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ISMERTETÉS 

 

 

Sokoldalú dmx-es vezérlőpult, elsősorban RGB-s fények vezérléséhez fejlesztve. Erőssége a csatornaúsztatások, és a 

naptár funkció. Alkalmas sima dimmerpackok vezérlésére, illetve bármely dmx-es berendezéshez 8 darabos 

mennyiségig, darabonként 24 csatorna kapacitással. 

 

A vezérlő használatához elengedhetetlen a kezelési útmutató végigolvasása, és a vezérlő egyidejű kezelése. 

Amennyiben kérdése van, forduljon a gyártóhoz, vagy a forgalmazóhoz E-mail-ben. Itt bejelentheti az ön által tapasztalt 

esetleges észrevételeket vagy javaslatokat. Kérdésére E-mail-ben válaszolunk, vagy az általunk továbbfejlesztett 

szoftvert feltöltjük honlapunkra, ahonnan ön letöltheti, és installálhatja az újabb változatot, hiszen a vezérlő szoftvere 

díjmentesen frissíthető. Amennyiben ön szeretne meggyőződni vezérlője szoftverének frissességéről, akkor lépjen be a 

menübe, válassza ki a SZOFTVER VERZIÓ menüpontot. Belépve, a kijelzőn olvasható a vezérlő szoftverének 

verziószáma, és forgalomba kerülésének dátuma. A verziószámot hasonlítsa össze a gyártó, vagy a forgalmazó 

weblapján található szoftver verziószámával, és amennyiben szükséges, frissítse a vezérlő szoftverét a 

SZOFTVERFRISSÍTÉS fejezetben leírtak segítségével. 

 

ÜZEMBEHELYEZÉS 

A hálózati kábel csatlakoztatása után a hálózati kapcsoló bekapcsolásával a vezérlő ledjei bekapcsolnak, a kijelzőn 

pedig a bejelentkező szöveg látható néhány másodpercig, majd a vezérlő bevetésre kész módba lép. 

 

Ha a kijelzőn bekapcsolás után a „SZOFTVERFRISSÍTÉS SZÜKSÉGES” felirat olvasható, akkor a vezérlő csak 

szoftverfrissítés után lesz használható. 

 

 
 

Ez akkor fordulhat elő, ha szoftverfrissítés közben megszakad a kapcsolat, vagy áramszünet lép fel, így félbe marad a 

frissítés. 

A készülék kikapcsolása: bármely állapotban a hálózati csatlakozó kihúzásával lehetséges. 

 

A vezérlő kapcsolóiban található ledeknek öt állapotát különböztetjük meg, melyek ismerete megkönnyíti a vezérlő 

kezelését. 

- nem világít: Ekkor a hozzá tartozó kapcsolónak az aktuális módban nincs funkciója, lenyomásának nincs 

következménye 

- fél fényerővel világít: Azt jelzi, hogy a hozzátartozó kapcsolónak van valami funkciója, és az a gomb lenyomásával 

aktiválható. 

- teljes fényerővel világít: A ledhez tartozó gomb funkciója aktív, mely más gomb lenyomásával kapcsolható ki, 

önmagával nem. 

- teljes fényerővel villog: olyan bekapcsolt funkciót jelez, amely a ledhez tartozó gomb lenyomásával kapcsolható ki. 

- fél fényerővel villog: olyan aktivált funkciót jelez, amely funkcióban már lett valamilyen paraméter módosítva, de 

jelenleg nem ez az aktuális mód. A hozzátartozó led lenyomásával a ledhez tartozó gomb funkciója ismét aktív lesz, 

ledje teljes fényerővel fog villogni. 

 

SZOFTVERFRISSÍTÉS 

A letöltő szoftver használata: FIGYELEM! A szoftver csak Windows operációs rendszerek alatt fut. 

