
 

 

 

 

 

 

 

 

LED Wall Bar, 8* RGB segment, 216x 10 mm LED, 

DMX512 

 

 

 

 

uživatelský manuál 



 

 

 

Technické specifikace: 

Počet LED diod:      216x 10 mm (72x červená, 72x zelená, 72x modrá) 

Výkon:       28 W 

Počet segmentů:      8 

Zobrazovací úhel:      16° 

Režimy DMX512:      6/24 kanálů 

Provozní režimy:      AUTO, Sound Active (reagující na hudbu), Master/Slave,  

                                                                          RC-dálkové ovládání (pro verzi s dálkovým ovladačem) 

Efekty:       Stmívání, blikání, individuální ovládání jednotlivých 

                                                                          segmentů, wall wash 

Ovládání:       LED displej (4 tlačítka) 

Verze s dálkovým ovladačem:   dálkové ovládání (1x baterie 3 V 2025 nebo 2032)  

DMX512 propojení:      3-pin XLR IN/OUT konektory 

Napájení:       AC 110 V – 130 V / 200 V – 250 V, 50 Hz-60 Hz 

Pojistka:       2 A / 250 V 

Délka:                      1 m 

Hmotnost:       2500 g 

 

 

Popis: 

 

 

 



 

 

 

 

Segmenty reflektoru: 

LED light bar je v celé své délce 1 m rozdělený na 8 nezávisle ovládaných segmentů 

 

 

 

Displej: 

 

MENU – nastavení jednotlivých režimů reflektoru 

UP / DOWN – nastavení předchozí nebo následující hodnoty 

ENTER – potvrzení a uložení hodnoty 

 



 

 

 

 

Výběr RGB barev: 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr barev „rgbS“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. Tlačítky UP/DOWN 

vyberte požadovanou hodnotu a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení hodnoty. 

 

Nastavení barevných režimů: 

Lze vybrat ze 64 statických barev. 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr statických barev „CoLo“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. Tlačítky 

UP/DOWN vyberte požadovanou hodnotu (01-64) a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení hodnoty. 

 

 

 



 

 

Automatický režim: 

Lze vybrat z 15-ti automatických, přednastavených režimů. 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr statických barev „AuTo“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. Tlačítky 

UP/DOWN vyberte požadovanou hodnotu (01-16) a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení hodnoty. 

V režimu „Speed“ (S01---S016) zvolte tlačítky UP/DOWN požadovanou rychlost (01-016) a stiskněte ENTER 

pro potvrzení a uložení hodnoty. 

AuLL změna automatických režimů 01-15 po 1 minutě 

Au.01 8 segmentů AUTO flash, R-RG-G-GB-B-RB-RGB automatická změna po 10 sekundách 

Au.02 automatická změna segmentů a barev, flash 

Au.03 postupné stmívání jednotlivých segmentů RG--R , G--GB , --G , B--R , B--RB 

Au.04 segmenty 1/2--3/4--5/6--7/8 automatická změna segmentů 

Au.05 automatická změna barev všech segmentů, R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Au.06 automatická změna barev R-G-B, automatická změna segmentů 1 až 8 

Au.07 
cyklická změna barev R-G-B, segment se změní vždy jednou.  

12--34--56--78 změna sekcí 

Au.08 
cyklická změna barev R-G-B, segment se změní vždy jednou.  

13--57--24--68 změna sekcí 

Au.09 
cyklická změna barev R-G-B, segment se změní vždy jednou. R-RG-G-GB-B-RB-RGB.  

12--23--34--45--56--67--78--81 změna sekcí 

Au.10 
cyklická změna barev R-RG-G-GB-B-RB-RGB, segment se změní vždy jednou.  

