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Bevezetés 

Hogyan használjuk a gépkönyvet  
Az általános információk c. 1. fejezetben ismerkedhetünk meg a Dlite alapfunkcióival és 
képernyőivel. A legtöbb előadáshoz szükséges általános eljárásokat ebben a fejezetben ismertetjük. 

 

A gépkönyvben lévő fejezetek sorrendje követi egy előadás elkészítésének munkafolyamatát: 

� Dimmer csatornák, effekt gépek összerendelése, címzése 

� Gépek kiválasztása, paraméter értékek megadása 

� Előadás elemek mentése, úgy, mint jelek, chaser-ek, memóriák 

� Az előadás lejátszása 

� Az előadás mentése 

� A további fejezetek a Dlite fejlett szolgáltatásait ismertetik 

 Szövegezési formák  

� A pult tényleges nyomógombjai VASTAG NYOMTATOTT NAGYBET ŰVEL  vannak 
írva.  

� Az érintőképernyő nyomógombjai NAGY NYOMTATOTT DŐLT BETŰVEL vannak írva. 

� A parancsvonal a monitor alján lévő területre utal, ahol a parancssor és a hibaüzenetek 
megjelennek.  

� Az üzenetek dőlt betűvel íródtak. 

� A # jel a numerikus billentyűzeten bevitt számokra utal. 

� Vezérlési folyamatokban a választható billentyűk vagy gombok zárójelben tűnnek fel. 
Például: SPOT # (→#) @ 65. 

� Az egy sorba írt vezérlési folyamatokban a gomblenyomások vesszővel vannak elválasztva. 
Például: SPOT, #,→,#, ACTIVE  

� Amikor a + jel látható a gombok között, akkor az a két gomb együttes megnyomását jelenti. 
Például: SHIFT  + FREE, vagyis nyomjuk meg a SHIFT  és a FREE gombot egyszerre. Ez 
a művelet leggyakrabban a SHIFT + valamelyik gomb megnyomása.  

� Az eszköz szó bármilyen világítási berendezésre használható (dimmer csatorna, intelligens 
fényvető, színváltó).   

� U-gombok a húzók alatt található univerzális nyomógombok, melyek jelentése megegyezik 
az érintőképernyőn található nyomógombokkal abban az esetben, ha a szerkesztő aktív. 

� A kijelölő nyomógombok a lejátszó mező felett elhelyezkedő többfunkciós nyomógombok. 

� A fényszabályzó pult, pult, vezérlő, vezérlőpult szavak szabadon felcserélhetőek. 
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1. fejezet: Általános információk 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A Dlite felületei (lásd 1. oldal) 

� A pult beüzemelése (lásd 3. oldal) 

� Képernyő felületek (lásd 4. oldal) 

� Menük (lásd 9. oldal) 

� Alapműveletek (lásd 11. oldal) 

� Alapértelmezett idők (lásd 18. oldal) 

� A pult kimeneti értékei (lásd 18. oldal) 

� Segítség (lásd 19. oldal) 

 
 
 
 

 

A Dlite felületei 

Kezelő felület  

 

1. ábra: A Dlite kezelő felülete a szerkesztő gombokkal, a beépített érintőképernyővel és a lejátszó 
mezővel 
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 Megnevezés  Megnevezés 

1 Húzók 10 Mozgató golyó x, y retesz gombokkal 

2 
� U-gombok  
� A húzók flash gombjai 

11 
Paraméter csoport gombok (F, B, C) és a 
szerkesztő gombok 

3 
A lejátszó mező kiválasztó és KI/BE 
kapcsoló nyomógombjai 

12 Paraméter kerekek 

4 Lejátszók 13 Mesterhúzó 

5 Flash gombok 14 LCD érintőképernyő 

6 Lejátszó vezérlők és lapozó gombok 15 Flash mesterhúzó 

7 A/B húzók vezérlő gombjai 16 Úszási idő mesterhúzók a 2 húzó mező részére 

8 A/B húzók 17 Mesterhúzók a 2 húzó mező részére 

9 Szerkesztő mező 18 Grab mesterhúzó 

 
 

 

Hátsó panel  

 
2. ábra: Dlite hátsó panel 

 
 Csatlakozó  Csatlakozó 

1 Pultvilágítás 7 DMX kimenet 

2 Külső monitorhoz VGA csatlakozó 8 Ethernet 

3 SMPTE 9 Soros csatlakozó a billentyűzethez 

4 MIDI 10 egér 

5 Audio 11 Csatlakozó egy külső PC-hez 

6 DMX bemenet 12 Táp 
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A pult beüzemelése 
 
Készítsünk elő a pult, a külső monitor, az egér és a billentyűzet számára egy tiszta, sík felületet. 
 
A Dlite fényszabályzó pult egy automatikus hálózati feszültségfelismerő tápegységgel rendelkezik, 
amely beállítódik a megfelelő tápfeszültségre. 
 
 
A Dlite el őkészítése és bekapcsolása 

1. Helyezzük a pultot egy tiszta, sík felületre. 

2. Csatlakoztassuk a Dlite-ot a hálózatra. 

3. Amennyiben használunk külső monitort, csatlakoztassuk azt a VGA kimenethez. 

4. Csatlakoztassuk az egeret. 

5. Csatlakoztassuk a billentyűzetet. 

6. Csatlakoztassuk a DMX vezérlő kábelt a DMX kimenethez. 

7. Kapcsoljuk be a pultot.  

Ekkor a Dlite hozzávetőlegesen 30-45 másodperc múlva feláll. 

8. A pult lekapcsolásához a táp lekapcsolása előtt menjünk a System Options menübe és ott a 
SHOUT DOWN gombra kattintsunk, a nyugtázó üzenetet követően már kikapcsolhatjuk a 
pultot. 

 

Megjegyzés: A mozgató golyó egérként is funkcionál. Az egérfunkció bekapcsolásához nyomjuk 
meg a MOUSE gombot. 

 

Az érint őképerny ő és a LED-ek beállítása  

� 1-es kerék: az érintőképernyő kontrasztját állíthatjuk vele 

� 2-es kerék: ki/be kapcsolhatjuk az érintőképernyő háttérvilágítását. 

� 3-as kerék: a húzók LED-jeinek fényerejét állíthatjuk vele 
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Képerny ő felületek 
 

A Dlite két grafikus képernyő felülettel rendelkezik: 

� Érintőképernyő 

� Külső monitor 

 

Érint őképerny ő 
Az érintőképernyő cellákat tartalmaz. Az egyes cellák objektumokat, lejátszókat, funkció gombokat, 
kerék megnevezéseket tartalmazhatnak. Ezen kívül az érintőképernyő tartalmaz egy parancssort is. 

 

Funkció gombok 

 

 

Cellák 

 

 

Parancssor 

Kerék megnevezések és funkció gombok 

  3. ábra: Mikor a szerkesztő nem aktív, a cellák a lejátszókat tartalmazzák 

 

Érintőképernyő terület Funkció 

Funkció gombok 
A funkció gombok mindig az aktuális munkafolyamattól függő funkciók 
elérésére szolgálnak 

Érint őképernyő cellák 
Objektum módban a cellák az U-gombokkal megegyező jelentéssel 
bírnak. Objektumok kiválaszthatóak az objektum számának beírásával 
vagy a cellára való klikkeléssel. 

Parancssor 

A parancssorban jelennek meg a pult nyomógombjairól vagy az 
érintőképernyő funkció gombjairól beütött parancsok. 

 

 
 
Parancssor 

4. ábra: A parancssort tartalmazó érintőképernyő részlet 

Kerék címkék 

A kerék megnevezések tartalma mindig a munkafolyamattól függ. A 
paraméter kerekekhez tartozó cellában a kerék aktuális funkciója jelenik 
meg. Például: 

• Ha egy mozgógép van kiválasztva, a kerekeken a mozgógéphez 
tartozó paraméter értékek jelennek meg. 

• Ha úszási időket szerkesztünk, a kerekek a különböző opciókhoz 
tartozó időértékeket tartalmazzák. 

• A 3-as kerék az érintőképernyő celláinak lapozására szolgál.  
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Az érint őképerny ő beállítása 

Lehetőségünk van az érintőképernyő kontrasztjának beállítására, ill. a háttérvilágítás ki/be 
kapcsolására. 
 
A kontraszt beállítása 

 Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SETUP gombot, majd az 1-es paraméter kerékkel 
állítsuk be a megfelelő kontrasztot. 

 

A háttérvilágítás be/ki kapcsolása 

 Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SETUP gombot, majd az 2-es paraméter kerékkel 
kapcsoljuk be ill. ki a háttérvilágítást. 

 

Küls ő monitor  
Az opcionálisan csatlakoztatható külső monitorokon az alábbi adatokat lehet megjeleníteni:  

� Eszközöket (mozgógépek, csatornák, extrák) – az eszközöket a paraméter értékeikkel mutatja. 

� A 12 lejátszót vagy a 12 húzót/U-gombot. Az U-gombok tartalma az aktív húzó módtól függ. 

� Qlistákat, memória lapokat. 

 
 

 

 

 

Mozgógépek 

 

 

 

 

 

Csatornák 

 

 

 

U-gombok 

 

 

Parancssor 
 

5. ábra: A külső monitor 7-es kijelzési módban. 
  
 
 
 

 

 

 

 



6 

A küls ő monitor kijelzési módjai 

 

6. ábra: A külső monitor kijelzési mód párbeszéd panel. 

 

Az alábbi konfigurálási lehetőségeink vannak: 

0. Minden eszköz 3. Csak extrák 6. Csatornák és U-gombok 

1. Csak csatornák 4. Mozgógépek és csatornák 
7. Mozgógépek, csatornák és U-

gombok 

2. Csak mozgógépek 5. Mozgógépek és U-gombok 8. U-gombok és Qlisták 

  
9. Mozgógépek, csatornák és 

Qlisták 

Jump display – Ha engedélyezzük, a képernyő automatikusan átvált a kiválasztott csatornához, 
extrához ill. mozgógép paraméterhez. 

Select color scheme – Választhatunk kétfajta színséma között.   

 

Képerny őformátum kiválasztása 

Az alábbi módokon tudjuk a megfelelő képernyőformátumot kiválasztani: 

� A képernyőformátumok közti mozgásra használjuk a PREV és NEXT  gombokat. A 
megfelelő képernyőformátum kiválasztásához nyomjuk meg a szóköz billentyűt a klaviatúrán 
vagy a ● nyomógombot a pulton. 

� Nyomjuk meg a megfelelő szám billentyűt a pulton és kattintsunk az OK-ra a párbeszéd panel 
bezárásához. 

� Egy egér segítségével klikkeljünk a megfelelő képernyőformátumra, majd kattintsunk az OK-
ra a párbeszéd panel bezárásához. 

� Használjuk a mozgató golyót egérként. Az X vagy Y gombbal kattintsunk a megfelelő 
képernyőformátumra, majd kattintsunk az OK-ra a párbeszéd panel bezárásához. 
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 Képerny őformátum kiválasztásához 

1. Az érintőképernyőn kattintsunk a DISPLAY-ra. 

Vagy 

Nyomjuk meg a DISPLAY  gombot a pulton (SHIFT  + HELP ). 

A képernyő formátumok megjelennek a külső monitor képernyőjén. 

2. Külső egérrel, vagy a mozgató golyó egér módban való használatával kattintsunk a megfelelő 
képernyő formátum kijelölő gombjára. 

Vagy 

A billentyűzet segítségével írjuk be a megfelelő képernyőformátumhoz tartozó sorszámot. 

3. Az érintőképernyőn kattintsunk az OK-ra a kiválasztás jóváhagyásához 

Vagy  

Nyomjuk meg a SHIFT -et és a megfelelő sorszámot. 

 

Eszköz képerny ő 

Az eszköz képernyő az alábbi információkat tartalmazza: 

� Eszközök (mozgógépek, csatornák, extrák) 

� Eszköz szerkesztő állapot 

� Paraméter értékek 

� Speciális karakterek, melyek az chaser-eket és a pozíció könyvtárakat jelzik. 

- # chaser-ek 

- * pozíció könyvtárak 

# egy chaser jelzése 

 

7. ábra: A csatorna képernyőn lévő információk 

U-gomb képerny ő 

Az U-gomb képernyő tartalma a szerkesztő és a húzó mód állapotától függ. 

� Mikor a szerkesztő nem aktív, az U-gombok a lejátszók tartalmát mutatják. 

� Ha a szerkesztő aktív, az U-gomb képernyő a kiválasztott kategóriában lévő objektumokat 
mutatja. 

Pl.: Ha megnyomjuk a SCENE gombot, megjelennek a létező világítási képek.  
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Színkódok a küls ő monitoron 

Szín Kimeneti forrás és objektum 

Sötét piros 
Kiválasztott eszközök és paramétereik, melyek értékeit a paraméter kerekekkel ill. 
billentyűzetről módosíthatjuk. 

Fehér Szerkesztőben lévő paraméter értékek. 

Kék A/B húzón lévő memóriák paraméter értékei. 

Zöld Lejátszókon lévő világítási képek paraméter értékei. 

Piros Lejátszókon lévő futtatások paraméter értékei. 

Sötét szürke Szerkesztőben lévő paraméter értékek. 

Világos szürke Követő módban lévő paraméter értékek. 

Narancs Húzókon lévő paraméter értékek 

 

Képerny ők lapozása  
Lapozni a húzó oldalakat ill. az érintőképernyő cella rácsait lehet. Az aktuális lap értékhatárait ill. 
terjedelmét a Page/Mode panelen láthatjuk. Egy lapozási ciklus az első laptól az utolsó lapig tart. 

Minden egyes lap további lapokra osztódik. Minden ilyen másodlagos lap 12 elemet tartalmaz. Az 
másodlagos lapok jelennek meg a külső monitoron lévő húzóként és az érintőképernyő cellarácsaiként. 
Abban az esetben, ha az al-lapok száma eléri a felső limitet, a Dlite átugrik a következő lapra. A lapok 
száma a Dlite típusától függ. A Dlite Compact nem rendelkezik másodlagos lapokkal. 

Húzó mód 

Széles 2 mezős Context Dlite model 

lapok másodlagos 
lapok lapok másodlagos 

lapok lapok másodlagos 
lapok 

36/72 72 12 36 12 72 12 

24/48 48 12 24 12 48 12 

Compact 20 20 20 20 20 20 

 

 

8. ábra: Page/Mode panelen láthatjuk az aktuális lapszámot és a lapozó gombokat. 

Lapozáshoz 

Addig nyomkodjuk a kijelző alatt található lapozó gombokat, míg el nem érjük a kívánt lapot. 

Másodlagos lapok lapozásához 

Mikor van rá mód, lapozzunk a 3-as paraméter kerékkel, vagy lapozzunk a lapozó gombokkal úgy, 
hogy közben a SHIFT  –et nyomva tartjuk. 
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Képerny ők görgetése  
Ha az egér mód engedélyezett lehetőségünk van a külső monitoron lévő  képernyők görgetésére. 
Ekkor a kerekeket használhatjuk a képernyők görgetéséhez. 

