MÁQUINA DE FOGO
Obrigado por usar nossa máquina de fogo. Para garantir sua segurança e usar as máquinas da
melhor forma, por favor, leia cuidadosamente o manual de instruções antes da operação.

Informações:
Informações:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sinal: DMX512;
Voltagem: AC110V,220V~250V 50/60Hz
Consumo: 200W
Altura da chama: 1-3 metros
Refil: 4 unidades
Peso: 8.5kg

Atenção!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mantenha a máquina longe de crianças;
Temperatura ambiente: de -20° a 40° Celsius;
O ar ao redor da máquina tem corrosão não química e gás de fácil combustão ou explosão fácil;
Umidade relative: ≤85％;
Importação de tensão não superior a tensão da classificação;
Por favor manuseie com a posição certa;
Por favor verifique se existe vazamento do liquido assim que colocar o refil;
Sugerimos ao cliente usar a corrente elétrica sinalizada no equipamento, somente;
Conservar o equipamento limpo.

Operação:
Operação:
1. Colocar a máquina de fogo no local desejado.
2. Coloque o refil dentro da máquina.
3. Conecte o cabo de energia conforme o indicado.
4. Conecte a máquina de fogo à mesa DMX com o cabo de sinal.
5. Ligue a máquina através do botão power.
6. Use a mesa DMX para configurar a máquina de fogo de acordo com suas funções.

DMX Control:
Existem 5 canais DMX na máquina de fogo. Enderece em “1” o código de endereçamento da máquina
para que ela possa automaticamente reconhecer os canais 1, 2, 3, 4 e 5 na mesa DMX. Os canais 1,
2, 3 e 4 representam as cores azul, vermelho, amarelo e verde. O último canal DMX aciona a união de
todas as cores.

CANAL

EFEITO

ALTURA

Acione CH 5 e CH 1 juntos

Recorrência de cada cor (rápido)

1-2 metros

Acione CH 5 e CH 2 juntos

Recorrência de cada cor (devagar)

1-2 metros

Acione CH 5 e CH 3 juntos

Recorrência de duas cores

1-2 metros

Acione CH 5 e CH 4 juntos

Jato das quarto cores juntas

2-3 metros

Reparo
Reparo:
Se tem qualquer problema com a máquina de fogo, por favor envie para o vendedor para reparar.

