NEO LED GOBO PROJECTOR
MANUAL
A pessoa envolvida com a instalação, operação e manutenção deste
dispositivo tem de:
- Ser qualificado
- Seguir as instruções deste manual
- Considerar que este manual faz parte do produto
- Manter manual para toda a vida útil do produto
- Passar esse manual para cada proprietário ou usuário do produto
este

Introdução
Obrigado por ter escolhido o Neo Led Projector. Se você seguir as instruções dadas neste manual, temos
certeza que você vai apreciar este dispositivo por um longo período de tempo.

Substituindo o Gobo / Gel Cor
Esta unidade tem gobos substituíveis e gel colorido. Por favor, veja os passos abaixo para obter
instruções sobre o processo.
1. Sempre desligar o aparelho da energia quando for substituir gobo e gel.
2. Na parte inferior do aparelho, localize os dois parafusos que fixam o suporte do gobo.
3. Retirar os parafusos e depois retire a peça com cuidado.
4. Localize o anel do gobo para efetuar a troca.
5. Remova o gobo. Tome cuidado nesta etapa para não perdê-lo.
6. Coloque o gel e o gobo em posição no suporte, mostrada abaixo.
7. Reinstale o anel de retenção do gobo de forma segura.
8. Recoloque o porta gobo no aparelho e aperte os dois parafusos.

Operação DMX
Este é o modo de operação que permitirá o controle com um controlador DMX externo. Você deve definir
o endereço inicial para esta modalidade.

Mode

DIP switches

DMX

1-9 = DMX
10 = On (DMX mode)

Modo master / slave (Modo Auto Som Activo)
Gire a chave para a posição Slave, e eles vão reagir da mesma forma como o Master.
O master deve ser definido para o modo individual.

Mode

DIP switches

Slave

1, 10 = On

Standalone / Automático
Esta unidade tem os modos de operação pré-programados. Estes são acessados através de chaves DIP
no painel traseiro.
Interruptor DIP [10] deve ser desligado. Interruptor DIP [9], deve ser ligado.

Mode

DIP switches

100% Dimmer, Rotação velocidade lenta

1 = On

100% Dimmer, Rotação velocidade média

2 = On

100% Dimmer, Rotação velocidade rápida

3 = On

100% Dimmer, Sem rotação

4 = On

Os interruptores DIP não irão trabalhar em conjunto, use apenas um dos quatro modos listados acima.

DMX
Canal

Nº

Função

1

000 - 255

Dimmer 0%~100%

2

000 - 255

Rotação Gobo :Lento ~ Rápido

Especificações Técnicas
Fonte: 110-240 V AC, 50/60 Hz ~
Consumo energia: 12 W
Temperatura ambiente: 45° C
Fonte de luz: LED 1 x 10 W White
Dimensões (LxWxH): 225x165x160mm
Peso: 2 kg