� 1-es kerék, 1-es mód – mozgógépek görgetése 

� 1-es kerék, 2-es mód – extrák görgetése (nyomjuk meg a SHIFT -et a 2-es mód eléréséhez) 

� 2-es kerék – csatornák görgetése 

� 3-as kerék – Qlisták görgetése 

A küls ő monitoron lév ő képerny ő görgetéshez 

Nyomjuk meg a MOUSE gombot az egér mód engedélyezéséhez, majd a paraméter kerekek 
segítségével görgessük a képernyőket. 

Horizontális görgetéshez nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kereket. 

 

 

A Dlite menüi 
 
A Dlite menüi a beállítás képernyőn érhetők el. Ezek a menük vezérlik a pult egyszerűbb funkcióit, 
mint például előadások mentése, betöltése, és egyéb más összetett feladatokat.  

Menük és opcióik  

Menü Cellák tartalma Másodlagos menük Leírás 

LOAD 
A flash disk-re 
mentett előadások 

FLOPPY DRIVE 
Egy előadás betöltése a szerkesztőbe 
flash disk-ről vagy floppy-ról. 

SAVE 
A flash disk-re 
mentett előadások 

FLOPPY DRIVE 
Egy előadás mentése flash disk-re vagy 
floppy-ra. 

DELETE 
A flash disk-re 
mentett előadások 

FLOPPY DRIVE 
Egy előadás törlése flash disk-ről vagy 
floppy-ról. 

SHUT DOWN Megerősítés kérése  
A pult kikapcsolása előtt végrehajtandó 
funkció 

DIAG Instrukciók  
LED-ek, nyomógombok, húzók, 
lejátszók tesztelése 
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Menü Cellák tartalma Másodlagos menük Leírás 

• Szoftver 
verzió 

• Szabad 
memória 
kapacitás %-
ban 

BEHAVIOR 

lásd 170. oldal 

• PLAYBACK STOMP 

• PB GO OFF ZERO 

• PAGING ON FADERS 

• OBJECT INFO 

• TRACK 

 
DEFAULTS 

lásd 171. oldal 

• OBJECT TIME 

• DIMMER CURVE 

• CHASE PATTERN 

• SPOT HOME VALUES 

• SYSTEM TIME 

 
SYSTEM SETTINGS 

lásd 171. oldal 

• CONFIG USERS 

• CLEAR SYSTEM 

 
I/O 

lásd 172. oldal 

• ETHERNET 

• CONNECT TO PC 

• SMPTE 

• MIDI  

Instrukciók SW UPGRADE Új rendszer szoftver betöltése 

Instrukciók OS UPGRADE Új operációs rendszer szoftver betöltése 

Instrukciók PANEL UPGRADE Új panel szoftver betöltése 

RENDSZER 
OPCIÓK 

Instrukciók OUTPUT UPGRADE Új hardver fájlok betöltése 

Csatornák, 
mozgógépek, 
vagy extrák 

XY PATCH 

Mozgógépek X és Y tengelyének 
meghatározása. 

Megjegyzés: mozgógépek kiválasztása 
esetén érhető el. 

FIXT 

 DIMMERS 

• GM ON (mester húzó BE) 

• GM OFF (mester húzó KI) 

• CURVE (görbe) 

• PROP(ORTIONAL) PATCH 
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Menü Cellák tartalma Másodlagos menük Leírás 

Aktuális 
csatorna, 
mozgógép, vagy 
extra 
összerendelés 

CLEAR 
A kiválasztott eszközök DMX címének 
törlése. 

DMX ADDRS 

 SELECT ADDRESS 

DMX címek kiválasztása 

• CLEAR (törlés) 

• 1-TO-1 (alaphelyzetbe állítás) 

Aktuális 
csatorna, 
mozgógép, vagy 
extra 
összerendelés 

DMX ADDRS 

Eszközök összerendelésének megtekintése 

• SELECT ADDRESS (címek 
kiválasztása) 

• CLEAR (törlés) 

 CLEAR 
A kiválasztott eszköz és DMX 
összerendelés törlése. 

 WIZARD 
A varázsló használatával új eszközöket 
adhatunk a rendszerünkhöz. 

 SAVE DEFAULT 
A jelenlegi patch-et (összerendelések) 
alapértelmezettként elmenti. 

PATCH 

Használatban 
lévő eszközök 

DEVICE 

• DELETE (eszközök törlése) 

• FROM DISK (eszközök megtekintése a 
flash disk-ről vagy a floppy-ról. 

  DELETE DEVICE 
Eszközök törlése a flash disk-ről vagy a 
floppy-ról. 

 

A beállítás képerny őbe való belépéshez 

Nyomjuk meg a SETUP gombot. Az érintőképernyő gombjai megjelenítik a beállítás menüit. 

 

 

Alapm űveletek 
 
Objektumok és eszközök kiválasztása, objektumok másolása, szöveg hozzáadása objektumokhoz, 
objektumok törlése, és objektumok szerkesztése mind ugyan azt az eljárást követik. Ez a fejezet egy 
általános iránymutatást ad ezekhez az alap eljárásokhoz. További részletesebb útmutatást az aktuális 
fejezetekben találhatunk. 

Objektumok  
A következő objektumok léteznek: 

� Világítási képek – egy fix világítási állapot 

� Chaser-ek – dinamikusan változó világítási állapot 

� Chaser lépések – chaseren belüli egy világítási állapot 
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� Qlisták – memóriák egy csoportja 

� Memóriák – egy Qlistában lévő világítási állapot 

� Könyvtárak – gyakran használt paraméter beállítások adatbázisa 

� Csoportok - gyakran használt eszközök adatbázisa 

 

Objektumok és eszközök kiválasztása  
Kiválaszthatunk eszközöket (csatornák, mozgógépek, és extrák) és objektumokat (világítási képek, 
chaser-ek, chaser lépések, memóriák, Qlisták, snap-ek, csoportok, és könyvtárak) nyomógomb 
parancsok, az érintőképernyő, vagy az U-gombok segítségével. 

Objektumok és eszközök kiválasztása a nyomógomb par ancsok segítségével 

1. Nyomjuk az objektum kiválasztó parancs gombját (CHANNEL , SCENE, GROUP, stb). 

2. Nyomjuk meg a kívánt sorszámot a billentyűzeten. 

Objektumok és eszközök kiválasztása az érint őképerny ő segítségével 

1. Nyomjuk az objektum kiválasztó parancs gombját (CHANNEL , SCENE, GROUP, stb). 

2. Nyomjuk meg a kívánt sorszámot az érintőképernyőn. 

3. További objektumok kiválasztásához nyomjunk meg további sorszámokat az érintőképernyőn. 

Objektumok és eszközök kiválasztása az U-gombok seg ítségével  

1. Nyomjuk az objektum kiválasztó parancs gombját (CHANNEL , SCENE, GROUP, stb). 

2. Nyomjuk meg a kívánt sorszámnak megfelelő U-gombot. 

FONTOS! A húzóknak Context módban kell lenniük ahhoz, hogy az U-gombok segítségével 
objektumokat tudjunk kiválasztani. 

A következ ő vagy az el őző objektum ill. eszköz kiválasztása 

 Példa: Az előző objektum kiválasztás a spot 10 volt. Válasszuk ki a spot 11-et, vagy a spot 9-et. 

1. Nyomjuk meg a SPOT-ot 

2. Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV nyomógombokat. 

A NEXT  megnyomásával a spot 11-et választjuk ki. 

A PREV  megnyomásával a spot 9-et választjuk ki. 

Megjegyzés: A SHIFT  + NEXT  vagy a SHIFT   + PREV megnyomásával a jelenleg kiválasztott 
objektumunkhoz vagy eszközünkhöz hozzáadjuk a következő vagy az előző objektumot ill. eszközt. 
Pl.: Ha a jelenleg kiválasztott eszköz a spot 10 (10-es mozgógép), a SHIFT  + NEXT  megnyomásával 
a spot 11-et hozzáadjuk a kiválasztáshoz (tehát a 10-es és a 11-es mozgógép is ki lesz választva). 
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Objektumok mentése  
Elmenthetünk objektumokat (világítási képek, chaser-ek, chaser lépések, memóriák, Qlisták, snap-ek, 
csoportok, és könyvtárak) nyomógomb parancsok, az érintőképernyő, vagy az U-gombok segítségével. 
Legtöbb esetben az objektumok mentését megelőzi egy vagy több eszköz kiválasztása és szerkesztése. 

Objektumok mentése a nyomógomb parancsok segítségév el 

1. Nyomjuk meg a STORE-t. 

2. Opcionálisan – válasszunk egy mentési opciót. 

3. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép mentéséhez. 

4. Válasszunk ki egy sorszámot a szám billentyűzet segítségével. 

5. Nyomjuk meg az ENTER vagy a STORE gombokat. 

Ekkor az objektum eltárolódik. Pl.: ha a 6-os sorszámot választottuk ki a szám billentyűzeten, 
a 6-os világítási kép tárolódott. 

Objektumok mentése az érint őképerny ő segítségével 

1. Nyomjuk meg a STORE-t. 

2. Opcionálisan – válasszunk egy mentési opciót. 

3. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép mentéséhez. 

4. Klikkeljünk egy sorszámra az érintőképernyőn. 

Ekkor az objektum eltárolódik. Pl.: ha a 6-os sorszámra klikkeltünk az érintőképernyőn, a 6-os 
világítási kép tárolódott. 

Objektumok mentése az U-gombok segítségével 

1. Nyomjuk meg a STORE-t. 

2. Opcionálisan – válasszunk egy mentési opciót. 

3. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép mentéséhez. 

4. Nyomjuk meg a kívánt objektum sorszámának megfelelő U-gombot. 

Ekkor az objektum eltárolódik. Pl.: ha a 6-os U-gombot nyomtuk meg, a 6-os világítási kép 
tárolódott. 

Megjegyzés: A húzóknak Context módban kell lenniük ahhoz, hogy az U-gombok segítségével 
objektumokat tudjunk kiválasztani. 
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Mentési opciók  
Három fajta mentési opció áll a rendelkezésünkre abban az esetben, ha világítási képeket, chaser 
lépéseket vagy memóriákat kívánunk elmenteni. 

Opciók Mit tartalmaz a mentés 

INCLUDE 
FADERS 

A húzókon lévő minden aktív érték eltárolódik a mentendő világítási képbe, chaser 
lépésbe, vagy memóriába. 

INCLUDE 
ALL STAGE 

Minden, ami a színpadképben benne van érték, eltárolódik a mentendő világítási 
képbe, chaser lépésbe, vagy memóriába. A kimeneti értékek a húzókból, lejátszókból, 
az A/B lejátszóról, valamint a szerkesztőből erednek.  

ALL IF 
ACTIVE 

A mozgógépek és színváltós fényvetők esetében használjuk. Abban az esetben, ha 
egy mozgógép egyetlen paraméterét szerkesztjük, az opció bekapcsolásakor, minden 
paraméter elmentődik az új világítási képbe, chaser lépésbe, vagy a memóriába. Pl.: 
válasszuk ki az 1-es mozgógépet, állítsuk be a cián színt. A világítási kép elmentése 
esetén nem csak a szín paraméter mentődik el, hanem az 1-es mozgógép minden 
paramétere. 

Ezen mentési opciók használatával minden érték, amely az új világítási képbe, chaser lépésbe, vagy 
memóriába mentődött, bekerül a szerkesztőbe. A szerkesztőben lévő ezen értékek használatával 
szerkeszthetünk új világítási képet, chaser lépést, vagy memóriát, vagy a RESET megnyomásával 
kitörölhetjük a szerkesztőt. 

FONTOS! A következő objektum mentésnél az előző mentési opció beállítások érvényben vannak 
mindaddig, míg azokat nem módosítjuk. 

Objektumok mentése a mentési opciók használatával 

Pl.: Az 1-6 lejátszó, melyek az 1-6 világítási képeket tartalmazzál aktív. Mentsünk el egy új 
világítási képet, mely tartalmazza a szerkesztőben lévő, valamint az 1-6 lejátszón lévő eszközöket. 

1. Állítsuk be a megfelelő értékre az 1-6 lejátszót.. 

2. Válasszunk ki eszközöket és állítsuk be valamilyen értékre. 

3. Nyomjuk meg a STORE-t. 

Ekkor a mentési opciók elérhetővé válnak az érintőképernyőn. 

4. Klikkeljünk az INCLUDE ALL STAGE -ra. 

5. Nyomjuk meg a SCENE gombot és válasszuk ki a megfelelő világítási képet a szám 
megadásával. 

6. Nyomjunk ENTER-t. 

Az új világítási kép tartalmazni fogja a szerkesztőben lévő, valamint az 1-6 lejátszókon lévő 
értékeket. 

Megjegyzés: Minden érték, amely az új világítási képbe, chaser lépésbe, vagy memóriába el lett 
mentve, a szerkesztőben megjelenik. Ezeket az értékeket tovább szerkeszthetjük, vagy a RESET 
megnyomásával kitörölhetjük a szerkesztőből. 
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Objektumok szerkesztése  

Objektumok módosíthatóak ill. szerkeszthetőek a szerkesztőn keresztül, vagy az objektum 
tulajdonságainak megváltoztatásával úgy, mint úszási idő, vagy szöveg hozzáadása. 

Amikor az objektum tulajdonságait meg szeretnénk változtatni, mindig az EDIT  megnyomásával 
kezdünk. 

Mikor egy meglévő objektumot módosítunk a szerkesztőben lévő új információkkal, választhatunk, 
hogy az új információk teljes mértékben felülírják a meglévő adatokat, vagy a meglévő adatokkal 
keverve íródjanak be az új információk. 

� A STORE megnyomásával az objektum adatait felülírjuk a szerkesztőben lévő adatokkal. 

� Az UPDATE megnyomásával a szerkesztőben lévő adatok a meglévő adatok felülírása nélkül 
mentődnek el az objektumba. 

Világítási kép módosítása – 1. változat 

1. Válasszunk ki és szerkesszünk eszközöket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép módosításához. 

4. Válasszunk ki egy sorszámot a szám billentyűzet segítségével. 

5. Nyomjuk meg az ENTER-t. 

A világítási kép módosult az új értékekkel. 

Világítási kép módosítása – 2. változat 

1. Válasszunk ki és szerkesszünk eszközöket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép módosításához. 

4. Klikkeljünk egy sorszámra az érintőképernyőn. 

A világítási kép módosult az új értékekkel. 

Világítási kép módosítása – 3. változat 

1. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép módosításához. 

2. Klikkeljünk egy sorszámra az érintőképernyőn. 

3. Válasszunk ki és szerkesszünk eszközöket. 

4. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

A világítási kép módosult az új értékekkel. 

 

Világítási kép felülírása 

1. Válasszunk ki és szerkesszünk eszközöket. 

2. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép módosításához. 
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3. Válasszunk ki egy sorszámot a szám billentyűzet segítségével. 

4. Nyomjuk meg az STORE-t. 

Felülírás estén a Dlite megerősítést kér. 

5. Nyomjuk meg az STORE-t ismét. 

A világítási kép tárolódott az új információkkal, a régi információk törlésével. 

