Uživatelská příručka

EASY TWO
1. Připojení a nastavení zařízení
EASY TWO připojte pomocí adaptéru do zásuvky el. energie. V současné době můžete
tímto ovladačem ovládat pouze přístroje Junior Scan 1 a 2. Propojte požadovaný přístroj a
EASY TWO vhodným DMX kabelem. Ujistěte se, zda je režim AUDIO / MASTER
vypnutý na všech zařízeních. Nebylo-li by tomu tak, mohlo by dojít k poškození
elektroniky. Zařízení samo rozezná připojení k ovladači EASY TWO, není potřeba
nastavovat adresu DMX. Zařízení se vrátí na jejich předchozí adresu DMX, jakmile
odpojíte EASY TWO. Vstupní DMX hodnoty jsou stejné pro všechny připojené zařízení.
2. Obsluha zařízení
EASY TWO můžete použít ve dvou odlišných režimech. Mezi jednotlivými režimy se
můžete přepínat pomocí tlačítka AUTO / MANUAL. Je-li ovladač v režimu AUTO,
funkce tlačítek odpovídají popiskům tištěným černě na bílém podkladu. Je-li v režimu
MANUAL, funkce tlačítek odpovídají popiskům tištěným bíle na černém podkladu.
2.1 Automatický režim
V režimu AUTO jsou zařízení ovládána již přeprogramovanou neměnnou sekvencí, která
je uložena v obvodech EASY TWO. Tlačítky AUTO FAST, AUTO MEDIUM nebo
AUTO SLOW můžete měnit čas krokování (0,5s, 1,5s nebo 4s). Zmáčknete-li současně
dvě tlačítka s funkcí AUTO, spustí se režim AUTO RANDOM. V tomto režimu budou
blikat LED AUTO FAST, AUTO MEDIUM a AUTO SLOW a krokování bude náhodné
v rozsahu 0,5s-4s. Stlačením tlačítka AUDIO TRIG aktivujete ovládání zvukem. Délka
kroku pak závisí na rytmu hudby. Stlačením tlačítka TAP TRIG postoupíte v sekvenci o
krok dopředu. Tímto způsobem můžete tedy zasahovat do sekvence.
Pro ukončení jedné z výše popsaných funkcí, vyberte funkci jinou nebo zmáčkněte stejné
tlačítko podruhé.
Zmáčknutím tlačítka STROBE zapnete nebo vypnete efekt strobe.
Zmáčknutím tlačítka BLACOUT otevřete nebo uzavřete clonu.
2.2 Manuální režim
V režimu MANUAL můžete ovládat polohu zrcátka zařízení pomocí joysticku. Barva,
gobo, pohyb a rychlost se ovládá pomocí tlačítek UP(nahoru) a DOWN(dolu) při
příslušném vybraném kanálu. Pro přepnutí kanálu, vyberte tlačítko jiného kanálu nebo
zmáčkněte stejné tlačítko podruhé. Zmáčknete-li současně tlačítka UP a DOWN, přístroj
se resetuje a nastaví následující výchozí hodnoty: barva – bílá, gobo – otevřené, pohyb –
žádný a rychlost – relativní.
Pohyb: >none< (žádný) >pan sweep small< (pan malý) >pan sweep large< (pan velký)
>tilt sweep small< (tilt malý) >tilt sweep large<(tilt velký )>circle small<(kruh
malý)>circle large<(kruh velký)>eight small<(osmička malá)>eight large<(osmička
velká) >random<(náhodný)
Rychlost: >relative< (relativní) >slow< (pomalá) >fast< (rychlá) >faster< (rychlejší)
>fastest< (nejrychlejší)
Zmáčknutím tlačítka BLACOUT otevřete nebo uzavřete clonu.