1357--2468--1234--5678--2367--1458 změna sekcí 

Au.11 
automatická změna segmentů 1-2-3-4-5-6-7-8. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB  

Au.12 
automatická změna segmentů 12-34-56-78. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Au.13 
automatická změna segmentů 12-23-34-56-67-78-81. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Au.14 
automatická změna segmentů 1-12-123-1234-12345-123456-1234567-12345678-2345678-

345678-45678-5678-678-78-8 

R-G-B 

Au.15 automatický provoz všech 8 segmentů 

 

 



 

Hudební režim: 

Lze vybrat z 8 hudebních, přednastavených režimů, reflektor reaguje na přehrávanou hudbu. 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr hudebního režimu „Soud“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. 

Tlačítky UP/DOWN vyberte požadovanou hodnotu (Sod1-Sod8) a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení 

hodnoty. 

Sod1 změna hudebních režimů Sod2-Sod6 po 1 minutě 

Sod2 blikání všech 8 segmentů dle hudby 

Sod3 střídání barev ve všech 8 segmentech 

Sod4 
změna sekcí 13-57-24-68 dle hudby. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Sod5 
změna sekcí 1-2-3-4-5-6-7-8 dle hudby. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Sod6 
změna sekcí 12-23-34-45-56-67-78-81 dle hudby. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Sod7 
změna sekcí 12-23-34-45-56 dle hudby. 

R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

Sod8 

změna sekcí 1-12-123-1234-12345-123456-1234567-12345678-2345678-345678-45678-

5678-678-78-8 

R-G-B 

cyklická změna, každý segment se rozsvítí jednou střídavě 

 

 

Master/Slave režim: 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr Master/Slave režimu „SLAu“ a stiskněte ENTER pro potvrzení.  

 

 



 

 

Zapojení DMX kabelu: 

Zapojení kabelu je na následujícím obrázku. Na uzemnění se nepoužívá zemnící vývod konektoru XLR. 

Nezapojujte tedy stínění (zem) na kovový kryt konektoru, může to způsobit zkrat nebo 

nevyzpytatelné chování. Stínění se připojuje na pin číslo 1.  

 

 

Při připojení delších kabelů je třeba použít terminátor (pro impedanční přizpůsobení vedení) na 

konec vedení. Terminátor je odpor 120  Ohmů, ¼ W připojený mezi piny 2 a 3 na zásuvce konektoru 

XLR (tedy na DATA+ a DATA-). Odpor lze zapájet do XLR zástrčky a připojit do poslední DMX jednotky. 

Tím se sníží možnost eventuelního nevyzpytatelného chování jednotek. 

Někteří výrobci používají 5-pinový XLR DMX konektor pro přenos dat místo 3-pinového. Standardní 5-

pinový XLR konektor může být implementovaný do 3-pinového pomocí kabelového adaptéru. 

Zapojení pinů pro 5 a 3-pinový XLR konektor je v následující tabulce. 

Conductor 3-Pin XLR Female 5-Pin XLR Male (In) 

Stínění / Ground Pin 1 Pin 1 

Data Compliment (- signal) Pin 2 Pin 2 

Data True (+ signal) Pin 3 Pin 3 

Not Used   Do Not Use 

Not Used   Do Not Use 

 

 

DMX512 režim: 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr DMX512 „d001---d512“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. Tlačítky 

UP/DOWN vyberte požadovanou DMX adresu (001---5121) a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení 

adresy. 



 

 

Lze zvolit mezi 6-ti a 24 kanálovým DMX512 režimem: 

 

Na displeji zvolte tlačítkem MENU výběr DMX režimu „SECH“ a stiskněte ENTER pro potvrzení. Tlačítky 

UP/DOWN vyberte požadovaný DMX režim (CH6 nebo CH24) a stiskněte ENTER pro potvrzení a uložení 

hodnoty. 