 

Objektumok törlése  

Objektum törléséhez 

1. Nyomjuk meg az DELETE -t. 

2. Válasszuk ki a megfelelő objektum típust a szerkesztő gombok segítségével. Pl.: Nyomjuk 
meg a SCENE-t egy világítási kép módosításához. 

3. Válasszunk ki egy sorszámot a szám billentyűzet segítségével. 

Vagy 

Válasszunk ki egy objektum tartományt. Pl.: SCENE # → #. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t. 

Megerősítés szükséges. 

5. Klikkeljünk az OK-ra, vagy nyomjunk ENTER-t. 

Az objektum törlődik. 

 

Szöveg hozzáadása objektumokhoz  
Az objektumok könnyebb azonosításához szöveget lehet az objektumokhoz rendelni. A szöveget 
begépelhetjük az érintőképernyő vagy egy külső klaviatúra segítségével. 20 a maximális karakterszám, 
amely az érintőképernyőn megjelenhet. 

 

9. ábra: Az érintőképernyő „billentyűzete” 

Szöveg objektumhoz való hozzáadásához 

1. Válasszuk ki a megfelelő objektumot. 

2. Nyomjuk meg az TEXT -et. 

A szövegbeviteli mező megnyílik. 

3. Gépeljük be a klaviatúráról a megfelelő szöveget, vagy az érintőképernyő segítségével vigyük 
be a kívánt szöveget. 

4. Kilikkeljünk az OK -ra, vagy nyomjunk STORE-t vagy ENTER-t. 

Az objektumhoz hozzárendelődik a beírt szöveg. 



 

 17 

Vagy 

1. Nyomjuk meg az EDIT  gombot. 

2. Válasszuk ki az objektumot. 

3. Nyomjuk meg az TEXT -et. 

A szövegbeviteli mező megnyílik. 

4. Gépeljük be a klaviatúráról a megfelelő szöveget, vagy az érintőképernyő segítségével vigyük 
be a kívánt szöveget. 

5. Kilikkeljünk az OK -ra, vagy nyomjunk STORE-t vagy ENTER-t. 

Az objektumhoz hozzárendelődik a beírt szöveg. 

TIPP! Ha a szövegbevitelre az érintőképernyőt használjuk, a nagybetűkhöz nyomjuk meg a SHIFT 
gombot. 

 

Objektum másolása  

Objektum másolása esetén először a cél objektumot kell kijelölni, majd ezt követően azt az 
objektumot, amit másolni szeretnénk. 

Objektum másolásához 

1. Nyomjuk meg az EDIT  gombot. 

2. Válasszuk ki az objektumot. 

3. Válasszuk ki a cél objektumot. 

4. Nyomjuk meg a COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Edit: Object # Copy from Object. 

5. Válasszuk ki a másolni kívánt objektumot a számgombok segítségével és nyomjuk meg az 
ENTER-t. 

Vagy 

Kattintsunk az érintőképernyőn lévő objektum számra. 

Vagy 

Az objektumhoz tartozó U-gombok segítségével válasszuk ki a megfelelő objektumot. 

Az objektum elmentődik. 
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Alapértelmezett id ők  
Jónéhány művelethez alapértelmezett úszási idő van rendelve. 
Részleteket lásd a 171. oldalon. 
 

 

 

A pult kimeneti értékei 
A pult kimenete a szerkesztőben, a húzókon, a lejátszókon és az A/B lejátszón lévő értékekből tevődik 
össze. A különböző forrásból származó kimeneti értékek különböző színekkel vannak jelölve a külső 
monitoron. 
 

Kimeneti értékek forrásai  

Forrás Tartalom Szín a külső monitoron 

Szerkesztő Aktív paraméter értékek 

• Piros – a paraméter kerekeken lévő aktív 
paraméterek 

• Fehér – a szerkesztőben lévő paraméterek 

Húzók 
Csatornák mind széles, mind pedig 
a 2 mezős módban 

Szürke 

Lejátszók 
Világítási képek vagy chaser 
lépések 

• Zöld – világítási képek 

• Piros – chaser-ek 

A/B lejátszó Memóriák Világoskék 

 

Kimeneti értékekre vonatkozó szabályok  

A kimeneti értékek prioritása a paraméter definiálásakor lett meghatározva a Device Builder-ben (lásd 
Device Builder fejezet a 167. oldalon). Dimmerek, normál csatornák általában HTP-ként vannak 
definiálva, habár a mozgógépek dimmer paramétere LTP is lehet. Minden más paraméter LTP-ként 
van definiálva. 

HTP 

Dimmer paraméterek általában HTP üzemmódban működnek, ami annyit jelent, hogy a több forrásból 
származó ugyanazon paraméterre vonatkozó értékek közül mindig a legmagasabb érték a mérvadó. 
Abban az esetben, ha a legmagasabb értéket adó forrást leszabályozzuk, a következő legnagyobb 
értéket adó forrás lesz a mérvadó. Pl.: a 6-os csatorna az 1-es világítási képben @50%, az 5-ös 
világítási képben @FL, a 9-es világítási képben @25%. Az 1-es világítási kép az 1-es lejátszón van, az 
5-ös az 5-ösön, a 9-es a 9-esen és az összes lejátszó húzója fel van tolva, ezért a 6-os csatorna 100%-
on (FL) jelenik meg a kimeneten, mivel az 5-ös lejátszó fel van tolva. Ha az 5-ös lejátszó húzóját 
lehúzzuk, az 1-es lejátszón lévő érték lép életbe, mivel az a következő legnagyobb érték, tehát a 
kimeneten a 6-os csatorna 50%-al jelenik meg. 



 

 19 

LTP 

Az a lejátszó kapja meg a kimenetre vonatkozó prioritást, amelyen utoljára hajtottunk végre 
valamilyen parancsot. A Go parancs, a húzó mozgatása, ill. a flash gomb megnyomása ilyen 
parancsnak számít. 

A dimmert kivéve minden paraméter általában LTP protokoll szerint működik. Az LTP paraméterek 
esetében az értékváltáskor átúszhatnak, vagy átugorhatnak egyik értékről a másikba. 

Mesterhúzó  

A mesterhúzó vezérli a pult kimenetén megjelenő dimmer értékeket, a mesterhúzó értéke felülbírál 
minden lejátszón lévő értéket. A mesterhúzó egy húzóból és egy sötétítő nyomógombból áll. 

A húzó segítségével tudjuk a dimmer kimeneteket fokozatosan fel ill. lehúzni. A sötétítő gomb a 
hirtelen sötétre való váltásra szolgál. 

A mesterhúzó sebesség vezérlésre is használható. A mesterhúzón beállított sebesség érték az összes 
lejátszóra érvényes. 

 

10. ábra: A mesterhúzó 

 

 

Segítség 
A Dlite angol nyelvű help-el rendelkezik. Segítség módban a kívánt funkció gombot megnyomva egy 
segítség képernyő jelenik meg. 

 

11. ábra: Tipikus segítség képernyő 

A segítség képerny ő eléréséhez 

Pl.: Az chaser-ekre vonatkozó segítség képernyő megtekintése 

Nyomjuk meg a HELP -et, majd a CHASE-t. 

 

 

 

 

 



20 
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2. fejezet: Összerendelések (patch) 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� Az összerendelésekről általában (lásd 21. oldal) 

� Eszközök számának beállítása és DMX címzése (lásd 22. oldal) 

� Összerendelések megtekintése (lásd 29. oldal) 

� DMX csatorna tulajdonságok (lásd 30. oldal) 

� Alapértelmezett összerendelések elmentése (lásd 34. oldal) 

� Összerendelés a szerkesztőben (lásd 34. oldal) 

 

 
 
 
 
 

 

Az összerendelésekr ől általában 
 

Egy új előadás programozásának megkezdése előtt a következő definiálásokat kell elvégeznünk: 

� Az előadásban használt eszközök típusának meghatározása 

� Minden egyes eszköz mennyiségének meghatározása 

� Az eszközök DMX címének beállítása 

Az eszközöknek 3 típusa létezik: 

� Csatornák 

� Mozgógépek 

� Extrák 

A csatornák tipikusan egy DMX csatornát foglalnak el. A mozgógépek egynél több DMX csatornát 
használnak, melyek száma az adott mozgógép paramétereinek számától függ. 

Összerendelésnél használhatjuk az összerendelés varázslót, vagy a MORE…-ra kattintva az 
érintőképernyőn a részletesebb funkciókat is elérjük. 

� Használjuk a varázslót az eszközök konfigurálásához és a DMX címzéshez. 

• Használjuk a MORE… funkciót, ha a DMX címzéseket szerkeszteni akarjuk, vagy eszközöket 
akarunk törölni, hozzáadni. 
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Az összerendelés képernyő a beállítás képernyőről érhető el, melyet a SETUP megnyomásával 
hívhatunk elő. 

 

12. ábra: Beállítás képernyő 

TIPP! A SHIFT  + SETUP gombok együttes megnyomásával egyből az összerendelések képernyőre 
jutunk. 

 
 
 

 

Eszközök számának beállítása és DMX címzése 
 

A munkafolyamat a következő: 

Az összerendelés menüben lépjünk be az összerendelés varázslóba vagy a MORE… menübe. 

Válasszuk ki az eszköz típust a CHANNEL , SPOT, vagy EXTRA  megnyomásával. 

Határozzuk meg az eszközök számát. 

Adjuk meg az első gép kezdő sorszámát. 

Adjuk meg az első gép kezdő címét. 

Válasszuk ki az eszköz típusát az eszközlistából. 

Rendeljünk az eszközökhöz DMX címeket. 

A Dlite alapesetben 48 vagy 72 csatornát tartalmaz attól függően, milyen módban van. Ezek a 
csatornák az 1-es címről indulnak és a DMX 1-es kimenethez vannak rendelve. 

Megjegyzés: A Dlite Compact-ban alapesetben nincsenek csatornák definiálva. 

 

A varázsló  

A varázsló segítségével egyszerűen konfigurálhatjuk a rendszerünkben lévő eszközöket és azok DMX 
összerendeléseit: 

� Csatornák esetében – Az első csatorna az első DMX címhez, a második csatorna a második 
DMX címhez, stb… rendelődik. 
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� Mozgógépek esetében – Az első mozgógép hozzárendelődik az első DMX címhez. A Dlite 
automatikusan hozzácímzi a következő mozgógépet a következő lehetséges DMX címhez. A 
két cím közti intervallum attól függ, hány paraméteres az adott mozgógép. 

 

13. ábra: Varázsló 

A varázslóban az értékek megadásához használjuk a paraméter kerekeket. 

� 1-es kerék – Meghatározza a gépek darabszámát. 

� 2-es kerék – Meghatározza a csatornák, mozgógépek, extrák kezdési sorszámát. 

� 3-as kerék – Meghatározza a kezdő DMX címet. 

A varázslóba való lépéshez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a YES-re a varázsló használatához. 

A már definiált gépek és a szabad DMX címek megjelennek a képernyőn. 

 A sorok közti navigáláshoz és numerikus értékek meg adásához 

1. Nyomjuk meg a → gombot a sorok közti navigáláshoz (gép hozzáadása, kezdő sorszám 
megadása, kezdő DMX cím megadása). 

Az aktív sornál egy kis nyíl jelenik meg. 

2. Gépeljük be a kívánt számértéket a pult nyomógombjai segítségével, vagy állítsuk be az 
értékeket a paraméter kerekekkel. 

Egy érték törléséhez 

Nyomjuk meg a CE gombot. 

A DMX 2-es vonalra való címzéshez 

A numerikus billentyűzet segítségével üssünk be egy 512-nél nagyobb értéket. Pl.: a DMX 2-es 
vonal 1-es címéhez üssük be az 513-as értéket. 

Vagy 

Gépeljük be a DMX vonal számát, majd a címet egy perjellel elválasztva. Pl.: a DMX 2-es vonal 
1-es címéhez üssük be az 2/1 értéket. 
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Csatornák definiálása 

A csatornák tipikusan olyan gépek (fényvetők), melyek egyetlen DMX címet használnak, mégpedig a 
fényintenzitás vezérléséhez. 

Csatornák definiálásához 

1. Menjünk be a varázslóba. 

2. Nyomjuk meg a CHANNEL -t. 

3. Az 1-es paraméter kerék segítségével, vagy a számbillentyűzet segítségével állítsuk be a 
definiálni kívánt darabszámot. 

4. Állítsuk be a kezdő sorszámot. 

5. Adjuk meg a kezdő DMX címet. 

6. Nyomjunk STORE-t vagy ENTER-t a beállítások elmentéséhez. 

Ekkor megjelenik a beállított csatornák listája a hozzárendelt DMX címekkel. 

 

14. ábra: A DMX 1-es vonalhoz rendelt csatornák 

7. Klikkeljünk az OK-ra 

A varázsló kezdő képernyője megjelenik. 

8. Opcionális lehetőség – A folytatáshoz nyomjuk meg a SPOT-ot mozgógépek, vagy az 
EXTRA -t extrák definiálásához, vagy további csatornák beállításához ismételjük meg a 3 – 7 
pontokat. 

9. A varázslóból való kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Mozgógépek definiálása 

A mozgógépek (spot-ok) olyan eszközök, amelyek egynél több paraméterrel rendelkeznek. A 
mozgógépek általában rendelkeznek x és y irányú mozgó, szín, fókusz, stb. paraméterekkel. Általában 
ezek a paraméterek egy DMX csatornát foglalnak el. Amikor mozgógépeket definiálunk, a Dlite 
automatikusan annyi DMX csatornát rendel az adott géphez, amennyi szükséges. 

Mozgógépek definiálásához 

1. Menjünk be a varázslóba. 

2. Nyomjuk meg a SPOT-t. 

3. Az 1-es paraméter kerék segítségével, vagy a számbillentyűzet segítségével állítsuk be a 
definiálni kívánt darabszámot. 

4. Állítsuk be a kezdő sorszámot. 

5. Adjuk meg a kezdő DMX címet. 

6. Nyomjunk NEXT -et. 

Ekkor az eddig használt eszközök listája jelenik meg alfabetikus sorrendben. Az 
alapértelmezett eszköz a csatorna. 

7. Ha a definiálni kívánt eszköz nincs a listában, klikkeljünk a FROM DISK-re. 

Ekkor a Dlite flash disk-jén lévő eszközök listája jelenik meg. 
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8. Válasszuk ki a megfelelő eszközt a listából. Az eszközlista görgetéséhez használjuk a 3-as 
paraméter kereket, vagy a nyíl gombokat. 

9. Klikkeljünk a STORE-ra a mentéshez. 

10. Klikkeljünk az OK -ra. Ekkor megjelenik a definiált mozgógépek listája. 

11. A varázslóból való kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Megjegyzés: Ha a definiált kívánt eszköz a Dlite flash disk-jén sem található, akkor azt egy floppy 
lemezről kell betöltenünk. Ehhez tegyük be a lemezt, majd klikkeljünk a FLOPPY DRIVE-ra. Ha az 
eszköz egyáltalán nem létezik, akkor azt létre kell hoznunk a Device Builder segítségével. 