Lépésről lépésre kövesse az alant felsorolt pontokban leírtakat a szoftver frissítés elvégzéséhez: 

 

1. A szoftverfrissítéshez szüksége lesz: 

a. A vezérlőn kívül egy számítógépre, melyen Windows operációs rendszer fut, és van USB port 

csatlakoztatási lehetősége. 

b. Egy szabványos USB kábelre, mellyel a vezérlőt és a számítógépet kell összekötni 

c. Letöltő szoftverre, melyet a vezérlő forgalmazójának, vagy gyártójának honlapján érhet el 

(www.dezelectric.hu), neve ’LDM’ azaz Light Desk Manager.. 
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d. Frissítőfájlra, mely tartalmazza a vezérlőbe töltendő szoftvert, neve pl.: ’Cer1024v20.dat’. A fájl 

nevében az utolsó két számjegy a szoftver verziószámára utal. Ez szintén a gyártó vagy forgalmazó 

honlapján található meg. 

2. Kösse össze a vezérlőt és a számítógépet a kábellel. 

3. Csatlakoztassa a vezérlőt a hálózathoz és kapcsolja be. 

4. Indítsa el a számítógépen a letöltő szoftvert (’Ldm.exe’). 

5. A szoftver automatikusan megkezdi a kapcsolat felvételt. 

6. Ha a beállítás és a csatlakozás rendben van, akkor a vezérlő adatai megjelennek az ablakban (típus stb.). 

7. Helyes csatlakozás esetén kattintson a Letöltés ikonra (1. ikon) vagy válassza a Fájl/Megnyitás menüpontot, és 

keresse ki a vezérlőbe tölteni kívánt fájlt (pl.: Cer1024v20.dat), majd nyugtázza a kiválasztást a 'Megnyitás' 

gombbal. 

8. Kattintson a Letöltés gombra, elkezdődik a letöltés. 

9. A letöltés állapota a megjelenő folyamatjelzőn végigkövethető. 

10. Ha a folyamat végigért, a frissítés kész. A kapcsolat bontásához csak húzza ki az USB kábelt a vezérlőből. 

11. Amennyiben a frissítés folyamán bárminemű hiba, pl. áramszünet következne be, indítsa újra a vezérlőt a 

tápfeszültség megszakításával, valamint indítsa újra a frissítőszoftvert, és ismételje meg a műveleteket. 

 

A VEZÉRLŐ ELŐLAPJA 

 

 
 

HOGYAN INDULJUNK EL 

 

A DMX-EN CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK BEÁLLÍTÁSA 

A vezérlőre csatlakoztatott eszközök DMX címét 32-esével kell beállítani. Ez azt jelenti, hogy az első eszközt az 1. 

címre, a többi mindig 32-vel többre. 

 

Eszköz sorszám DMX cím 

1. 1. 

2. 33. 

3. 65. 

4. 97. 
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5. 129. 

6. 161. 

7. 193. 

8. 225. 

 

A CSATORNÁK VEZÉRLÉSE 

Bekapcsolás után a vezérlő automata módba lép. Ahhoz, hogy egy SHOW-t elkészítsen és ezeket a saját fény 

berendezésein futtassa, el kell végezni néhány beállítást, azaz a vezérlőt konfigurálni kell. Ajánlott a vezérlőt a 

következő sorrendben konfigurálni: 

- Ellenőrizze le a vezérlő szoftverjének verziószámát, ha frissebbet talál a forgalmazó, vagy gyártó honlapján, töltse 

le, és frissítse a vezérlőt, lásd: SZOFTVER VERZIÓ fejezet. 

- Válassza ki azt a nyelvet, amelyen a vezérlő kiírja a szövegeket a kijelzőre, lásd: NYELV fejezet. 

- Konfigurálja a vezérelni kívánt egységeket, lásd FIXTURE BEÁLLÍTÁS fejezet. 

- Próbálja ki, hogy a beállított egységek helyesen működnek-e, lásd: MANUÁL MÓD fejezet. Ügyeljen arra, hogy 

a GRAND MASTER poti milyen értéken áll! 
 

A beállítások elvégzése után, ha a képesek vagyunk az egységek csatornáit állítani manuális módban, akkor 

felkészültünk a vezérlő használatára. A vezérlő működtetése két nagy részre osztható: AUTOMATA MÓD, és a 

MENÜRENDSZER. A MENÜ-ben végezhető minden módosítás és beállítás. AUTOMATA módban a megírt 

események futtathatók, minden effekt indítható, amit a menü-be beállítottunk. 

