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RESUMO TÉCNICO:

CANAIS:
CONSUMO:
POTÊNCIA DO LED:
TOTAL DE LED’s

DIÂMETRO DO LED:  
COMUNICAÇÃO:
ALIMENTAÇÃO:  
FREQUÊNCIA:
CONEXÕES DE SAÍDA:
ITENS INCLUSOS:

05 - Com Patch para mesa Avolites, inclusive Shape
90 W 
7.000 CD
1008 - (252Red - 252Green - 252Blue - 252White)
252 Clusters RGBW
05 mm
DMX 512 (Cannon 3 pinos)
90~240V (Automático) 
50~60 Hz
Plug Mini-Din 5P com trava.
01 Cortina 6,0 x 4,0 m
01 Módulo DMX
01 Bag para transporte
01 Manual de instruções

Agradecemos por sua opção em adquirir nossos produtos.
Conheça nossa linha de  equipamentos  e  acessórios  e saiba porque o mercado
profissional agora está optando por produtos                             .

DADOS DO PROPRIETÁRIO:

EMPRESA/NOME:  _________________________________________________
ENDEREÇO:_______________________________ BAIRRO: _______________
CIDADE:__________________________ UF:______ CEP: _________________
TELEFONE: (____) _________________ FAX: (____)  _____________________
E-MAIL: __________________________ CONTATO: ______________________
CNPJ/CPF:________________________ I.E./RG:_________________________
DATA DE AQUISIÇÃO:  ____/____/____   LOJA: __________________________

NÚMERO DE SÉRIE: _____________________

INSTRUÇÕES DE USO E OPERAÇÃO

www.electralight.com.brwww.electralight.com.br

5 )  ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Quando for requisitado o serviço técnico, entre em contato com seu representante
ou assistência ao consumidor mais próximo                             .

Para endereços, acesse nosso site: www.electralight.com.br
Será sempre necessário a cópia da Nota Fiscal do produto quando este for enca-
minhado para assistência técnica
Despesas de envio/transporte, são por conta do proprietário do produto.
Os problemas deverão ser descritos ao  representante ou  assistência técnica  da 
                            , além disso, deve-se anotar o número de série do equipamento,
nome, endereço, telefone e e-mail atualizado do proprietário.

1 )  INTRODUÇÃO GERAL
Este equipamento foi desenvolvido dentro das normas e especificações elétricas,
atendendo rigorosamente as relações de tensão, corrente e construção física.
Desenvolve com total confiabilidade o controle de  canais com resposta precisa e
uniforme.

2 )  DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
A  Cortina de LED  por sua construção  em  série  é  feita  em  VELUDO 
NEGRO e LED’s nas cores RGBW, ligada a um módulo DMX com endereçamento
digital, bi-volt (90~240V) automático e baixo consumo de energia.
Seu padrão de confecção é 6,0x4,0 m com reforço e ilhoses em 3 extremidades e
forro fixado com velcro para facilitar manutenção e lavagem do produto.

3 )  DISTRIBUIÇÃO DOS CANAIS DMX:
                              CANAL 01 -  RED
                              CANAL 02 -  GREEN                          
                              CANAL 03 -  BLUE
                              CANAL 04 -  WHITE
                              CANAL 05 -  STROBO

4 )  LIGANDO A CORTINA DE LED:
Após fixar a Cortina de LED, ligue o cabo da mesma no MÓDULO DMX

(Power LED) e certifique-se que a trava do pino está bem fixada.
Ligue o plugue de A/C do módulo DMX a uma fonte de energia (90~240V / 60Hz).
Através das setas no Módulo DMX              , avance ou recue os canais, quando
chegar no número desejado pare de pressionar a seta,  o display irá começar a 
piscar;  Tecle          .
Ligue o  CABO DMX  da mesa ( console ) ao MÓDULO DMX  da cortina e faça o 
PATCH em sua mesa ou utilize os canais de DIMMER (05 Canais).
Pronto, sua Cortina de LED  já está apta a ser controlada por qualquer console
DMX conectado a mesma.
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