Extrák definiálása 

Az extrák olyan eszközök, amelyek 2 vagy 3 paraméterrel rendelkeznek (pl.: füstgépek). Definiálásuk 
és kezelésük hasonlít a mozgógépekéhez. 

Mozgógépek definiálásához 

1. Menjünk be a varázslóba. 

2. Nyomjuk meg az EXTRA -t. 

3. Az 1-es paraméter kerék segítségével, vagy a számbillentyűzet segítségével állítsuk be a 
definiálni kívánt darabszámot. 

4. Állítsuk be a kezdő sorszámot. 

5. Adjuk meg a kezdő DMX címet. 

6. Nyomjunk NEXT -et. 

Ekkor az eddig használt eszközök listája jelenik meg alfabetikus sorrendben. 

7. Ha a definiálni kívánt eszköz nincs a listában, klikkeljünk a FROM DISK-re. 

Ekkor a Dlite flash disk-jén lévő eszközök listája jelenik meg. 

8. Válasszuk ki a megfelelő eszközt a listából. Az eszközlista görgetéséhez használjuk a 3-as 
paraméter kereket, vagy a nyíl gombokat. 

9. Klikkeljünk a STORE-ra a mentéshez. 

Ekkor megjelenik a beállított extrák listája a hozzárendelt DMX címekkel. 

10. Klikkeljünk az OK -ra az összerendelés képernyőbe való visszajutáshoz. 

11. A varázslóból való kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

 

További összerendelési lehet őségek  

További összerendelési lehetőséghez jutunk, ha összerendelés módban a MORE… -ra klikkelünk. 

Az alábbi lehetőségekből válogathatunk: 

� DMX címek beállítása. Ezt a funkciót akkor használjuk, ha egy géphez több címet rendelünk, 
színváltók definiálása esetén, vagy külső dimmer definiálásakor. 

� DMX címek törlésekor. 

� Gépek törlésekor. 

� Eszközök törlésekor a flash disk-ről vagy floppy lemezről. 
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15. ábra: További összerendelési lehetőségek 

A további összerendelési lehet őségek eléréséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

DMX címek összerendelése és törlése 

A varázsló használata helyett az eszközök összerendelését megtehetjük manuálisan is. 

Abban az esetben ha egy csatornához egynél több DMX címet rendelünk, akkor az a csatorna egynél 
több dimmert fog vezérelni. Pl.: ha több PAR lámpát állandóan együtt kívánunk vezérelni, akkor azok 
dimmerét elég csak egy csatornához rendelni. 

A DMX összerendelések védettek a véletlenszerű módosítástól. Azok módosításához először 
törölnünk kell a meglévő címet. 

 A további összerendelési lehet őségek eléréséhez 

Pl.: Rendeljük a 101, 201, 301, 401 DMX címeket a 11-es csatornához, amely a 11-es DMX címre 
van jelenleg patch-elve. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Válasszuk ki a 11-es csatornát. 

5. Klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

6. Klikkeljünk a SELECT ADDRESS-re. 

7. Klikkeljünk az új címekre. Ebben a példában klikkeljünk a 101, 201, 301, 401 számokra az 
érintőképernyőn. A nagyobb értékek eléréséhez görgessük a képernyőt. 

8. Klikkeljünk a SET-re. 

A 11-es csatorna a 11, 101, 201, 301, és a 401-es DMX címen lévő dimmereket vezérli. 
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Gépek összerendelésének törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

Ekkor a pult egy eszköz számot vár tőlünk. 

5. Válasszuk ki a 10-es csatornát. 

6. Klikkeljünk a CLEAR-re. 

A 10-es csatorna törlődött. A gép DMX címének helyén a *** jelölés látható. 

Dimmerek összerendelésének törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

5. Klikkeljünk a SELECT ADDRESS-re. 

Ekkor a pult egy DMX címet vár tőlünk. 

6. Válasszuk ki a 10-es csatornát. 

7. Klikkeljünk a CLEAR-re. 

A 10-es csatorna törlődött. A gép DMX címének helyén a *** jelölés látható. 

DMX cím módosításához 

Pl.: A 10-es csatorna a 10-es DMX címhez van rendelve. Módosítsuk az összerendelést a 22-es 
DMX címre. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

Ekkor a pult egy eszköz számot vár tőlünk. 

5. Válasszuk ki a 10-es csatornát. 

6. Klikkeljünk a CLEAR-re. 

A 10-es csatorna törlődött. A gép DMX címének helyén a *** jelölés látható. 

7. Klikkeljünk a SELECT ADDRESS-re. 

8. Klikkeljünk az új címre. Ebben a példában a 22-re. Ha a kívánt cím nem jelenik meg az 
érintőképernyőn, a nyíl gombok vagy a kerék segítségével lapozzunk a megfelelő oldalra a 
DMX cím listában. 
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9. Klikkeljünk a SET-re. 

A 10-es csatorna a 22-es DMX címen lévő dimmert vezérli. 

Gépek törlése 

Gépek törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Nyomjuk meg a CHANNEL , SPOT, vagy az EXTRA -t és válasszuk a törlendő eszközt. 

5. Klikkeljünk a CLEAR -re az érintőképernyőn, vagy nyomjuk meg a DELETE -t. 

Színváltók definiálása 

Azok a fényvetők, amelyeken színváltó van a Dlite-ban külön eszközként vannak kezelve. Az 
eszközlista 4 fajta színváltót tartalmaz: 

� Ch+Scrl 11F (11 szín) 

� Ch+Scrl 16F (16 szín) 

� Ch+Scrl 20F (20 szín) 

� Ch+Scrl 32F (32 szín) 

Ezek az eszközök 2 DMX csatornát használnak; egyet a fényerő szabályzásához, egyet pedig a 
fényvetőre szerelt színváltó színeinek váltásához. Szerkesztésnél elegendő csak a fényvetőt 
kiválasztanunk, mivel ekkor mindkét paraméter elérhetővé válik. 

Színváltók definiálásához 

Pl.: Az 1-es DMX címen lévő 1-es fényvetőt rendeljük össze az 500-as DMX címen lévő 
színváltóval. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

Az érintőképernyő összerendelés módba kerül. 

3. Klikkeljünk a NO WIZARD-ra. 

4. Nyomjuk meg a CHANNEL -t és válasszuk ki az 1-es csatornát. 

5. Klikkeljünk a DEVICE-ra. 

6. Válasszuk ki a megfelelő színváltó eszközt (Ch+Scrl #F). 

7. Klikkeljünk a SET-re. 

8. Válasszuk ki az 1-es csatornát és klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

9. Klikkeljünk az 1-es DMX címre. 

10. Klikkeljünk a SET-re. 

11. Válasszuk ki a cstornákat újból. 

12. Nyomjuk meg a RESET-et. 

13. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 
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14. Klikkeljünk a PATCH-re. 

15. Válasszuk ki az 1-es csatornát és klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

16. Klikkeljünk a SCROLLER-re. A SCROLLER opció sötét háttérbe kerül. 

17. Az érintőképernyőt addig lapozzuk, míg az 500-as DMX cím meg nem jelenik. 

18. Klikkeljünk a SET-re. 

FONTOS! A színváltó helyi címének és a DMX címének azonosnak kell lennie. 

Küls ő dimmerek hozzárendelése mozgógépekhez 

Vannak olyan mozgógépek, amelyek egy más DMX címen lévő külső dimmert használnak. 

Küls ő dimmer definiálásához 

1. Definiáljuk a mozgógépet a varázsló segítségével. 

2. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

3. Klikkeljünk a DMX ADDRS-re. 

4. Válasszuk ki azokat a mozgógépeket, amelyek külső dimmert használnak. 

5. Klikkeljünk a SELECT ADDRESS-re. 

6. Klikkeljünk az EXTERN -re. 

7. Az érintőképernyőn válasszuk ki a megfelelő címeket. 

8. Klikkeljünk a SET-re. 

 

 
 
 
 
 

 

Összerendelések megtekintése 
 

Az összerendelések megtekinthetőek a külső monitoron tagolt formátumban, vagy ha nem 
rendelkezünk külső monitorral, az összerendeléseket megtekinthetjük az érintőképernyőn is. 

DMX címek megtekintéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

3. Klikkeljünk a DMX címekre. 

Az összes, összerendelésekre vonatkozó információ megjelenik a külső monitoron. 

4. A képernyő lapozásához használjuk a fel le nyilakat, vagy a lapozó kereket. 
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A mozgógépekre, csatornákra, vagy extrákra vonatkoz ó összerendelések 
megtekintéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re. 

3. Nyomjuk meg a CHANNEL -t, SPOT-ot, vagy EXTRA -t. 

Az összerendelésekre vonatkozó információ megjelenik a külső monitoron és az 
érintőképernyőn. 

A mozgógépekre, csatornákra, vagy extrákra vonatkoz ó összerendelések lapozásához 

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a CHANNEL -t, SPOT-ot, vagy EXTRA -t. 

2. Az 1-es kerékkel lapozzuk a képernyőt. 

 

 

 
 

 

DMX csatorna tulajdonságok 
 

A DMX csatorna tulajdonságok menüben az alábbi lehetőségeink vannak: 

� Dimmer görbe beállítása 

� Proporcionális patch beállítása 

� Mesterhúzó engedélyezése 

� A mozgógépek X és Y paramétereinek felcserélése, irányuk megváltoztatása 

 

16. ábra: DMX csatorna tulajdonságok ablak 

Proporcionális patch  

A proporcionális patch a dimmer intenzitásának felső korlátját határozza meg. Pl.: Ha a proporcionális 
patch egy dimmer esetében 60%, akkor a csatorna FL állásánál a kimeneti érték 60%. 

 

17. ábra: Proporcionális patch képernyő 
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A proporcionális patch beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 10 – 12 dimmerekre a maximális kimeneti értékre a 60%-ot. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

A DMX csatorna képernyő megjelenik. 

3. Klikkeljünk a DIMMERS-re. 

A dimmerekre vonatkozó információk (görbe, proporcionális patch, és a mesterhúzó 
engedélyezésének állapota) megjelennek a külső monitoron és az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki a dimmereket. 

5. Klikkeljünk a PROP.PATCH-re. 

6. Az 1-es kerékkel állítsuk be a 60%-ot. 

7. Klikkeljünk az OK-ra. 

 

Dimmer görbék  

A dimmer görbe határozza meg a dimmer viselkedését a 0 és 100% közti szabályzási tartományban. 7 
fajta dimmer görbe található. 

Típus Leírás A pulton lévő érték Kimeneti érték 

Linear Lineáris szabályzás. Alapbeállított érték. 10% 10% 

Inverted A kimenet invertálódik 10% 90% 

Non-dim A kimenet vagy 0 vagy FL. 
<50% 

>50% 

0 

FL 

Park 
A kimeneti érték mindig a beállított érték. 
Dimmer csatornák csak 100% értéket 
vehetnek fel. 

- - 

Preheat A dimmer minimum értéke 5%. - 5% 

Pulse A dimmer 0% és FL között pulzál. 

0% 

50% 

FL 

0% 

FL 

0% 

25% - 100% Amint a dimmer eléri a 25%, el kezd felúszni.   

A dimmer görbe beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 10-es dimmerre a preheat görbét. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

A DMX csatorna képernyő megjelenik. 

3. Klikkeljünk a DIMMERS-re. 
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A dimmerekre vonatkozó információk (görbe, proporcionális patch, és a mesterhúzó 
engedélyezésének állapota) megjelennek a külső monitoron és az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki a dimmereket. 

5. Klikkeljünk a CURVE-re. 

6. Klikkeljünk a PREHEAT-re. 

7. Klikkeljünk az OK-ra. 

 

Mesterhúzó engedélyezése vagy tiltása  

Alapbeállításban az összes dimmerre vonatkozóan engedélyezve van a mesterhúzó. Lehetőségünk van 
azonban dimmereket kivonni a mesterhúzó hatása alól. 

A mesterhúzó tiltásához egyes dimmerek esetében 

Pl.: Vonjuk ki a 10-es dimmert a mesterhúzó alól. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

A DMX csatorna képernyő megjelenik. 

3. Klikkeljünk a DIMMERS-re. 

A dimmerekre vonatkozó információk (görbe, proporcionális patch, és a mesterhúzó 
engedélyezésének állapota) megjelennek a külső monitoron és az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki a dimmereket. 

5. Klikkeljünk a GM OFF-ra. 

6. Klikkeljünk az OK-ra. 

A mesterhúzó engedélyezése egyes dimmerek esetében 

Pl.: Tegyük vissza a 10-es dimmert a mesterhúzó alá. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

A DMX csatorna képernyő megjelenik. 

3. Klikkeljünk a DIMMERS-re. 

A dimmerekre vonatkozó információk (görbe, proporcionális patch, és a mesterhúzó 
engedélyezésének állapota) megjelennek a külső monitoron és az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki a dimmereket. 

5. Klikkeljünk a GM ON-ra. 

6. Klikkeljünk az OK-ra. 
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X és Y irányainak meghatározása  

Sokszor a mozgógépek nem úgy vannak pozícionálva, hogy azok mozgása logikailag megfelel a 
mozgató golyó mozgatásának. Pl.: az egyik gép előre fele van felszerelve a színpadhoz képest, a másik 
hátra fele, mégis mi egyféleképpen szeretnénk azokat mozgatni. 

A következő beállítási lehetőségeink vannak: 

Szimbólum Leírás 

-Y Az Y tengely invertálása 

-X Az Y tengely invertálása 

X ↔ Y Az Y és X tengelyek megcserélése 

NORMAL Az Y és X tengelyek alapbeállításbeli visszaállítása 

Minden egyes beállított gép automatikusan kijelölődik, így rögtön ki tudjuk próbálni az X/Y 
kerekekkel ill. a mozgató golyóval a beállításokat. 

 Az X és Y paraméterek beállításához 

Pl.: Cseréljük meg az 1 – 5 mozgógépek X és Y paramétereit. 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

A DMX csatorna képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki az 1 – 5 mozgógépeket. 

Az 1 – 5 mozgógépek dimmerei automatikusan bekapcsolnak, így azonnal ellenőrizhetjük a 
beállításokat. 

4. Klikkeljünk az XY PATCH-re. 

5. Klikkeljünk a X ↔Y-ra. 

6. Klikkeljünk az OK-ra. 

TIPP! Használjuk a +/- gombokat a gépek görgetéséhez. Az X, vagy Y tengelyek zárolásával 
ellenőrizhetjük az egyes tengelyeket külön-külön is. 
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Alapértelmezett összerendelések elmentése 
 

A létrehozott összerendeléseket elmenthetjük alapértelmezettként is. Az alapértelmezett 
összerendelések nem törlődnek a rendszerösszetevők törlésekor (lásd 172. old.). Egy új előadás 
létrehozásakor az alapértelmezett összerendelések töltődnek be. 

Alapértelmezett összerendelések elmentéséhez 

1. Hozzunk létre összerendeléseket a korábban ismertetett módon. 

2. Klikkeljünk a SAVE AS DEFAULT-ra. 

Hidegindítás után az alapértelmezett összerendelések töltődnek be.  

