutage ohutuks transportimiseks originaalpakendit.

Märgib kõrgepinget, elektrilöögi oht!

 
Märgib olulist informatsiooni, tutvuge ja järgige kasutusjuhendit! 

 
ÄRGE VAADAKE OTSE VALGUSTUSSE. See võib silmi kahjustada. Terviseriskiga isikud (nt epillepsia) võivad olla 
mõjutatud. 

 

Seadmel on CE sertifikaat. Seadme muutmine ei ole lubatud, see tühistab CE sertifikaardi ja garantii. 

 

MÄRKUS: Seadme korrektseks tööks kasutage seda siseruumides, temperatuurivahemikuga 5°C/41°F ja 35°C/95°F.

 

Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid ja patareisid prügikasti, viige need vastavatesse kogumispunktidesse. Tegelikud
andmed võivad erinevatel seadmetel veidi erineda. Tootjal on õigus juhendit ja seadmeid muuta ilma sellest eelnevalt 
teavitamata.

Ärge üritage seadet iseseisvalt avada ega parandada, see tühistab seadme garantii. Seadet ei ole lubatud muuta, see tühistab seadme 
garantii. Garantii ei kehti kui seadet on ebakorrektselt kasutatud, eiratud juhiseid ja ohutusnõudeid, õnnetusjuhtumite puhul. Tootja ei 
vastuta seadme kasutamisest põhjustatud kahjude ja kahjustuste puhul. 
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PAKENDI AVAMINE
ETTEVAATUST! Kontrollige pakendit avades seadet ja lisasid. Pöörduge vajadusel edasimüüja poole. Säilitage pakend ja
materjalid, juhuks kui peate seadme garantiisse saatma.

Kui keskkonna temperatuur on olnud väga kõikuv (nt transportimisel), võib seadmes esineda kondensatsioon. Ärge lülitage 
seadet koheselt sisse, laske sellel eelnevalt soojeneda toatemperatuurile.
 

 

VOOLUALLIKAS
Vooluallika informatsiooni leiate sildilt seadme tagaküljel. Kontrollige alati vooluallikate ja lisaseadmete sobivust. Seade peab
olema ühendatud otse vooluvõrku, dimmerite ja muudetavate vooluallikate kasutamine ei ole lubatud.

 
Ühendage seade alati kaitstud ringi (kaitselüliti või kaitse). Kontrollige tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks et 
seadmel oleks sobiv maandus. 
 

PAIGALDAMINE
 

 

 

Tähelepanu:
• Seade tuleb paigaldada viisil mis suudab hoida 10-kordset seadme raskust ühe tunni jooksul, ilma igasuguse 

deformeerumiseta.
• Paigaldusel tuleb alati kasutada lisaturvahoidikut, näiteks sobivat püüdmisvõrku. See lisavahend tuleb paigaldada viisil  

mis välistab paigalduse ühegi osa allakukkumise, juhuks kui kinnitus puruneb. 
• Kontrollige et paigalduse ja hoolduse ajal ei viibiks paigaldusalal kõrvalisi isikuid. 
• Paigaldus ja paigalduse muutmine peab olema enne seadme kasutamist heakskiidetud vastava eksperdi poolt. 
• Paigalduse ohutust tuleb kontrollida kord aastas vastava spetsialisti poolt. 
• Seade peaks olema paigaldatud käeulatusest väljapoole ning piisavale kaugusele käimis- või istekohtadest. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTEVAATUST: Järgige paigaldamisel kohalikke normatiive. Seadme 
võib paigaldada ainult autoriseeritud spetsialist. 

 ETTEVAATUST: Kontrollige seadet paigaldades et ligiduses ei oleks 
kergestisüttivaid materjale (dekoratsioonid jms), need 
peavad olema vähemalt 0.5 meetri kaugusel. 

Ohutuskinnitus

Klamber

Klamber
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EKRAAN
Kontrollpaneel pakub mitmeid võimalusi: võite määrata alguse, käivitada 
eelprogrammeeritud seade või teha reseti. Vajutage peamenüü avamiseks  
Mode nuppu, menüüdes liikumiseks Up või Down nuppu.

 
Vajutage menüü valimiseks Enter nuppu. 
 
Vajutage valiku muutmiseks Up või Down. Vajutage valiku kinnitamiseks  Enter.

 
Vajutage igast reziimist väljumiseks Mode nuppu. 

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

 
5 viigiga XLR DMX konnektorid.
Mõned tootjad kasutavad andmeedastuseks 5 viigiga DMX-512 andmekaableid 3 viigiliste asemel. 5 viigiga DMX seadmed 
saab ühendada 3 viigiga DMX liiniga. Ühendades standartsed 5 viigiga andmekaablid 3 viigilise liiniga, tuleb kasutada 
vastavat adapterit. Selgitav tabel: 
 
3 viigiga XLR konverteerimine 5 viigiga XLR
Konduktor                                  3 viiki XLR Female (Out) 5 viiki XLR Male (In)
Maandus/Kaitse                                  Viik 1                                      Viik 1
Andmed täiendus  (- signaal)              Viik 2                                      Viik 2
Andmed tegelik (+ signaal)                 Viik 3                                       Viik 3
Kasutamata                                   Viik 4 – Ärge kasutage
Kasutamata                                    Viik 5 – Ärge kasutage
 
Viimases seadmes tuleb DMX kaabel katkestada. Jootke 120 oomi resistor 3 viigiga XLR konnektori (-) signaali ja (+) 
vahele. Ühendage see ahela viimase seadme DMX väljundiga.
 

PEASEADME/ALASEADME KASUTAMINE
Selle funktsiooniga saate ühendada seadmed kokku ja kasutada neid ilma kontrollerita. Seadmed aktiveeritakse heliga.
Ühenduses töötab üks seade peaaseadmena ja teised reageerivad kontrolliva seadme programmidele. Iga seade võib olla
peaseade või alaseade.
 