 

ADATOK MENTÉSE 

A menürendszerben, ha bármely adat módosítása után kilépünk egy menüpontból, akkor a vezérlő rákérdez a 

módosítások mentésére. Ennek lekezelése minden menüpontban egyformán történik 

 

 ESC - kilépés a módosítások mentése nélkül 

 UP-DOWN - bennmarad a szerkesztésben 

 ENTER - módosítások elmentése, majd kilépés a menübe 

 

BELÉPÉS A MENÜBE 

A vezérlő bekapcsolása után a vezérlő MAIN módba kerül. Itt lehet a megírt programokat, képeket hívni, indítani, 

illetve azok paramétereit állítgatni. 

 

MAIN módban a MENÜ gomb lenyomásával, és nyomva tartásával (kb. 3mp) lehet belépni a menübe. 

 

 

 

 

 

 

 

MENÜ RENDSZER 

A vezérlő kezelését célszerű a menürendszer, illetve az abból elérhető beállítások megismerésével kezdeni. A vezérlő 

bekapcsolása után MAIN módban a MENÜ gomb lenyomásával léphetünk a menübe. 

A kijelző felső sorában az aktuális menüpont neve, és száma olvasható, a többi sorban pedig a menüpontok 

megnevezése. Az UP-DOWN gombokkal választhat a menüpontok közül. Az ENTER lenyomásával lehet belépni az 

aktuális menüpontba, az ESC lenyomásával pedig visszalépni automata módba. 

A főmenüből további almenükbe lehet lépni mindig az ENTER lenyomásával, kilépni és visszajutni automata módban 

pedig az ESC nyomásával. 
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A MENÜRENDSZER FELÉPÍTÉSE 

 
- 1. Fixture beállítás 

 - 1. Fixture választás (1-8) 

  - Fixture összes csatorna száma (1-24) 

  - SOFT/HARD beállítás csatornánként 

  - Poti hozzárendelés csatornához 

  - Grandmaster hozzárendelés csatornákhoz 

  - Black out hozzárendelés csatornákhoz 

  - Minimum érték beállítás csatornákhoz 

  - Maximum érték beállítás csatornákhoz 

- 2. Szoftverfrissítés DMX-en keresztül 

 - A DEZELECTRIC által gyártott, DMX bemenettel rendelkező termékek szoftverfrissítése 

- 3. Nyelv 

 - 1. Magyar 

 - 2. Angol 

 - 3. Német 

- 4. Szoftver verzió 

 - Szoftver verziószáma 

 - Szoftver kiadás dátuma 

- 5. Termék adatok 

 - Sorozatszám 

 - Gyártási dátum 

- 6. Működési mód 

 - Egyszerű 

 - Teljes 

 

 

MENÜ 6. – MÜKÖDÉSI MÓD 

Kétfajta működési mód között választhatunk: egyszerű, és teljes. 

 

Egyszerű módban a vezérlő beállítódik 1 db RGB-s lámpa vezérlésére, minden csatornára érvényes lesz a GRAND-

MASTER poti, BLACK-OUT gomb lenyomására minden csatorna 0 értéket vesz fel. 

 

Teljes módban az 1-es menüben beállítható paraméterek lesznek érvényesek, és minden csatorna az ott beállított 

konfiguráció szerint fog működni. 
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 UP/DOWN - módválasztás 

 ESC - kilépés, változás esetén rákérdez a mentésre 

 

 

MENÜ 5. – TERMÉK ADATOK 

 

SOROZATSZÁM 

A kijelző felső sorában a vezérlő sorozatszáma olvasható. 

 

GYÁRTÁSI DÁTUM 

Az alsó sorban a vezérlő gyártási dátuma olvasható (év, hónap, nap). 