 

 

 

 

 

Összerendelés a szerkeszt őben 
 

A szerkesztőben is módosítani tudunk összerendeléseket, vagy meg tudunk címezni még címezetlen 
gépeket (csatornákat, mozgógépeket, extrákat) a DIM  nyomógomb segítségével. Az alábbi 
összerendelési lehetőségeink vannak a szerkesztőben. 

� Összerendelés törlése 

� Gép címzése 

A DMX címeket beírhatjuk abszolút értékük szerint, vagy port/DMX cím formátumban is. Pl.: a DMX 
2-es porton lévő 1-es címet beírhatjuk 513 vagy 2/1 formátumban is. A címeket kiválaszthatjuk 
közvetlen az érintőképernyőről is DMX Address módban, vagy az U-gombok segítségével. 

  

Összerendelések megtekintése  

Az összerendeléseket megtekinthetjük az érintőképernyőn vagy a külső monitoron is. A DMX PORT 
2 kapcsolóval tudunk váltani az 1-es és 2-es DMX port között. 

 Összerendelések megtekintéséhez 

1. Nyomjuk meg a DIM -et. 

A kiválasztott porton lévő DMX címek megjelennek. 

2. Klikkeljünk a DMX PORT 2-re az 1-es és 2-es DMX port közti váltáshoz. 

Adott eszköz típusra vonatkozó összerendelések megt ekintéséhez 

1. Nyomjuk meg a DIM -et. 

A kiválasztott porton lévő DMX címek megjelennek. 

2. Klikkeljünk a DMX PORT 2-re az 1-es és 2-es DMX port közti váltáshoz. 
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3. Nyomjuk meg a CHANNEL -t, SPOT-ot, vagy EXTRA -t. 

Megjelennek a kiválasztott eszköz típusra vonatkozó összerendelések. 

Adott összerendeléshez való ugráshoz 

1. Nyomjuk meg a DIM -et. 

A kiválasztott porton lévő DMX címek megjelennek. 

2. Gépeljük be a DMX címet vagy a #/#, vagy a ### formátumban. 

3. Nyomjuk meg az ENTER-t. 

A keresett összerendelés megjelenik egy sötét mezőben. 

 

Dimmerek kiválasztása  

Használjuk a NEXT  és a PREV gombokat az aktuális dimmert követő vagy megelőző dimmerre való 
ugráshoz. 

� Ha egyszerre több dimmer van kiválasztva, akkor a tartomány utolsó dimmere a mérvadó. 

� Ha a porton lévő utolsó dimmer van kiválasztva, csak a PREV parancs választható. 

� Ha a porton lévő első dimmer van kiválasztva, csak a NEXT  parancs választható. 

 

Gépek címzése  

Címezni tudunk a pult nyomógombjai segítségével, vagy az érintőképernyőről, amelyen láthatjuk a 
jelenlegi címzéseket is. 

Csatorna címzése 

Pl.: címezzük az 5-ös csatornát az 1-es DMX port 50-es címére. 

1. Nyomjuk meg a CHANNEL -t és az 5-öt az 5-ös csatorna kiválasztásához. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Gépeljük be a megfelelő címet a pult számbillentyűi segítségével. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a STORE-t. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a CHANNEL -t és az 5-öt az 5-ös csatorna kiválasztásához. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Gépeljük be az 1 (port száma) / 50 (dimmer), vagy gépeljük be az abszolút dimmer címet, ami 
ebben az esetben az 50. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a STORE-t. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Vagy 
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1. Nyomjuk meg a CHANNEL -t és az 5-öt az 5-ös csatorna kiválasztásához. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Az érintőképernyőt lapozzuk addig, míg a az 50-es cím láthatóvá nem válik, majd klikkeljünk 
rá. 

4. Klikkeljünk a SET-re. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Gépek címzése 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a FIXT -re. 

3. Válasszuk ki a gépet. 

4. Nyomjuk meg a DIM -t. 

5. Válasszuk ki a DMX címet. 

6. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy klikkeljünk a SET-re. 

Több gép címzése 

Pl.: címezzük az 1 -10 csatornát az 51- 60 címekre. 

1. Válasszuk ki az 1 – 10 csatornákat. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Válasszuk ki az 51-es DMX címet a számbillentyűzet segítségével, vagy az érintőképernyőről. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a STORE-t vagy a SET-et. 

Ekkor az 1-es csatorna hozzárendelődik az 51-es címhez, a 2-es csatorna az 52-es címhez, a 3-
as az 53-hoz, stb. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Színváltó címzése 

Pl.: Címezzük a 4 -8 csatornán lévő gépeket a 104- 108 DMX címekre. 

1. Válasszuk ki a 4 – 8 csatornákat. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Klikkeljünk a SCROLLER-re. 

4. Gépeljük be az első DMX címet, amely ebben a példában a 104. 

5. Nyomjuk meg az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a SET-re. 

A színváltó összerendelés eltárolódott. 
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Egynél több DMX cím rendelése egy csatornához 

Pl.: Rendeljük az 1-es csatornához a 2-es DMX porton lévő 12 -24 DMX címeket. 

1. Válasszuk ki az 1-es csatornát. 

2. Nyomjuk meg a DIM -et. 

3. Válasszuk ki a DMX címeket a számbillentyűzet segítségével: 2/12 → 2/24. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a STORE-t. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Összerendelés törléséhez 

Pl.: Töröljük az 5-ös csatornához rendelt 1/5 címet. 

1. Nyomjuk meg a DIM -et. 

2. Válasszuk ki az 5-ös dimmert. 

3. Nyomjuk meg a DELETE -t. 

Meg kell erősítenünk a törlés parancsot. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a DELETE -t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A DMX cím törlődik. A törlés után új DMX cím rendelhető az 5-ös csatornához. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a DIM -et. 

2. Válasszuk ki az 5-ös dimmert. 

3. Klikkeljünk a CLEAR-re. 

Meg kell erősítenünk a törlés parancsot. 

4. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a DELETE -t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A DMX cím törlődik. A törlés után új DMX cím rendelhető az 5-ös csatornához. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

 

A park görbe használata  

Mozgógépek paraméter értékei, dimmer értékeket, vagy világítási képeket egy állandó adott 
szinten tarthatunk. Ezek az elemek a kimeneten mindig ezzel a meghatározott értéken 
jelennek meg, függetlenül a szerkesztő, a húzók, vagy éppen a mesterhúzó állapotától. 

A proporcionális patch hatással van a park görbe alatti dimmerre. Például: Egy diimer 
proporcionális értéke 50% és ez a dimmer park görbe alatt av, melynek értéke 70%, akkor a 
kimeneten ez a dimmer állandóan 35%-on jelenik meg. Ez a hatás csak akkor érvényesül, ha a 
proporcionális patch előbb lett létrehozva, mint a park görbéhez való rendelés. 

Megjegyzés: A mesterhúzó feletti sötétítő (B.O.)gomb felülírja a park görbét. 
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Nyomjuk meg a PARK-ot  a park opcióinak az érintőképernyőn való megjelenítéséhez. 

Park opciók Leírás 

PARK A kiválasztott paramétereket egy adott értékre állítja. 

UNPARK A kiválasztott paramétereket kiveszi a park görbe hatása alól. 

UNPARK ALL Az összes paramétert kiveszi a park görbe hatása alól. 

Egy gép paraméterének parkra való állításához 

1. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

2. Válasszuk ki a gépet és annak paraméterét. 

3. Állítsuk be a park értékét. 

4. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

Vagy 

Nyomjuk meg az ENTER-t. 

1. Klikkeljünk az OK-ra. 

Egy dimmer parkra való állításához 

1. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

2. Nyomjuk meg a DIM -t és válasszuk ki a dimmert. 

3. Állítsuk be a park értékét. 

4. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

Vagy 

Nyomjuk meg az ENTER-t. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Egy gép paraméterének a park görbe alól való kivoná sához 

1. Válasszuk ki a gépet és annak azt a paraméterét, amelyben törölni kívánjuk a park görbe 
beállítást. 

2. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

A park opció megjelenik az érintőképernyőn. 

3. Nyomjuk meg az UNPARK -ot. 

A kiválasztott paraméterben törlődik a park görbe beállítás. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Egy DMX csatorna park görbe alól való kivonásához 

1. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

A park opció megjelenik az érintőképernyőn. 

2. Klikkeljünk a PARK DIMMER-re. 

DMX 1-es vagy 2-es port megjelenik az érintőképernyőn. 
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3. Ha szükséges, váltsunk a két port között a DMX PORT 2-ra való klikkeléssel. 

4. Klikkeljünk a PARK-ra. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Minden paraméter park görbe alól való kivonásához 

1. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

A park opció megjelenik az érintőképernyőn. 

2. Klikkeljünk az UNPARK ALL-ra. 

3. Klikkeljünk az OK-ra. 

 

Dimmerek tesztelése  

Lehetőségünk van a dimmer áramkörök tesztelésére. Ebben a módban a kiválasztott dimmer 
automatikusan 80%-os értéket vesz fel. 

Minden paraméter park görbe alól való kivonásához 

1. Nyomjuk meg a PARK -ot. 

2. Az érintőképernyőn válasszunk ki egy DMX csatornát. 

3. Klikkeljünk a TEST-re. 

A kiválasztott dimmer megjelenik a kimeneten 80%-os értékkel. 

4. Nyomjuk meg a NEXT -et vagy a PREV-et a dimmerek közti lépkedéshez. 

5. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a DIM -et és válasszunk ki egy dimmert. 

Az összerendelések megjelennek a külső monitoron. 

2. Nyomjuk meg a SHIFT + PARK -ot. 

A park képernyő megjelenik. A TEST ki van választva. 

Az 1-es dimmer felveszi a 80%-os értéket. Minden más dimmer 0%-on van. 

3. Nyomjuk meg a NEXT -et vagy a PREV-et a dimmerek közti lépkedéshez. 

4. Kilépéshez nyomjuk meg a RESET-et vagy kattintsunk az OK-ra. 
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3. fejezet: Gépek kiválasztása és paraméter-
értékek megadása 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� Gépek kiválasztása (lásd 42. oldal) 

� Csoportok (lásd 46. oldal) 

� A szerkesztő törlése (lásd 51. oldal) 

� Mozgógépek aktiválása (lásd 51. oldal) 

� Paraméter értékek megadása (lásd 51. oldal) 

� Kiemelés (lásd 58. oldal) 

 

 
 
 
 
 

 

Gépek kiválasztása - áttekintés 
 

A gépeket ki kell választanunk ahhoz, hogy szerkeszthessük azokat. A kiválasztott gépek paraméter 
értékei megjelennek a kimeneten a világítási kép egészét, vagy egy részét alkotják. A kimenetet 
elmenthetjük világítási képként, chaser lépésként, vagy egy Qlista egy memóriájaként. 

Az érintőképernyő minden egyes eszköz típushoz más-más képernyőformátumot rendel. Az 
érintőképernyő parancsgombokat tartalmaz, amelyek aszerint váltakoznak, hogy milyen eszköz van 
kiválasztva, valamint cellarácsokat, amelyek a gépet, a kiválasztott paramétert, és a paraméter értékét 
tartalmazzák. 

Nyomógomb Mit tartalmaz az érintőképernyő Az érintőképernyő változó parancs gombjai 

CHANNEL 
Minden csatornát. Az összes 
csatorna intenzitás értékét. 

• FAN 

• All If Active 

• Flash 

• Home 

• LAST INT (ensity) 

• Step Up 

• Step Dn 

• RELEASE 

• EXCLUDE 

• INCLUDE  
 

EXTRA 
Minden extrát. Az extrák 
paraméterértékeit. 

• FAN 

• All If Active 

• Flash 

• Home 

• LAST INT (ensity) 

• Step Up 

• Step Dn 

• RELEASE 

• EXCLUDE 

• INCLUDE  
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GROUP 
A létező csoportokat és a 
hozzájuk tartozó szövegeket. 

• LAST SELECTION 

• SELECT EDITOR 

SPOTS 
Minden mozgógépet. A 
mozgógépek paraméterértékeit. 

• FAN 

• All If Active 

• Flash 

• Home 

• LAST INT (ensity) 

• RELEASE 

• Step Up 

• Step Dn 

• EXCLUDE 

• INCLUDE 

• Flip 

• HOME 
 

Megjegyzés: Ha a parancsgomb dőltbetűvel van írva, a SHIFT  megnyomásával további opciókhoz 
jutunk. 

 

 

 
 
 

 

Gépek kiválasztása 
 

Gépeket kiválaszthatunk az érintőképernyő cellarácsira klikkelve, a húzók U-gombainak 
megnyomásával, a pult nyomógombjai segítségével, vagy a külső monitoron. Ha az U-gombokat 
kívánjuk használni a húzóknak Context módban kell lenniük. 

Megjegyzés: Habár a Dlite Compact nem rendelkezik húzókkal csak lejátszókkal, a lejátszók 
SELECT gombja használható objektumok kiválasztására. 

 

Gépek kiválasztása a pult nyomógombjai segítségével  

A gépek kiválasztására szolgáló nyomógombok 

Nyomógomb Leírás 

SPOT Mozgógépek kiválasztása. 

CHANNEL Csatornák kiválasztása. 

EXTRA Extrák kiválasztása. 

0 - 9 A konkrét gép azonosítószámának megadása. 

→ Gép tartomány kiválasztása. 

− 
Gépek kivonása. 

Pl.: a CHANNEL , 1, →, 5, −, 4 parancssor az 1, 2, 3, 5 csatornák kiválasztását jelenti. 
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+ 
Gépek hozzáadása a kiválasztáshoz. 

Pl.: a CHANNEL , 1, +, 3, +,  5 parancssor az 1, 3, 5 csatornák kiválasztását jelenti. 

● Az utolsó kiválasztás előhívása. 

Egy gép kiválasztásához 

SPOT, 1 

A Spot 1 felirat megjelenik a parancssorban. Ezt követően az 1-es mozgógép paramétereit a paraméter 
kerekekkel, vagy a pult nyomógombjai segítségével szerkeszthetjük. 

 CHANNEL , 1 

A Chn 1 felirat megjelenik a parancssorban. Ezt követően az 1-es csatorna intenzitás értéket 
beállíthatjuk. 

EXTRA , 1 

A Extra 1 felirat megjelenik a parancssorban. Ezt követően az 1-es extra paramétereit a paraméter 
kerekekkel, vagy a pult nyomógombjai segítségével szerkeszthetjük. 

Egy gép tartomány kiválasztásához 

SPOT, 1, →, 24. Kiválasztja a tartományban lévő összes mozgógépet. 

CHANNEL, 1, →, 24. Kiválasztja a tartományban lévő összes csatornát. 

EXTRA, 1, →, 20. Kiválasztja a tartományban lévő összes extrát. 

Nem egymást követ ő gépek kiválasztásához 

SPOT, 1, +, 6, +, 9. Kiválasztja az 1, 6, 9 mozgógépeket. 

CHANNEL, 1, +, 6, +, 9. Kiválasztja az 1, 6, 9 csatornákat. 