1. Ühendage seadmed kokku heakskiidetud DMX andmekaablitega läbi seadmete tagaosas asuvate XLR konnektorite. Pidage 
meeles et Male XLR konnektor on sisend ja Female XLR konnektor on väljund. Esimene seade ahelas (peaseade) kasutab 
ainult Female XLR konnektorit. Viimane seade ahelas kasutab ainult Male XLR konnektorit. Pikemate kaabelühenduste puhul 
on soovitatav kasutada viimase seadmega kaablikatkestust. 
 
2. Valige üks seade peaseadmeks, leidke kontrollmenüü ning valige MASTER MODE programm näiduga 5/5.
 
3. Vajutage alaseadmete MENU nuppu, leidke d001. ning vajutage ENTER.
 
4. Alaseadmed järgivad nüüd peaseadet. 
 

HELIGA AKTIVEERIMISE REZIIM
Võimaldab ühel seadmel või mitmel ühendatud seadmel töötada muusika rütmis. 
 
1. Vajutage MENU nuppu kuni kuvatakse “F.xxx”.    
2. Valige “F.001-F.010”
3. Valitud on heli-valguseks reziim. 
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IR KONTROLL
IR kaugjuhtimine võimaldab kontrollida mitmeid funktsioone. Suunake kasutamiseks juhtimispult otse seadmele mitte 
kaugemalt kui 9 meetri kauguselt. 
 
Märkus: Kasutades IR, määrake menüüks alati d001.
 
VOOLUNUPP - sisse/välja lülitamine.
 
FULL ON - vajutage valguse täielikuks sisselülitamiseks.
 
FADE/GOBO - funktsioon puudub.
 
“DIMMER +” ning “DIMMER -”- kasutage väljundi intensiivsuse muutmiseks 
(25%~50%~75%~100%).
 
STROBE - aktiveerib vilkumisefekti. Vilkumiskiirust saate muuta, vajutades “strobe” nuppu
vastava arvu kordi. Vajutades ühe korra on vilkumine kiireim. Vajutades uuesi on vilkumine
keskmise kiirusega ning vajutades kolmandat korda, on valitud aeglaseim reziim. Reziimist
väljumiseks vajutage nuppu neljandat korda. Seade hakkab vilkuma kui vajutate ja hoiate nuppu
all.
 
COLOR – Funktsioon puudub.
 
1-9 - Funktsioon puudub. 
 
SOUND ON & OFF - Heliga aktiveerimise reziimi sisse ja välja lülitamine. 
 
SHOW - Funktsioon puudub. 
 
PUHASTAMINE
Sisemiste ja väliste optiliste optiliste läätsede ja/või peeglite puhastamist tuleb optimaalseks valgustustulemuseks teostada
regulaarselt. Puhastussagedus sõltub kasutuskeskkonnast.

 
• Kontrollige et alal ei viibiks hoolduse ajal kõrvalisi isikuid.
• Hoidikud, kinnitused, trossid ja paigalduspunktid peavad olema korras ja deformeerumata.
• Voolujuhtmed peavad olema täielikult korras ja kahjustusteta.
• Ülekuumenemise vältimiseks peaks jahutusventilaatoreid (kui on) ning ventilatsiooniavasid puhastama igakuiselt.
• Sisemus tuleks puhastada kord aastas, kasutades tolmuimejat või suruõhku.
• Puhastage pehme lapi ja klaasipuhastusvahendiga.
• Kuivatage alati hoolikalt.
• Puhastage väline optika vähemalt kord kuus. Puhastage sisemine optika vähemalt iga 30/60 päeva järel.

 

 

 
TÄHELEPANU: on äärmiselt soovitatav et puhastamise teostaks vastava kvalifikatsiooniga tööline!
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MENÜÜ
 

d001. DMX addressi seaded

d512.

U.000

U.255

F.000

F.255

F001-F010 Helikontroll

F011-F255 Suurenev vilkumiskiirus

Menu

d001.

U.000

F.000

Dimmer

Heli + vilkumisfunktsioon

F000 0-100%

 

DMX KANALID
 

011-255 Vilkumine (aeglane-kiire)

Kanal     Funktsioon                 Väärtus Kirjeldus
1 Dimmer                             000-255 Dimmer 0-100%

2 Heli/vilkumine   000-010  Helikontroll

 

TEHNILISED ANDMED
Nimipinge        : adapter 5V/650mAh
Nimivõimsus  : 8 W
LED   : 120 SMD valge (153.246) / UV (153.249) LEDid
DMX kanalid      : 2 kanalit
Funktsioonid       : DMX, Auto, Heliga aktiviseeritav, Peaseade-Alaseade, IRC.
Mõõdud                          : 154 x 112 x 191mm
Kaal                     : 0.5 kg

Andmed on üldandmed, tegelikud väärtused võivad erinevate seadmete puhul veidi erineda. Tootjal on õigus 
juhendit ja seadet 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

Toote number:      153.246; 153.249

Toote kirjeldus:           PLS15 Strobe white / PLS15 Strobe UV

Kaubamärk:     BEAMZ

Regulatiivsed nõuded:      EN 60598-1; -2-17
EN 61000-3-2/-3-3
EN 55015
EN 61547

Tootja kinnitab et seade vastab direktiividele 2014/35/EU ja 2014/30/EU ning ülaltoodud
nõuetele.

Almelo,

20-04-2017

 

Nimi     : M. Velders

Allkiri        :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootjal on õigust toodet ja juhendit muuta ilma sellest eelnevalt teavitamata.
 

www.tronios.com 
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