MANUAL
NEO LED NEPTUNE RGB
Instruções de segurança
Seja cuidadoso com suas operações. Com uma voltagem perigosa você pode sofrer um
choque elétrico ao tocar os fios!
Este aparelho é um efeito de iluminação para criar efeitos decorativos. Este produto só é
permitido a operar com uma tensão alternada de 110-230 V, 50/60 Hz, e foi projetado apenas
para uso interno.

Características:
Clássico efeito RGB de tecnologia LED.
• DMX-512 controle regular via DMX-controlador (ocupa 04 canais) • Som controlado via
microfone embutido • Sensibilidade do Microfone ajustável via controle rotativo • Efeito Strobo •
• Modo Automático de Velocidade regulável através de programas DMX •Programas Internos
•Função Master / Slave • Resistente caixa compacta em um design atraente •Preparado para
conexão com cabo de alimentação e plug de segurança • Suporte de montagem para a
instalação em estrutura incluída• Vantagens da tecnologia LED: vida extremamente longa dos
LEDs, baixo consumo de energia, mínima emissão de calor•

DMX-512 ligação / Conexão entre aparelhos
Os fios não devem entrar em contato uns com os outros, caso contrário as luminárias não irão
funcionar, ou não irá funcionar corretamente.
Somente usar um cabo blindado stereo e pinos 03 XLR-plugs e conectores para ligar o
controlador com o aparelho.

Operação Master/Slave
O master / slave permite que vários dispositivos possam ser sincronizados e controlados por
um masterdevice.
No painel traseiro do dispositivo que você pode encontrar uma entrada e uma saída XLR-XLR
e um plug-in, que pode ser utilizado para conectar diversos aparelhos.
Escolha o dispositivo que é para controlar os efeitos. Este dispositivo funciona como um
dispositivo master e controla todos os outros aparelhos, que devem ser ligados ao comandante
do dispositivo através de um cabo blindado stereo. Ligue o OUT com o plug-IN do dispositivo
seguinte.

Operação
Depois de conectar o cabo na energia o aparelho começa a funcionar.
O painel LCD acende e você pode escolher qual quer usar co o botão Mode .

- STAND ALONE-MODE
CONTROLE DE SOM
AUTOMÁTICO
- MASTER/SLAVE MODE
- DMX MODE

DMX-protocol
Canal 1 – Definições de cor
000 – 009 Blackout
010 – 019 vermelho
020 – 029 verde
030 – 039 azul
040 – 049 Cyan
050 – 059 Magenta
060 – 069 amarelo
070 – 079 branco
080 – 139 Cor Única chase
140 – 199 Multi cor chase
200 – 224 Automático (rápido)
225 – 249 Automático (devagar)
250 – 255 controle de som
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Canal 2 – Velocidade
Value: Function:
000 - 255 Aumento de velocidade do Chaser-definições
Canal abaixo 1 (080 - 199)
Canal 3 – Strobo
Value: Function:
000 – 004 Off
005 - 254 Flash, com aumento de velocidade
255 – 255 controle de som flash

Canal 4 – Rotação
Value: Function:
000 – 004 Sem rotação
005 – 127 Rotação sentido horário, com aumento de velocidade
128 – 133 Parar
134 – 255 Rotação sentido contrário,com aumento de velocidade
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fonte de alimentação: 110-230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energia: 55 W
DMX-controle de canais: 04
DMX-512 Conexão: XLR de 03 pinos
Máxima temperatura ambiente: 45 ° C
Temperatura máxima de habitação: 50 ° C
Min.distance de superfícies inflamáveis: 0,5 m
Min.distance ao objeto iluminado: 0,1 m
Fusível: F 1, A, 250V
Número de 3W LEDs: 03
Feixe ângulo: 140 °
Dimensões: 175 x 320 x 310 mm
Peso: 3,5 kg

Favor notar: Todas as informações estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. A
garantia será expirada se o produto for aberto sem autorização da empresa responsável.