EXTRA, 1, +, 6, +, 9. Kiválasztja az 1, 6, 9 extrákat. 

Egy gép tartományban lév ő gép kivonásához 

SPOT, 1, →, 24, −, 12. Kiválasztja a tartományban lévő összes mozgógépet, kivéve a 12-est. 

CHANNEL, 1, →, 24, −, 12. Kiválasztja a tartományban lévő összes csatornát, kivéve a 12-t. 

EXTRA, 1, →, 24, −, 12. Kiválasztja a tartományban lévő összes extrát, kivéve a 12-est. 

Egy kiválasztás törléséhez 

1. Nyomjuk meg a RESET-et. 

Az utolsó kiválasztás el őhívásához  

1. Adjuk meg a gép típusát (csatorna, mozgógép, vagy extra). 

2. Nyomjuk meg a ●-t. Az utoljára kiválasztott gép szerkeszthető. 

 

Gépek kiválasztása az U-gombok segítségével 

A gépek kiválasztásának gyors módja az U-gombok használata. 

Megjegyzés: Az U-gombok csak akkor aktívak, ha a húzók Context módban vannak. 
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Gépek kiválasztásához  

1. Adjuk meg a gép típusát (csatorna, mozgógép, vagy extra). 

2. Nyomjuk a gép sorszámának megfelelő U-gombot. 

A megnyomott U-gomb LED-je villog. Ekkor a gép ki van választva és szerkeszthető. 

Gép kiválasztásának törlése  

Nyomjuk meg a villogó U-gombot (kiválasztott gép). Ekkor a kiválasztott gép törlődik a 
szerkesztőből. 

Gép tartomány kiválasztása  

1. Adjuk meg a gép típusát (csatorna, mozgógép, vagy extra). 

2. Nyomjuk a gép a tartomány első eleméhez tartozó U-gombot. 

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT  gombot és nyomjuk meg a tartomány utolsó 
eleméhez tartozó U-gombot. 

A tartomány elemeihez tartozó U-gombok LED-jei villognak. 

 

Gépek kiválasztása az érint őképerny ő segítségével 

Az érintőképernyő cellarácsai segítségével is tudunk gépeket szerkesztésre kiválasztani. A gépekre 
vonatkozó cellarácsok a CHANNEL , SPOT, vagy az EXTRA  megnyomását követően jelennek meg. 

 

 

Intenzitás érték 

A csatorna száma 

 

 

A fekete sarok jelöli az éppen szerkesztendő csatornát 

A dimmer az aktív paraméter 

18. ábra: A csatornákat tartalmazó érintőképernyő 

Gépek kiválasztásához  

1. Adjuk meg a gép típusát (csatorna, mozgógép, vagy extra). 

A gépeket tartalmazó cellarácsok megjelennek. 

2. Klikkeljünk a gép sorszámának megfelelő cellarácsra. 

A kiválasztott gép sötét mezőben jelenik meg. Ekkor a gép ki van választva és szerkeszthető. 

Megjegyzés : Mozgógép kiválasztása esetén a cellarácsok a gép paramétereit tartalmazzák. 

Gép kiválasztásának törlése  

A kiválasztott gépre való klikkeléssel a gép kiválasztását töröljük. 
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Gép tartomány kiválasztása  

1. Adjuk meg a gép típusát (csatorna, mozgógép, vagy extra). 

2. Klikkeljünk a gép a tartomány első eleméhez tartozó cellarácsra. 

3. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT  gombot és klikkeljünk a tartomány utolsó 
eleméhez tartozó cellarácsra. 

A tartomány elemeihez tartozó cellarácsok sötét mezőben jelennek meg. 

 

Gépek kiválasztása a küls ő monitoron 

A külső monitor segítségével is tudunk gépeket szerkesztésre kiválasztani. 

Gépek kiválasztásához  

Kattintsunk a monitoron található mozgógép, csatorna, vagy extra képernyőrészen található 
gépekre, vagy a monitoron lévő U-gombokra. A kiválasztott cellák sötét mezőben jelennek meg. 

Gépek kiválasztásának törléséhez  

Kattintsunk újból a monitoron található mozgógép, csatorna, vagy extra képernyőrészen található 
gépekre, vagy a monitoron lévő U-gombokra. A kiválasztott cellák világos mezőben jelennek 
meg. 

 

Kiválasztás sz űrése 

A kiválasztást lehetőségünk van szűrni az EVERY opció segítségével. Az EVERY opció a CHANEL , 
SPOT, vagy az EXTRA  megnyomását követően jelenik meg az érintőképernyőn. 

Nyomógomb Leírás 

EVERY Megnyitja a szűrő opciókat. 

ODDS 

Kiválasztja a kijelölt tartomány első elemétől kezdve, minden második elemet. 

Pl.1: Az 1 – 8 tartomány kiválasztva. Az ODDS-ra klikkelve az 1, 3, 5, 7 kiválasztva.  

Pl.2: A 2 – 8 tartomány kiválasztva. Az ODDS-ra klikkelve a 2, 4, 6, 8 kiválasztva. 

EVENS 

Kiválasztja a kijelölt tartomány második elemétől kezdve, minden második elemet. 

Pl.1: Az 1 – 8 tartomány kiválasztva. Az EVENS-re klikkelve a 2, 4, 6, kiválasztva.  

Pl.2: A 2 – 8 tartomány kiválasztva. Az EVENS-re klikkelve a 3, 5, 7 kiválasztva. 

THIRD Kiválasztja a kijelölt tartomány első elemétől kezdve, minden harmadik elemet. 

/ 

További speciális szűrési lehetőségek: 

Pl.: 4 / 2 opció egy tartományon belül minden 4-es csoport második elemét választja 
ki. Tehát ha a tartomány 1 – 20, akkor az EVERY 4 / 2 parancs kiválasztja a 2, 6, 10, 
14, és 18 elemeket. 
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Gépek azonosítása 

Abban az esetben, ha egyszerre több gépünk is aktív, meglehetősen nehézkes lehet az egyes gépek 
azonosítása. Ebben segít a Dlite azonosító funkciója, amely a keresett gépet megvillogtatja. 

Egy gép azonosításához  

1. Válasszuk ki a keresett gépet. 

2. Klikkeljünk a FLASH-re az érintőképernyőn. 

A kiválasztott gép dimmer paramétere villogni kezd. 

 

Alapbeállított géptípus a parancssorban 

Ha olyan géptípust kívánunk kiválasztani, amely a parancssorban alapbeállításként van definiálva, 
akkor nem szükséges a géptípust megadni, csupán a gép számát. Az alábbi alapbeállításokat lehet a 
parancssorban definiálni: 

� Mozgógépek 

� Csatornák 

� Extrák 

A parancssor alapbeállításának definiálásához  

Pl.: Állítsuk be a parancssor alapbeállítását mozgógépre vagy csatornára. 

1. Nyomjuk meg a SPOT-ot kétszer. A Spot felirat megjelenik a parancssorban. Ekkor, ha egy 
értéket megadunk, a Dlite mozgógép kiválasztásként értelmezi. Tehát elég csak egy számot 
megadni, ahhoz, hogy egy mozgógépet kiválasszunk. 

Vagy 

2. Nyomjuk meg a CHANNEL -t kétszer. A Chn felirat megjelenik a parancssorban. Ekkor, ha 
egy értéket megadunk, a Dlite csatorna kiválasztásként értelmezi. Tehát elég csak egy számot 
megadni, ahhoz, hogy egy csatornát kiválasszunk. 

Megjegyzés : A korábban megadott példákban a gép kiválasztásoknál mindig jelöltük a SPOT ill. 
CHANNEL  gombok megnyomását. Természetesen ezek a műveletek szükségtelenek abban az 
esetben, ha a parancssorban a megfelelő beállítás van. 

  

 

 

 
 

 

Csoportok 
 

A csoportok gyakran használt gépkiválasztások kollekciója. Több gép együttes kiválasztásának 
meggyorsítását teszik lehetővé. A csoportokat hasonlóképpen tudjuk kezelni, mint a korábban 
bemutatott gépeket. A Dlite 108 csoportot tud kezelni. 60 csoportot mi tudunk létrehozni, 24 csoportot 
a rendszer automatikusan létrehoz, 24 csoport pedig az eszközök részére van fenntartva. 
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A Dlite automatikusan létrehozott csoportjai az általunk létrehozott összerendelésektől függnek. 
Természetesen ezeken a csoportokon kívül létrehozhatjuk a saját csoportjainkat is. 

 Automatikusan 
létrejött csoportok # 

Leírás 

61 Minden csatorna 

62 Páros csatornák 

63 Páratlan csatornák 

64 Minden harmadik csatorna 

66 Minden mozgógép 

67 Páros mozgógép 

68 Páratlan mozgógép 

69 Minden harmadik mozgógép 

70-től Egy-egy csoport minden egyes eszköztípus részére 

Az automatikusan létrejött csoportokat nem módosíthatjuk. Automatikusan módosulnak, ha az 
eszközlista változik. 

 

Csoportok használata 

Mint minden objektum, a csoportok is menthetőek, módosíthatóak és másolhatóak. 

Csoportok mentése 

Csoport mentéséhez  

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjuk meg a GROUP-ot és adjunk meg egy sorszámot. 

4. Nyomjunk ENTER-t. 

A csoport tárolódott. 

Vagy 

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjuk meg a GROUP-ot és az érintőképernyőn klikkeljünk a megfelelő cellára, vagy 
nyomjuk meg a megfelelő U-gombot. 

A csoport tárolódott. 
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Csoportok törlése 

Csoport törléséhez  

1. Nyomjunk DELETE -t. 

2. Válasszuk ki a törölni kívánt csoportot vagy csoportokat. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

A Dlite a törlés megerősítésére vár. 

4. Nyomjunk újra ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Nyomjunk DELETE -t. 

2. Válasszuk ki az érintőképernyőn a törölni kívánt csoportot vagy csoportokat. 

A Dlite a törlés megerősítésére vár. 

3. Nyomjunk újra ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra vagy klikkeljünk a DELETE-re. 

Csoportok másolása 

Csoport másolásához  

Pl.: Másoljuk be a 2-es csoportot a 4-es csoportba. 

1. Nyomjunk EDIT -et.. 

2. Nyomjuk meg a GROUP-ot. 

Az Edit Group képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a cél csoportot, a 4-es csoportot. 

4. Klikkeljünk a COPY-ra. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Edit: Group 4 Copy from Group. 

5. Válasszuk ki a forrás csoportot, a 2-es csoportot és nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn a 2-esre. 

Vagy 

Nyomjuk le a 2-es U-gombot Context módban. 

A 4-es csoport eltárolódott. 

Csoportok mozgatása 

A csoportok átszámozva tudjuk azokat a helyükről elmozgatni. 

Megjegyzés : Automatikusan létrejött csoportokat nem tudunk mozgatni. 

Csoport mozgatásához  

Pl.: Mozgassuk az 1-es csoportot a 11-es csoportba. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg a GROUP-ot és válasszuk ki a 11-es csoportot. 

3. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 
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A Move jelenik meg a parancssorban. 

4. Válasszuk ki az 1-es csoportot. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

Az 1-es csoport 11-es csoportként újraszámozódott. 

Csoportok módosítása 

Gép csoporthoz való hozzáadásához  

1. Válasszuk ki a megfelelő gépet. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjunk GROUP-ot. 

Az érintőképernyőn megjelennek a meglévő csoportok. 

4. Klikkeljünk a megfelelő csoportra. A Group Stored üzenet megjelenik a parancssorban. 

Vagy 

5. A pult számbillentyűi segítségével gépeljük be a csoport számát, majd nyomjunk ENTER-t. 

Gép csoportból való eltávolításához  

1. Nyomjunk EDIT -et.. 

2. Válasszuk ki a csoportot. 

Az érintőképernyőn megjelennek a kiválasztott csoportban lévő gépek. 

3. Nyomjuk meg a CHANNEL -t, SPOT-ot, vagy EXTRA -t. 

4. Válasszuk ki a törölni kívánt gépet a numerikus nyomógombok vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

5. Nyomjuk meg a RELEASE-t. 

6. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

A Group Stored üzenet megjelenik a parancssorban. 

Csoportok elnevezése 

A csoportokhoz adott szövegek megkönnyítik a csoportok azonosíthatóságát. A csoportok nevei az 
érintőképernyőn jelennek meg. 

Csoport elnevezéséhez  

Pl.: Nevezzük el az 5-ös csoportot. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg a GROUP-ot. 

3. Válasszuk ki az 5-ös csoportot. 

4. Nyomjunk TEXT -et és gépeljük be a kívánt szöveget a külső klaviatúra vagy az 
érintőképernyő segítségével. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t, vagy klikkeljünk az OK-ra. 
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Gépek kiválasztása csoportok használatával 

Gépek kiválasztásához  

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. Klikkeljünk az érintőképernyőn lévő csoportra, vagy a numerikus nyomógombok segítségével 
adjuk meg a csoport sorszámát, vagy nyomjuk meg a megfelelő U-gombot. 

A kiválasztott csoportban található gépek megjelennek a szerkesztőben. 

Csoport tartomány kiválasztásához  

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. A szerkesztő gombok segítségével adjuk meg a kívánt csoport tartományt (# → #), vagy 
használjuk az U-gombokat. 

A kiválasztott csoporttartományban található gépek megjelennek a szerkesztőben. 

Csoport csoporttartományból való kivételéhez  

Adjuk meg a SHIFT + GROUP # parancssort a a kívánt csoport törléséhez a megadott 
csoporttartományból. 

 

Utolsó kiválasztás el őhívása 

Az utoljára megadott kiválasztást egyszerűen előtudjuk hívni. 

Az utolsó kiválasztás el őhívásához  

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. Klikkeljünk LAST SELECTION-ra. 

Az utolsó kiválasztásunk aktív. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a CHANNEL -t, SPOT-ot, vagy EXTRA -t. 

2. Nyomjunk ●-ot. 

A szerkeszt őben lév ő gépek kiválasztásához 

Pl.: Néhány csatorna és mozgógép aktív a szerkesztőben. Ki akarjuk ezek mindegyikét választani. 

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. Klikkeljünk SELECT EDITOR-ra. 

Minden gép, amely a szerkesztőben van, kiválasztódik. 
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A szerkeszt ő törlése 

A szerkesztő törlésekor minden kiválasztás és érték törlődik a szerkesztőből. 

A szerkeszt ő törléséhez  

Nyomjunk RESET-et. Minden érték 2 másodperc alatt kiúszik. 

Vagy 

Nyomjunk RESET RESET-et egymás után, gyorsan. Minden érték azonnal törlődik a 
szerkesztőből. 

 

 

 

Mozgógépek m űködtetése 

A CONTROL  egy a mozgógépek számára elkülönített parancsnyomógomb, amely lehetővé teszi a 
mozgógép gyújtását, kikapcsolását, újraindítását. 