 

 ESC - visszalépés a menübe 

 

 

MENÜ 4. – SZOFTVER VERZIÓ 

 

SZOFTVER VERZIÓ 

A kijelző felső sorában a vezérlő szoftverének verziószáma olvasható 

 

SZOFTVER KIADÁS DÁTUMA 

Az alsó sorban a szoftver verzió megjelenésének dátuma olvasható (év, hónap, nap). 

 
 ESC - visszalépés a menübe 

 

 

MENÜ 3. – NYELV 

A vezérlő szövegeinek kiírása több nyelven történhet, itt kiválasztható a kívánt nyelv. 

 

 

 UP/DOWN - nyelvválasztás 

 ESC - kilépés, változás esetén rákérdez a mentésre 

 

 

MENÜ 2. – SZOFTVERFRISSÍTÉS DMX-EN 

A Dezelectric DMX bemenettel rendelkező termékeinek szoftvere is frissíthető, ebben a menüpontban a vezérlőből a 

DMX vonalra küldeni a korábban PC-ről beletöltött fájlt. 

 

Ha belépés után a nincs adat szöveg jelenik meg, az azt jelenti, hogy még nincs a memóriájába töltve DMX-es egység 

szoftvere. 

 

Ha van szoftver töltve a memóriába, akkor a felső sorban olvasható a termék neve, amihez tartozik a szoftver, a sor 

végén a verziószámmal. 

 

Az ENTER gombbal indítható a frissítés, ehhez előtte csatlakoztatni kell a DMX vonalra a frissítendő eszközt, melyből 

egyszerre több darabon is elvégezhető a frissítés. A frissítés alatt a ’Szoftver update folyamatban’ szöveg olvasható a 

kijelzőn, a frissítés végén a vezérlő. 

 

 ENTER - szoftverfrissítés indítása DMX-en 

 ESC - kilépés 
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MENÜ 1. – FIXTURE BEÁLLÍTÁS 

 

Itt kell megadni a vezérelni kívánt egységek (fixture-ok) paramétereit, hogy a vezérlő teljes tudását kihasználva tudjuk 

kezelni azokat. 

 

 

EGYSÉG VÁLASZTÁS 

A vezérlő által egy időben kezelhető 8 egység közül választhatunk egyet, és továbblépve annak az adatait állíthatjuk be. 

 

 UP/DOWN - egység választás (1-8) 

 ENTER - választott egység adatainak szerkesztésébe lépés 

 ESC - kilépés menübe 

 

 

MAXIMÁLIS CSATORNASZÁM 

Az egység maximális csatornaszámát kell megadni, az maximálisan 24 lehet. A csatlakoztatott egység adatlapjáról kell 

kiderülnie, hogy az hány csatornás, itt ezt az értéket kell beállítani. 

 

 UP/DOWN - maximális csatornaszám választás (1 - 24) 

 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 

 

 

SOFT/HARD BEÁLLÍTÁS 

A vezérlő képes arra, hogy bármely csatornája képváltáskor azonnal felvegye az új értéket, vagy egy megadott idő alatt 

érje el folyamatosan a kiindulási értékből. Ha hirtelen változást szeretnénk, állítsuk a csatornát HARD-ra, ha úsztatni 

szeretnénk, akkor SOFT-ra. 

Mindig az a paraméter állítható az UP/DOWN gombokkal amelyek előtt villog a kettőspont! 

 

 UP/DOWN - csatornaszám választás (1 - max csatornaszám) 

 ENTER - csat. választásból soft/hard állításba, vagy továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - soft/hard állításból csatornaválasztásba, vagy kilépés egység választásba 

 

 

POTI HOZZÁRENDELÉSEK 

A vezérlő max 24 csatornás egységeket is képes vezérelni. A csatornák állításához 3 poti áll rendelkezésre. Ahhoz, hogy 

ezzel a három potival elérjük mind a 24 csatornát, szükségünk van még kiegészítő gombokra. Ez a kijelző alatti 8 gomb 

lesz, mindegyikéhez tartozhat 3 poti, így 8 x 3, azaz 24 csatorna lesz elérhető. Ebben a menüpontba megadhatjuk, hogy 

mely csatorna mely potihoz tartozzon. 

