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A PC-DMX Interface szoftverrel, és a PC-DMX Interface eszközzel lehetőségünk van 
arra, hogy DMX jelet állítsunk elő a számítógép segítségével. 
 
Használati módja: 
 

Az interfész eszköz használható a FreeStyler elnevezésű programmal együtt. Ez 
a program tulajdonképpen egy PC-s fényvezérlő. Legfrissebb verziója a 
http://www.freestylerdmx.be/ címen érhető el. Ez egy ingyenesen letölthető, és 
használható program. 

 
Két fajtája van: 
 
Az egyik az úgynevezett FT232 típusú, a másik a CDC típusú. Az FT232-es változat 
többnyire 3 pólusú DMX csatlakozóval szerelt, a CDC típusú pedig 5 pólusúval, de 
előfordulhat ettől eltérő kiszerelés is. A lentebbiekből kiderül, hogyan lehet 
megállapítani, hogy melyik interfésszel rendelkezünk. A különböző típusokhoz 
különböző driver telepítése szükséges. 
 

Telepítés, üzembe helyezés 
 
Az eszköz csatlakoztatása 
 
A PC-DMX Interface eszközt csatlakoztassuk USB kábelen keresztül a 
számítógéphez. Operációs rendszertől függően vagy automatikusan telepítődik a 
driver, vagy szükség van kézi beavatkozásra. 
 
Az eszköz driver-ének telepítése 
 
Automatikus telepítés esetén a tálca melletti buborék ablakban megjelennek a 
telepítési információk, rövid idő elteltével az ’ Az új hardver telepítve van, 
használatra kész’ üzenet jelenik meg. 
 
A driver telepítésének ellenőrzése 
Nyissuk meg az eszközkezelőt. Ezt többnyire a START gombra kattintás után az 
Eszközkezelő begépelésével felajánlott listából kiválasztva az Eszközkezelő 
szöveget, érhetjük el. 
Ha a Portok (COM és LTP) sorban sárga felkiáltó jel van, akkor a driver telepítése 
nem sikeres. Ha egy COMxx (xx egy szám 1-255 között) látható, akkor sikeres a 
telepítés. 
 
 
A szükséges driver csomag: 
 
Az FT232-es típusú interfészhez a „USB – virtuális soros port driver – FTDI” fájlt 
kell letölteni a honlapról. A letöltött fájlt csomagoljuk ki. Ez Windows XP, és Windows 
7 operációs rendszereken működik 
 
Az CDC típusú interfészhez a „USB – virtuális soros port driver - CDC” fájlt kell 
letölteni a honlapról. A letöltött fájlt csomagoljuk ki. Ez Windows XP, és Windows 7 
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operációs rendszereken működik. Windows 8, és Windows 10-hez használja az 
„USB – virtuális soros port driver – CDC Win8 Win10” fájlt. 
 
A driver fájlok letöltése után az Eszközkezelőben válasszuk ki a felkiáltójeles sort, és 
kattintsunk jobb gombbal. A kinyíló ablakban válasszuk az illesztőprogram frissítése 
gombot. Hajtsuk végre a telepítés lépéseit. 
A telepítés végén szintén a „Az új hardver telepítve van, használatra kész” üzenet 
jelenik meg. 
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Free styler szoftver használata 
 

Az interfész használható a Free styler elnevezésű programmal együttműködni. Ez a program 

tulajdonképpen egy PC-s fényvezérlő. Legfrissebb verziója a http://www.freestylerdmx.be/ 

címen érhető el. Ez egy ingyenesen letölthető, és használható program. 

 

Ez a program nem a DEZELECTRIC fejlesztése, működésével, használatával kapcsolatban 

nem tudunk információt szolgáltatni, ehhez használhatók a termék honlapján elérhető 

fórumok. 

 

A letöltött fájlt futtatva a szoftvertelepítés megtörténik. A telepített program indítása után az 

első feladat a PC-DMX átalakító típusának megadása.  

 

Első elindításkor az üdvölő képernyőn kattintsunk a NEXT gombra, megnyílik az interfész 

választása ablak. Következő indításkor a SETUP menü Freestyler setup menüpontjára 

kattintva ugyan ide juthatunk. 

 

PC DMX Interface FTDI esetén: 

 

A legördülő listából válasszuk a „Dezelectric PC-DMX Interface 3P” sort. Kattintsunk a 

RESET OUTPUT gombra, majd a SAVE gombra. Az alkalmazás újraindítása szükséges. 

 

PC DMX Interface CDC esetén: 

 

A legördülő listából válasszuk a „Dezelectric PC-DMX Interface” sort. Kattintsunk a RESET 

OUTPUT gombra, majd a SAVE gombra. Az alkalmazás újraindítása szükséges. 
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