6 kanálový režim: 

Kanál Funkce Hodnota Popis funkce 

CH1 

Jas 

0-255 červená-jas, od nejtmavší po nejjasnější 

CH2 0-255 zelená-jas, od nejtmavší po nejjasnější 

CH3 0-255 modrá-jas, od nejtmavší po nejjasnější 

CH4 
Výběr 

barev 

0-7 změna barev dle kanálů CH1-CH2-CH3 

7-35 R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

36-71 
R-RG-G-GB-B-RB-RGB automatická změna 

zrychlování (1,5s-0,1s) 

72-107 
R-G-B automatická změna 

zrychlování (1,5s-0,1s) 

108-143 
R-RG-RGB automatická změna 

zrychlování (1,5s-0,1s) 

144-179 
RG--R , G--GB , --G , B--R , B--RB, cyklická změna barev 

zrychlování (3s-0,8s) 

180-187 změna barev dle hudby , R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

188-195 automatická změna barev R-G-B 

196-203 změna barev dle hudby , R-G-B 

204-219 

automatická změna barev R-RG-G-GB-B-RB-RGB 

ovládání rychlosti dle CH6 (96--215) 

cyklická změna segmentů 

220-235 

automatická změna barev R-G-B 

ovládání rychlosti dle CH6 (96--215) 

cyklická změna segmentů 

236-255 

automatická změna barev R-G-B 

ovládání rychlosti dle CH6 (96--215) 

cyklická změna segmentů 

CH5 Flash 

0-63 Flash - vypnuto 

64-239 automatický Flash, zrychlování 

240-255 Flash dle hudby 

CH6 
Ovládání 

segmentů 
0-95 

12345678-1-2-3-4-5-6-7-8-12-34-56-78-13-57-24-68- 

1357-2468-1234-5678-2367-1458 



 

96-111 
automatická změna segmentů 1-2-3-4-5-6-7-8 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

112-127 
automatická změna segmentů 12-34-56-78 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

128-143 
automatická změna segmentů 13-57-24-68 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

144-159 
automatická změna segmentů 12-34-34-45-56-67-78-81 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

160-175 
automatická změna segmentů 1357-2468-1234-5678-2367-1458 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

176-191 

střídání segmentů 1-12-123-1234-12345-123456-1234567-12345678- 

2345678-345678-45678-5678-678-78-8 

zrychlování (1,2s-0,1s) 

192-195 změna segmentů 1-2-3-4-5-6-7-8 dle hudby 

196-199 změna segmentů 12-34-56-78 dle hudby 

200-203 změna segmentů 13-57-24-68 dle hudby 

204-207 změna segmentů 12-23-34-45-56-67-78-81 dle hudby 

208-211 změna segmentů 1357-2468-1234-5678-2367-1458 dle hudby 

212-215 
střídání segmentů 1-12-123-1234-12345-123456-1234567-12345678- 

2345678-345678-45678-5678-678-78-8 dle hudby 

216-223 
automatická cyklická změna segmentů 1-2-3-4-5-6-7-8,  

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

224-231 
automatická cyklická změna segmentů 12-34-56-78,  

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

232-239 
automatická cyklická změna segmentů 13-57-24-68,  

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

240-243 
automatická cyklická změna segmentů 12-23-34-45-56-67-78-81 

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

244-247 
automatická cyklická změna segmentů 1357-2468-1234-5678-2367-1458 

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

248-255 

střídání segmentů 1-12-123-1234-12345-123456-1234567-12345678-

2345678-345678-45678-5678-678-78-8 

ovládání rychlosti dle CH5 (36-203) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 kanálový režim: 

 

 

Dálkový ovladač (příslušenství): 

  

Dálkový ovladač slouží ke změně a ovládání režimů, barev, rychlosti a jasu. Dosah ovladače cca 8 m. 

Baterie:   1x 3 V CR2025 

 

ON / OFF – vypnutí / zapnutí reflektoru 

Sound / Auto – přepínání mezi automatickým a hudebním režimem – 

opakovaným stiskem změna režimu barev pro daný režim 

DMX – zapnutí DMX režimu 

Slave – Master/Slave režim 

Color – změna barev 

Speed – změna rychlosti 

Flash – flash režim 

Fade – režim stmívání 

- / + - ubírání / přidávání (vždy pro zvolený režim) 