Mindig az a paraméter állítható az UP/DOWN gombokkal, amelyek előtt villog a kettőspont! 

 

 UP/DOWN - Csatorna, Gomb, vagy Poti választás 

 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 

 

A gombok 1-8 között választhatók. A potik 1-3 között választhatók. A csatorna 1 és maximális csatornaszám között 

választható. Az itt megadott csatorna automata módban a kiválasztott gomb lenyomása után az itt beállított sorszámú 

potival állítható. 

Tehát itt a gomb sorszáma nem egység sorszámot jelent, hanem POTI oldal sorszámot! 

Példa: Ha két 3 csatornás eszközt akarunk vezérelni, akkor mindkét eszköz csatornáinak az 1-es gomb 1, 2, és 3 poti-t 

érdemes beállítani. A 2. eszköznek ne állítsunk be 2. gomb 1, 2, 3 potit, mert akkor felesleges POTI lapváltásra lesz 

szükség a vezérléséhez. A 2 és magasabb számú gombok a 3-nál magasabb sorszámú eszközök vezérléséhez szükséges. 

 

GRAND MASTER HOZZÁRENDELÉSEK 

A vezérlő MASTER potijával korlátozható minden olyan csatorna értéke, amely ebben a beállításban kijelölve van a 

masterhez. A kijelölést egy pipa jelképezi. 

 

 UP/DOWN - Csatornaválasztás, vagy csatorna master kijelölése és megszüntetése 
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 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 

 

 

BLACK OUT HOZZÁRENDELÉSEK 

A BLACK-OUT gombbal a csatornába betölthető egy érték, mely a gomb újbóli lenyomásakor szűnik meg, és visszaáll 

az eredeti érték. Bármely csatorna aktiválható black-out-hoz, és megadható hozzá egy aktív érték. 

 

 UP/DOWN - Csatornaválasztás, vagy csatorna blackout aktív érték állítása 

 1 - Black-out aktív állapot kitörlése 

 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 

 

 

MINIMUM ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSOK 

Minden csatornához megadható egy minimális érték, mely alatti értéket a csatorna soha nem fog felvenni. 

 

 UP/DOWN - Csatornaválasztás, vagy csatorna minimum érték állítása 

 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 

 

 

MAXIMUM ÉRTÉK BEÁLLÍTÁSOK 

Minden csatornához megadható egy maximális érték, mely fölötti értéket a csatorna soha nem fog felvenni. 

 UP/DOWN - Csatornaválasztás, vagy csatorna maximum érték állítása 

 ENTER - továbblépés a következő adatok beállításához 

 ESC - kilépés egység választásba 
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AUTOMATA MÓD 

A vezérlő bekapcsolása után automatikusan, vagy a menüből való kilépéskor van a vezérlő úgynevezett automata 

módban. 

KIJELZŐ 

 

 
 

GRAND MASTER 

Az csatornák fényerejének korlátozása. A kimeneti összfényerő értéke állítható 0 és 100 % között. 

 

BLACK-OUT 

Lenyomásával a csatornák 0 értéken jelennek meg a kimeneten, a következő lenyomásra visszaáll az eredeti állapot. 

 

MUSIC 

A futó chaser lépésváltása történhet beépített mikrofonról a gomb lenyomásával be, illetve kikapcsolható ez a funkció 

 

BPM 

A futó chaser lépésváltása történhet beadott ütemnek megfelelően, a gomb többszöri lenyomásával megadható egy 

ütem. MUSIC bekapcsolásával, vagy RATE poti állításával a mód kikapcsolható. 

 

SLIDER/SPEED 

Az 1-3 potik funkcióváltó gombja. Alapesetben, ha ledje kis fénnyel világít, akkor 1-3 potival csatorna értékek 

változtathatók, ha lenyomjuk, ledje villogni kezd, és most a chaserek SPEED, WAIT, és DELAY értéke állítható a 

potikkal. Visszaállni a gomb újbóli lenyomásával lehet. 