Mozgógép begyújtásához  

1. Válasszuk ki a megfelelő mozgógépet. 

2. Nyomjunk CONTROL -t. 

3. Ekkor az érintőképernyő vezérlő módba kerül. 

4. Klikkeljünk a LAMP ON parancsra. 

Mozgógép fényforrásának kikapcsolásához  

1. Válasszuk ki a megfelelő mozgógépet. 

2. Nyomjunk CONTROL -t. 

3. Ekkor az érintőképernyő vezérlő módba kerül. 

4. Klikkeljünk a LAMP OFF  parancsra. 

Mozgógép újraindításához  

1. Válasszuk ki a megfelelő mozgógépet. 

2. Nyomjunk CONTROL -t. 

3. Ekkor az érintőképernyő vezérlő módba kerül. 

4. Klikkeljünk a RESET parancsra. 

 

 

 

 

Paraméter értékek megadása 

A csatornáknak egy paraméterük van, ez a dimmer. A mozgógépek több paraméterrel rendelkeznek. A 
paraméterek száma és típusa a mozgógép eszköz definíciójától függ. 
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A mozgógépek paraméterei paraméter bankokba szerveződnek: 

� Focus (F) 

� Color (C) 

� Beam (B) 

Paraméter bank Paraméterek 

F(ocus) Dimmer, stroboszkóp, X, Y, mozgási sebesség 

C(olor) Cián, sárga, magenta, szín tárcsák, szín sebesség 

B(eam) Fókusz, zoom, írisz, gobó tárcsák, prizma, gobó forgatás 

Paraméter értéket a következő módon adhatunk meg: 

� Kerekekkel 

� A pult nyomógombjai segítségével 

 

Paraméterkerekek használata 

Mozgógépek kiválasztásakor a paraméterkerekek aktiválódnak és lehetővé teszik a paraméterértékek 
megadását. Az első kerék alapesetben a dimmer érték függetlenül attól, hogy csatornáról vagy 
mozgógépről van szó. A többparaméteres mozgógépek paraméterei bakokba szerveződnek típusok 
szerint. A paraméterek a F(ocus), C(olor) és B(eam) bankokban oszlanak el. 

 
     1-es kerék                               2-es kerék                             3-as kerék 

19. ábra: A kerekekhez tartozó paraméterek az érintőképernyőn jelennek meg közvetlen a kerekek 
felett 

Paraméter bank lapozása 

Amennyiben a kiválasztott bank több paramétert tartalmaz, mint amennyi a három paraméterkerékre 
kifér, lapoznunk kell. 

Paraméter bank lapozásához  

Bank lapozásához nyomjuk meg az F, C, vagy a B gombokat. 

A SHIFT  egyidejű megnyomásával visszafele lapozhatunk. 

Kerekek és a mozgatógolyó érzékenysége 

Néhány paraméter finomabb felbontást igényel, mint ami az alapbeállított érték. 
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Érzékenység beállításához  

Nyomjuk meg a kereket (vagy a mozgató golyót) és állítsuk be a paraméter értéket. 

Vagy 

A SHIFT -et megnyomva állítsuk be a paraméter értéket. 

 

Paraméterek kiválasztása 

Lehetőségünk van egy konkrét paraméter kiválasztására és a nyomógombok segítségével a paraméter 
érték megadására. 

Paraméter kiválasztásához  

1. Válasszunk ki egy mozgógépet. 

2. Nyomjuk meg az F, C, vagy B gombokat a megfelelő paraméterbank kiválasztásához. 

3. Nyomjuk meg a megfelelő paraméterkereket. Ha a paraméter nem jelenik meg, lapozzunk a 
paraméterbankban, amíg meg nem jelenik. 

Ekkor a paraméter szerkeszthető. A nyomógombok segítségével megadhatjuk a paraméter 
értékét. 

 

Dimmer intenzitásérték beállítása 

A dimmer paraméter intenzitásértékét a következő módokon állíthatjuk be: 

A dimmer kerékkel 

A nyomógombok segítségével 

Az értékmegadó gombokkal 

Húzók segítségével – Context módban a húzókkal beállíthatjuk az egyes csatornák, vagy 
mozgógépek intenzitás értékeit. Ha a húzók 1 vagy 2 előbeállítás módban vannak, akkor csak 
a csatornák intenzitásértékeit állíthatjuk velük. 

A mozgatógolyóval amennyiben a kiválasztott gép nem rendelkezik X, Y, paraméterekkel. 

Értékmegadó gombok: 

Full – a kiválasztott gépek intenzitásértékét 100%-ra állítja. 

On – a kiválasztott gépek intenzitásértékét 50%-ra állítja. 

Zero – a kiválasztott gépek intenzitásértékét 0%-ra állítja. 

Intenzitásérték megadása az értékmegadó gombok segí tségével  

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Nyomjuk meg a FULL , ON, vagy a ZERO gombokat. 

Intenzitásérték megadása a paraméterkerék segítségé vel  

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Az 1-es paraméterkerék segítségével állítsuk be az intenzitásértéket. 

A beállított érték megjelenik az érintőképernyőn, vagy ha rendelkezünk vele, a külső monitoron. 
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Intenzitásérték megadása a nyomógombok segítségével  

Pl.: Állítsuk be az 1 – 12 mozgógépek dimmer szintjét 85%-ra. 

1. Válasszunk ki az 1 – 12 mozgógépeket (SPOT 1→12). 

2. Nyomjuk meg a @-t. 

3. Gépeljük be a 85-öt. A kiválasztott gépek 85%-ra úsznak. 

Intenzitásérték megadása a húzók segítségével  

1. Válasszunk ki csatornákat. 

2. Állítsuk be a húzókat 1 előbeállítás módba. 

3. Állítsuk be a húzókat a kívánt szintre. 

FONTOS! Ha a beállítani kívánt csatorna benne van a szerkesztőben, vagy az egyik lejátszón, akkor a 
húzót addig húzzuk, amíg eléri a szerkesztőben, vagy a lejátszón lévő értéket, csak ezután tudjuk a 
húzóval a csatorna értékét beállítani. 

 

X, Y mozgásparaméterek beállítása 
Az X, Y mozgásparaméterek a mozgatógolyó segítségével állíthatóak. 

A tiltógombok segítségével le tudjuk tiltani egyik, vagy másik paramétert, így a mozgatógolyó csak az 
egyik paramétert vezérli. 

 

20. ábra: A mozgatógolyó a tiltógombokkal 

Pozíció beállításához  

Válasszuk ki a mozgógépet és a mozgatógolyó segítségével állítsuk be a pozícióját. 

Csak az X vagy az Y tengely beállításához  

1. A tiltógombok egyikével tiltsuk le az X vagy az Y paramétert. 

2. A mozgatógolyó segítségével állítsuk be a másik paraméter pozícióját. 

 

Mozgógép paraméter típusok 
A paramétereknek két típusa létezik: 

� Folyamatosan szabályozható paraméter, melyet a paraméterkerék segítségével 0% (zr) –tól 
100% (FL) –ig folyamatosan állíthatunk. 

� Osztott paraméter, amely több logikai részre osztódik. Az egyes részek között folyamatosan 
szabályozhatunk. Osztott paraméter főleg a mozgógépek dimmer paramétere, melyben több 
lépcsőfok is be lehet iktatva, amely elválasztja a fényerőszabályzást a stroboszkóp effektől, 
valamint a különböző működtető parancsokat elválasztja egymástól, de ilyen paraméter 
általában a gobótárcsa, színtárcsa is. 

Az osztott paraméterek kijelzési formátuma függ attól, hogy a Device Builder-ben hogyan 
definiáltuk. Lehet numerikus a kijelzés, pl.: 2.FL (a 2. lépcsőfokon maximális érték), vagy 
lehet a kijelzés szöveges. 
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A FULL , ON, és a ZERO parancsok ugyancsak használhatók értékmegadásra. 

Paraméterértékek megadásához  

Pl.: Állítsuk be a szín paramétereket. 

1. Válasszunk ki mozgógépet. 

2. Állítsuk be az intenzitásértéket. 

3. Nyomjuk meg a C-t a Color bank kiválasztásához. 

4. A paraméterkerék segítségével állítsuk be a paraméterértéket. 

Vagy 

Válasszunk egy paramétert, nyomjuk meg a @-t és a pult nyomógombjai segítségével adjuk 
meg az értéket. 

Megjegyzés: Ha a keresett paraméter nem látható, nyomjuk meg a C-t a paraméter bankon 
belüli lapozáshoz. 

Osztott paraméteren belüli ugráshoz  

Pl.: Egy adott mozgógép színtárcsájának (CW) színeit válasszuk ki egymás után. 

1. Válasszunk ki mozgógépet. 

2. Állítsuk be az intenzitásértéket. 

3. Nyomjuk meg a C-t a Color bank kiválasztásához. 

Megjegyzés: Ha a keresett paraméter nem látható, nyomjuk meg a C-t a paraméter bankon 
belüli lapozáshoz. 

4. Nyomjuk meg a CW paraméterkereket. 

5. Klikkeljünk a STEP UP vagy a STEP DN –ra. 

A színtárcsa színről színre ugrik. 

 

Paraméterértékek beállítása a húzók segítségével 
Context módban a húzók segítségével is beállíthatjik a paraméterértékeket. Pl.: Kiválasztottunk 4 
egyforma típusú mozgógépet. A kiválasztott gépek 10 csatornásak. A PARAM CONTROL-ra 
klikkelve a húzók mindegyik egy-egy paramétert fog szabályozni. 

Paraméterértékek húzók segítségével való beállításá hoz  

1. Válasszunk ki mozgógépet. 

2. Győződjünk meg róla, hogy a húzók Context módban vannak. 

3. Klikkeljünk a PARAM CONTROL-ra. 

4. A húzók segítségével állítsuk be a kívánt értékeket. 

FONTOS! Ha a beállítani kívánt csatorna benne van a szerkesztőben, vagy az egyik lejátszón, akkor a 
húzót addig húzzuk, amíg eléri a szerkesztőben, vagy a lejátszón lévő értéket, csak ezután tudjuk a 
húzóval a csatorna értékét beállítani. 
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A flip funkció 
A flip funkció segítségével a mozgógép X és Y tengelyét 180 fokkal eltolja, visszairányítva az aktuális 
pozíciójába. Ez a funkció előnyös a mozgókengyeles és minden olyan mozgófejes gép esetében, amely 
360 fokos mozgástartománnyal bír. 

Példa: Egy mozgókengyeles gép a jelenlegi pozíciójában határértéken van, tehát nem lehet tovább 
fordítani. A flip funkció használatával a gépet 180 fokkal visszaforgatjuk a saját pozíciójába, így 
elérjük, hogy a műveletet követően a gépet tovább lehet forgatni. 

A flip funkció használatához  

1. Válasszunk ki mozgógépet. 

Az érintőképernyő mozgógép módba kerül. 

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et. 

Az érintőképernyőn további parancsok jelennek meg. 

3. Kilikkeljünk a FLIP -re. 

 

X és Y irányainak módosítása  

Lásd 33. oldalon az X és Y irányainak meghatározása c. fejezetet. 

 

Paraméterek alapértékre való állítása  
A RESET megnyomásával minden a szerkesztőben lévő mozgógép vagy csatorna aktív paramétere 
alapértékre, úgynevezett Home pozícióba áll be. Az egyes eszközök paramétereinek alapértékeit a 
Device Builder-ben határozhatjuk meg. 

Home pozícióba állíthatjuk az összes aktív paramétert, a kiválasztott paramétereket, vagy az egy 
bankban lévő paramétereket. A HOME parancs az érintőképernyőn jelenik meg mozgógép módban. 

Esetenként előfordulhat, hogy speciális mozgógépek egyes paramétereinek a Device Builderben 
definiáltaktól eltérő Home pozíció szükséges. Erre az esetre egy speciális „home” világítási képet 
hozhatunk létre. 

Minden aktív paraméter alapértékre való állításához  

Válasszuk ki a mozgógépet és klikkeljünk a HOME-ra. 

Bankon belüli paraméterek alapértékre való állításá hoz  

Pl.: Állítsuk a Beam bankban lévő összes paramétert Home pozícióba. 

Válasszunk ki egy mozgógépet. 

Nyomjuk meg a BEAM -et. 

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et és klikkeljünk a HOME FCB-re. 

Minden paraméter a Beam bankban a Home értékére úszik. 

Kiválasztott paraméter alapértékre való állításához  

1. Válasszunk ki egy mozgógépet. 

2. Válasszuk ki a paramétert 

3. Nyomjuk meg a HOME -ot. 
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„Home” világítási kép létrehozásához 

Esetenként előfordulhat, hogy speciális mozgógépek egyes paramétereinek a Device Builderben 
definiáltaktól eltérő Home pozíció szükséges. Pl.: egy mozgógépet ideiglenesen egy más pozícióba 
szerelnek fel, így az X és Y paramétereinek Home értéke megváltozik egy időre. Erre az esetre egy 
speciális „home” világítási képet hozhatunk létre. 

1. Válasszuk ki azokat a mozgógépeket, amelyekhez speciális Home értékeket kívánunk adni. 

2. Válasszuk ki azokat a paramétereket, amelyeket be szeretnénk állítani és rendeljük hozzájuk 
az egyedi Home értékeket. 

3. Ismételjük meg az 1. és 2. pontokat minden egyes mozgógépre és paraméterre, amelyekre 
szükséges. 

4. Mentsük el világítási képként: STORE, SCENE #, ENTER. 

Tipp:  Nevezzük el a világítási képet „speciális Home értékek” néven, hogy a későbbiek során 
tudjuk azonosítani. 

5. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

6. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

7. Klikkeljünk a DEFAULTS-ra. 

8. Klikkeljünk a SPOT HOME VALUES-re. 

Az érintőképernyő világítási kép módba vált. 

9. Válasszuk ki a „speciális Home értékek” nevezetű világítási képet. 

10. Klikkeljünk az OK-ra. 

Paraméterek elengedése 

A szerkesztőben el tudunk engedni mozgógépeket és csatornákat, paramétereket, vagy egy bankon 
belüli összes paramétert. Az elengedett mozgógépek és csatornák, ill. paraméterek nem mentődnek be 
a világítási képekbe, chaser-ekbe, vagy memóriákba. Az elengedett paraméterek a Home értékükre 
úsznak le. 

Gép elengedéséhez 

Válasszuk ki a gépeket és klikkeljünk a RELEASE-re. 

Egy vagy több paraméter elengedéséhez 

1. Válasszuk ki a gépeket. 

2. Nyomjuk meg az F, B vagy C nyomógombok egyikét a megfelelő paraméter bank 
kiválasztásához, majd nyomjunk meg egy vagy több paraméterkereket. 

3. Klikkeljünk a RELEASE-re. 

Egy bankban lév ő paraméterek elengedéséhez 

Pl.: Engedjük el az összes paramétert a szín bankban. 

1. Válasszuk ki a gépeket. 

2. Nyomjuk meg a C-t. 

3. Klikkeljünk a RELEASE-re. 
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Kiemelés 
A kiemelés funkció segítséget nyújt azon gépek azonosításában, amelyek aktívak a kimeneten. 

A kiemelés funkció mindenféle gép csoport kombinációval használható. A NEXT és PREV parancsok 
segítségével tudunk a gépek között mászkálni. Amint az utolsó gépre ugrunk a következő gép az első 
gép lesz, tehát a ciklus előröl kezdődik. 

