MANUAL DO USUÁRIO
LED 40W SPOT MOVING LIGHT
LL – 40MS

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

1. Manutenção
 O suporte deve ser mantido seco, evitar trabalhar em condições úmidas.
 O uso intermitente irá efetivamente prolongar a vida deste equipamento.
 Para uma boa ventilação e bons efetios de iluminação, limpe os ventiladores, as áreas
vazadas e a lente periodicamente.
 Para evitar danos neste aparelho, por favor, não use álcool ou outros solventes orgânicos
para limpar a carcaça.
2. Declaração
Antes da entrega, este acessório teve seu desempenho testado e foi embalado em
perfeitas condições. Todos os usuários devem observar rigorosamente as advertências e
instruções de operação deste Manual do Usuário. Qualquer dano causado por mau uso e pelo
não seguimento deste manual oriunda na perda da garantia.
3. Precauções
1. A fim de garantir a vida útil prolongada deste produto, não utilize ele em ambientes com
umidade excessiva e não opere o equipamento a temperaturas superiores a 40°C.
2. Não coloque o equipamento em superfícies soltas, inclinadas ou sujeitas a vibrações.
3. Para evitar o risco de choque elétrico, manutenções, instalações e manuseio devem ser
realizados por profissionais qualificados.
4. Quando conectar o equipamento a fonte de energia verfique se há variações maiores ou
menores a 10% da capacidade do aparelho. Caso seja superior, pode causar danos ou
diminuir o vida útil do produto, caso for menor o aparelho funcionará de forma mais branda.
5. São necessário de 20 minutos para o aparelho resfriar após o fim de seu uso e poder ser
reutilizado novamente.
6. A fim de garantir o uso normal deste produto, por favor leia atentamente este manual.
Muito obrigado por suas cooperações.
4. Instruções do Produto
Tensão de funcionamento: AC90-240V / 50Hz
Consumo de energia: 80W
Fonte de Luz: LED 40W
Sinal de Canal: DMX 512,9 / 11 canais
Paleta: 9 paleta + branco + efeito arco-íris
Roda Gobo: 9 gobo efeito + branco + arco-íris
Strobe: 0-10 / S, ajustável
Dimmer: 0% ~ 100% escurecimento linear
Pan: 540, a correção eletrônica ° 8bit / 16bit ajustável
Título: 270 ° 8bit / 16bit, correção eletrônico ajustável.
Função especial: procedimentos são construído para uma variedade de efeitos de
iluminação, podem ser executados simultaneamente pelo controle de som ou sem
controladores
Sistema óptico: Combinação de lentes de quartzo de alta precisão, de modo que a perda
óptica é reduzido ao mínimo
Proteção: Proteção térmica de temperatura inteligente e de alta-interferência com circuitos
eletrônicos.

5. Valores dos Canais DMX (11 canais)
Canais
Valores DMX
1 Pan
0~255
2 Tilt
0~255
3 Pan 16 Bit
0~255
4 Tilt 16 Bit
0~255
5 Velocidade Pan/Tilt
0~255
0~3
4~7
6 Strobe
8~215
216~255
7 Dimming
0~255
0~12
13~25
26~39
40~53
54~64
65~77
8 Paleta
78~90
91~103
104~117
118~127
128~191
192~255
0~12
13~25
36~39
40~52
53~65
66~78
9 Roda Gobo
79~91
92~103
104~116
117~129
130~191
192~255
10 Funções Built-in
0~255
11 Reiniciar
245~250

Funções
0~540°
0~270°
16bit ajustável
16bit ajustável
Rápido para lento
Desligado
Abeto
Efeito Strobe rápido para lento
Aberto
Escuro para claro
Branco
Vermelho
Amarelo
Azul
Verde
Roxo
Cianogênio
Rosa
Verde Claro
Roxo Claro
Cor gradiente avançado, lento para rápido
Cor gradient reversa, lento para rápido
Branco
Gobo1
Gobo2
Gobo3
Gobo4
Gobo5
Gobo6
Gobo7
Gobo8
Gobo9
Gobo executar avançado, lento para rápido
Gobo executar reverso, lento para rápido
Configurações de controle das funções macro
Reiniciar

6. Valores dos Canais DMX (9 canais)
Canais
Valores DMX
1 Pan
0~255
2 Tilt
0~255
3 Velocidade Pan/Tilt
0~255
0~3
4~7
4 Strobe
8~215
216~255
5 Dimming
0~255
0~12
13~25
26~39
40~53
54~64
65~77
6 Paleta
78~90
91~103
104~117
118~127
128~191
192~255
0~12
13~25
36~39
40~52
53~65
66~78
7 Roda Gobo
79~91
92~103
104~116
117~129
130~191
192~255
8 Funções Built-in
0~255
9 Reiniciar
245~250

Funções
0~540°
0~270°
Rápido para lento
Desligado
Abeto
Efeito Strobe rápido para lento
Aberto
Escuro para claro
Branco
Vermelho
Amarelo
Azul
Verde
Roxo
Cianogênio
Rosa
Verde Claro
Roxo Claro
Cor gradiente avançado, lento para rápido
Cor gradient reversa, lento para rápido
Branco
Gobo1
Gobo2
Gobo3
Gobo4
Gobo5
Gobo6
Gobo7
Gobo8
Gobo9
Gobo executar avançado, lento para rápido
Gobo executar reverso, lento para rápido
Configurações de controle das funções macro
Reiniciar

7. Mapa do Menu
Endereço DMX:001
DMX
Recarregar
Modo
Reiniciar

Configurações LCD
setting

Pan (0-255)
Tilt (0-255)
Operação do
Manual

Shut (0-255)
dimming (0-255)
Cor Manual (0-255)
Gobo Manual (0-255)

Conf. Canais (0-255)

Canais 9/11

Configuração Tilt

Tilt (avançar / reverso)

Configuração Pan

Pan (avançar / reverso)

Auto

Run mode

Auto Slow
Som
Master-Slave

TERMO DE GARANTIA
Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação.
Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio
Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer
defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição,
apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste
Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.
Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:
- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por
nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes
que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.
A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:
- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o
transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica
autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e
decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas
da LED LIGHT.
Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer
inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização,
por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.
Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de
fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto
por um modelo similar, sem bônus para o cliente.
A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de
eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a
reposição do próprio equipamento por ela produzido.

(48) 3028-7778
contato@ledlaserlight.com.br
http://www.ledlaserlight.com.br