 

FUNKCIÓ GOMBOK 1-8 

A gombok mindig más-más funkció állíthatnak, függően attól, hogy melyik funkció csoport gomb az aktív éppen. Ez azt 

jelenti, hogy a vezérlő bal oldalán található FIXTURE, CHASER, COLOR, és MODE gombok közül lenyomással egy 

kiválasztható, melynek ledje teljes fénnyel világítva jelzi a kiválasztást, és a kiválasztott gomb funkciói állíthatók az 1-8 

gombokkal 

 

FUNKCIÓ CSOPORT GOMBOK (FIXTURE, CHASER, COLOR, MODE/CH) 

FIXTURE 

Lenyomásával az 1-8 gombokon az egységek választhatók, illetve szüntethető meg a választásuk. Az 1-3 poti 

változtatásakor azoknak az egységeknek a csatornái fognak változni, amelyek itt bekapcsolt állapotba vannak. Ha 

megváltoztatott csatornák manuális módba kerülnek, azaz, az esetlegese futó chaser nem fogja megváltoztatni értéküket. 

Ha legalább egy csatorna van manuális módban akkor a FIXTURE gomb ledje villog. Ilyenkor a FIXTURE gomb újbóli 

lenyomásával kitörölhető a manuális kiválasztottság, a csatornák ismét végrehajtják a chaser lépéseket. 

 

CHASER 
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Lenyomásával az 1-8 gombokon indíthatók, és megállíthatók a chaserek. Egy időben egy chaser futhat. 

Ha az 1-8 gombok közül valamelyik nem világít, az azt jelenti, hogy nincs hozzá chaser mentve. 

 

Chaser kép mentése: 

Állítsuk be a csatornák értékeit egy kívánt képre, majd a CHASER gomb nyomva tartása mellett nyomjuk le az 1-8 

gomb valamelyikét. Ekkor elmentődik a kimeneten látható kép a memóriába, és ez lesz a lenyomott gombhoz tartozó 

chaser következő lépése. Ha eddig ezen a gombon nem volt chaser, akkor ez lesz az első lépése. Készítsünk képeket, és 

ezeket egymás után mentsük ugyanabba a chaser-be. Összesen 99 kép menthető egy chaserbe. 

 

Chaser törlése: 

Nyomjuk le, és tartsuk lenyomva CHASER módban az 1-8 gombok valamelyikét, kb 5 másodperc múlva a chaser 

kitörlődik. 

 

COLOR 

Manuális képek hívhatók be az 1-8 gombokkal. Könnyen lehet ilyen képet készíteni. Állítsuk be a csatornák értékeit egy 

kívánt képre, majd a COLOR gomb nyomva tartása mellett nyomjuk le az 1-8 gomb valamelyikét. Ekkor elmentődik a 

kimeneten látható kép a memóriába, mely a gomb következő lenyomásakor már visszahívható. 

 

MODE/CH 

Lenyomásával csatornák csoport gombok választhatók az 1-8 gombokkal. Minden gombhoz tartozhat 3 poti, melyekhez 

a FIXTURE BEÁLLÍTÁS menüpontban hozzárendeltünk.  

 

Technikai adatok 

 csatornakapacitás: 8 x 24 = 192 csatorna 

 egységek száma: 8 

 programok száma: 8/99 lépés 

 program képváltási idő: 0.1s – 35.0s 

 csatornaúsztatási idő: 0 – 100% 

 nyomógombbal beállítható ütemkövetés: 60.0 – 600.0bpm 

 

 

 Csatlakozók és bekötésük 

 

 
 

Tápellátás 

DC 9-12V 

 

DMX csatlakozók 
kimenet az 512 csatorna részére. Igény szerint 3, vagy 5 pólusú csatlakozóval ellátható. 

 

PC USB csatlakozó 

PC-n keresztüli szoftverfrissítéshez, adatmentéshez, és visszatöltéshez. Használható kábel: szabványos USB 2.0 kábel 
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Méret és súly 

 Szélesség: 230mm; Magasság: 133mm; Mélység: 50mm 

 Termék súlya: 1,0kg 

 

Tartozékok 

 Hálózati adapter 

 1db kezelési útmutató 

 

 