Tipp!  A kiemelés funkció kiválóan alkalmas könyvtárak gyors módosítására. 

Kiemelt gép típus Mi történik 

Csatorna • Dimmer érték FL 

Színváltós gép 
• Dimmer érték FL 

• Szín paraméter Home értéken 

Mozgógép 

• Dimmer érték FL 

• Minden paraméter (kivéve az X és Y) Home értéken 

• X és Y nem változik 

Amennyiben inverz módon emeljük ki a gépeket, úgy a kiemelt gépek intenzitása 30%-ot vesz fel, az 
összes többi gép 100%-ot.  

Inv.kiemelt gép típus Mi történik 

Csatorna 
• Dimmer érték 30% 

• Többi gép FL 

Színváltós gép 
• Dimmer érték 30%, többi gép FL 

• Szín paraméter Home értéken 

Mozgógép 

• Dimmer érték 30%, többi gép FL 

• Minden paraméter (kivéve az X és Y) Home értéken 

• X és Y nem változik 

Gép kiemeléséhez 

1. Válasszuk ki a gépeket. 

2. Nyomjuk meg HIGHLIGHT -ot. 

3. A NEXT  és a PREV segítségével ugorjunk a következő vagy az előző gépre. 

Kiemelés megszüntetéséhez 

Klikkeljünk a HIGHLIGHT -ra, vagy nyomjunk RESET-et. 

A HIGHLIGHT  parancs világos háttérre vált. 
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Az X és Y paraméterek szerkesztése a kiemelés funkc ió használatával 

Pl.: Egy memória az 1-es pozíció könyvtárat használja. A jelenlegi körülmények okán a pozíció 
könyvtárat módosítanunk kell. 

1. Válasszuk ki a gépeket. 

2. Válasszuk ki a könyvtárat. 

3. Klikkeljünk a HIGHLIGHT -ra. 

4. Szerkesszük az X és Y paramétereket. 

5. Mentsük a könyvtárat. 

Pl2.: Szerkesszünk meghatározott gépeket az 1-es könyvtárban. 

Válasszuk ki a gépeket. 

Válasszuk ki a könyvtárat. 

Klikkeljünk a HIGHLIGHT -ra. 

Nyomjuk meg a NEXT -et addig, míg a kívánt gépet el nem érjük. 

Szerkesszük az X és Y paramétereket 

Ismételjük meg az 5 és 6 pontokat addig, amíg az összes géppel nem végeztünk. 

Mentsük a könyvtárat. 

Gép inverz kiemeléséhez 

1. Válasszuk ki a gépeket. 

2. Nyomjuk meg SHIFT + HIGHLIGHT -ot. 

3. A NEXT  és a PREV segítségével ugorjunk a következő vagy az előző gépre. 
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4. fejezet: Világítási képek 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A világítási kép fogalma (lásd 61. oldal) 

� Világítási képek programozása (lásd 61. oldal) 

� Úszási idők programozása (lásd 70. oldal) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A világítási kép fogalma 

A világítási kép a világítás egy elmentett állapota. A világítási kép tartalmazhat csatornákat, 
mozgógép paramétereket, extrákat, könyvtárakat és effekteket. A Dlite összesen 240 világítási képet 
tud kezelni, melyeket a lejátszókon tudunk futtatni.  

A világítási képeket használhatjuk önálló világítási memóriakánt, vagy építőkocka gyanánt a 
programozás folyamán. Egy egyszerű mozgógép paramétert is elmenthetünk világítási képként, 
amelyet a lejátszóra kitéve a programozás során önállóan kezelni tudunk. 

Úszási időt meghatározhatunk a világítási képre vonatkozóan, vagy a világítási képben lévő 
paraméterekre vonatkozóan. 

Az érintőképernyő a világítási képekre vonatkozó parancs gombokat, valamint a meglévő világítási 
képek celláit tartalmazza. A világítási kép cellákra kattintva kiválasztjuk az adott világítási képet. 

 

 

 

 
 

 

Világítási képek programozása 

Világítási képet programozhatunk a pult parancs gombjai segítségével, az érintőképernyőn keresztül, 
valamint az U-gombok használatával. Világítási képet közvetlen is menthetünk a lejátszókra, az adott 
lejátszó SELECT gombjának megnyomásával. A mentés során a Dlite a következő lehetséges 
sorszámot kínálja, de mis is megadhatunk egy általunk definiált azonosító számot. 

A világítási kép mentésekor háromféle opcionális lehetőségünk kínálkozik. A mentési opciók a 
STORE megnyomását követően jelennek meg az érintőképernyőn. Egy világítási kép mentésekor az 
összes opció használható. Bármelyik mentési opció használata nélkül a szerkesztőben lévő gépek és 
paraméterek mentődnek bele a világítási képbe. 
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Mentési opciók Mi történik 

INCLUDE FADERS A húzók kimenete is a világítási képbe mentődik. 

INCLUDE ALL STAGE Minden a kimeneten lévő érték a világítási képbe mentődik. 

ALL IF ACTIVE 
Minden olyan gép paramétere, amelynek az intenzitás értéke nagyobb, 
mint 0, a világítási képbe mentődik. 

A STORE+ megnyomásával a mentés a következő lehetséges sorszámú világítási képbe történik meg. 

Világítási képek mentése  

Világítási kép mentéséhez – 1.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. A pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a világítási képnek. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A világítási kép tárolásra került. 

Világítási kép mentéséhez – 2.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. Klikkeljünk a megfelelő cellarácsra az érintőképernyőn. 

A világítási kép tárolásra került. 

Világítási kép mentéséhez – 3.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. A megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a menteni kívánt világítási képet. 

A világítási kép tárolásra került. 

 Világítási kép közvetlen lejátszóra való mentéséhez  

Pl.: Egy világítási képet mentsünk közvetlen az 1-es lejátszóra. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 



 

 63 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjuk meg az 1-es lejátszó SELECT gombját, vagy klikkeljünk az 1-es lejátszóra az 
érintőképernyőn. 

 

21. ábra: Egy lejátszó a SELECT és a flash gombokkal. 

A következő lehetséges sorszám hozzárendelődik a világítási képhez. Az érintőképernyőn 
látható, hogy a világítási kép hozzárendelődött az 1-es lejátszóhoz. A szerkesztő törlődik. 

4. Ismételjük meg az 1 – 4 lépéseket, a következő világítási kép soron következő lejátszóra való 
mentéséhez. 

A Dlite automatikusan megnöveli egyel a világítási kép sorszámot. 

Egy adott világítási kép közvetlen lejátszóra való mentéséhez 

Pl.: Mentsük a 1-es világítási képet az 1-es lejátszóra. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t és gépeljük be a 12-t a numerikus billentyűzet segítségével. 

4. Nyomjuk meg az 1-es lejátszó SELECT gombját. 

Az érintőképernyőn látható, hogy a világítási kép hozzárendelődött az 1-es lejátszóhoz. A 
szerkesztő törlődik. 

A soron következ ő világítási kép mentése  

A soron következ ő világítási kép mentéséhez 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE+-t. 

A mentett világítási képhez a következő lehetséges sorszám adódott. 

Paraméterek világítási képekb ől való kivonása ill. hozzáadása  
Egy világítási kép mentésekor lehetőségünk van bizonyos paraméterek kivonására a mentés alól. A 
kivont paramétereket a későbbiek során hozzáadhatjuk a világítási képhez. Ez a funkció akkor 
hasznos, ha pl. egy olyan világítási képet programozunk, amelybe csupán a színparamétereket akarjuk 
bementeni, de a programozáshoz nyilvánvalóan a dimmert is fel kell adnunk, hogy egyáltalán lássuk, 
mit csinálunk. 

Egy paraméter világítási képb ől való kivonásához 

Pl.: Mentsünk el egy világítási képet, amely csak színparamétereket tartalmaz, a dimmer paramétert 
vonjuk ki a világítási képből. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, adjuk be a dimmerét, majd állítsuk be a színparamétereket. 
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2. Menjünk vissza a F(ocus) bankba, nyomjuk meg a dimmer kereket, kiválasztva ezzel a 
dimmer paramétert. 

3. Klikkeljünk az EXCLUDE-ra. 

A dimmer érték után egy hullám jel (~) jelenik meg jelezve, hogy a paramétert nem fogja 
tartalmaznia mentett világítási kép. 

4. A három módszer egyikével mentsük el a világítási képet. 

A dimmer paramétert nem tartalmazza az elmentett világítási kép. 

Egy kivont paraméter világítási képhez való hozzáad ásához 

Pl.: Úgy mentettünk egy világítási képet, hogy a dimmer paramétert kivontuk. Most adjuk hozzá a 
dimmer paramétert a világítási képhez. 

1. Válasszuk ki újra a dimmer paramétert. 

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et és klikklejünk az INCLUDE  parancsra. 

A hullám jel (~) eltűnik a dimmer paraméter mellől. Ha mentjük a világítási képet a dimmer 
paraméter értéke is bementődik. 

A szerkeszt őben lév ő minden paraméter világítási képbe való 
bementése  
Az ALL IF ACTIVE  funkcióval az összes szerkesztőben lévő aktív gép paraméterét be tudjuk menteni 
egy világítási képbe. Ezzel a módszerrel egy világítási állapot világítási képként teljes egészében 
reprodukálható függetlenül attól, hogy éppen az előző jelben a gépek hol állnak. 

Az összes paraméter egy világítási képbe való bemen téséhez 

Pl.: Mentsünk el egy világítási képet, amely minden paramétert tartalmaz, de csak az X, Y, cián és 
magenta paramétereket módosítjuk. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, majd állítsuk be az X, Y, cián és magenta paramétereket. 

2. Klikkeljünk az ALL IF ACTIVE -re. 

3. Nyomjunk STORE-t. 

4. Nyomjunk SCENE-t. 

5. Válasszuk ki a világítási kép sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével, majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Minden paraméter, amely aktív volt a szerkesztőben bementődött az elmentett világítási 
képbe. 

Világítási kép létrehozása egy másik világítási kép ből 
Meglévő világítási képek felhasználásával újakat hozhatunk létre. Pl.: van egy világítási képünk, 
amely a háttérvilágítást tartalmazza. Ezt a jelet, mint alapot felhasználhatjuk a további világítási képek 
létrehozásához. 
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Világítási kép létrehozásához egy meglév ő világítási kép segítségével 

1. Nyomjunk SCENE-t, majd válasszuk ki azt a képet, amelyből építkezni szeretnénk. 

2. Nyomjunk ENTER-t. 

A világítási képben lévő paraméterértékek belekerülnek a szerkesztőbe. 

3. Szerkesszük az editorban lévő gépeket, vagy adjunk be újakat, esetleg hívjunk be még más 
világítási képet is. 

4. Nyomjunk STORE-t. 

5. Nyomjunk SCENE-t, majd válasszunk egy sorszámot a numerikus billentyűzet segítségével 
az új világítási kép számára, és nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Megjegyzés: Egyszerre több világítási képet is felhasználhatunk egy új kép létrehozásához. 

Világítási kép létrehozása a húzók segítségével  
Amennyiben a húzók WIDE módban vannak, tehát „széles üzemmódban” (lásd 126. oldal),  a húzók 
egy-egy csatornát reprezentálnak, így azok segítségével világítási jelet szerkeszthetünk, amelyet 
azután elmenthetünk világítási képként, chaser lépésként, memóriaként, vagy könyvtárként. 

A pult teljes kimenetének világítási képként való e lmentése  
A pult teljes kimenetét elmenthetjük egy világítási képként függetlenül attól, hogy a paraméterértékek 
a szerkesztőben, a lejátszókon, vagy a húzókon vannak e. Az Include All Stage funkció lehetővé 
teszi, hogy meglévő világítási képeket, valamint a húzók és lejátszók tartalmát új világítási kép 
létrehozásához felhasználhassuk.  

 A pult teljes kimenetének világítási képként való e lmentéséhez 

1. A szerkesztő, a húzók, valamint a lejátszók segítségével készítsünk egy világítási jelet. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Klikkeljünk az érintőképernyőn az INCLUDE ALL STAGE-re 

4. Nyomjunk SCENE-t. 

5. Válasszunk egy sorszámot a numerikus billentyűzet segítségével az új világítási kép számára, 
és nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 
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Egyparaméteres világítási képek  
Az egyparaméteres világítási képek alkalmasak arra, hogy egy lejátszóra téve adott gépek egy 
bizonyos paraméterét könnyedén állíthassuk. 

A paraméter értékek proporcionálisan állítható a zéró értéktől az elmentett értékig. Pl.: Mentsünk el 
egy világítási képet, amely egy mozgógép írisz paraméterét tartalmazza 80% értéken. Ebben az 
esetben a lejátszó maximális állásánál az írisz paraméter értéke 80% lesz. Ha azt akarjuk, hogy az írisz 
paraméter a teljes tartományban állítható legyen, az egyparaméteres világítási képet mentsük el az 
írisz 100%-os értékével. 

Természetesen az egyparaméteres világítási képek segítségével az Include funkcióval újabb világítási 
képeket programozhatunk. 

FONTOS! Az egyparaméteres világítási kép bármennyi mozgógépet tartalmazhat, de csak egy 
paramétert. 

Egyparaméteres világítási kép létrehozásához 

Pl.: Hozzuk létre a 6-os világítási képet, amelybe az 1-12 mozgógépek színtárcsája a rózsaszínnél áll. 

1. Nyomjuk meg a SPOT-ot, majd válasszuk ki az 1-12 mozgógépet. 

2. Nyomjuk meg a C-t a szín paraméter bank kiválasztásához. 

3. A paraméterkerék segítségével állítsuk be a színtárcsát a rózsaszínre. 

4. Nyomjunk STORE-t. 

5. Nyomjunk SCENE-t. 

6. Válasszuk ki a világítási kép sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével, majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Világítási képek másolása  
Meglévő világítási képek tartalmát átmásolhatjuk új világítási képekbe, létrehozva azokat. 

Világítási képek másolásához 

Pl.: Másoljuk a 2-es világítási kép tartalmát a 4-be. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

Az Edit Scene képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki azt a világítási képet, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 4-est. 

4. Nyomjunk COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Scene 4 Copy from Scene. 

5. Válasszuk ki az eredeti világítási kép sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével 
(2), majd nyomjunk ENTER-t. 
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Vagy 

Klikkeljünk a 2-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 2-es U-gombot. 

Világítási képek átszámozása  
Meglévő világítási képek sorszámát igény esetén módosíthatjuk. 

Világítási képek átszámozásához 

Pl.: Az 1-es világítási képet nevezzük át 11-re. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a 11-est. 

3. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

4. Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

5. Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Az 1-es világítási kép átneveződött 11-esre. 

Világítási képek szerkesztése  
A világítási képek szerkesztéséhez az UPDATE és a STORE parancsokat használhatjuk. 

Általános érvényű szabály, hogy: 

� Az UPDATE használatával új információkat adhatunk az adott világítási képhez (módosítás). 

� A STORE használatával minden adatot felülírunk a világítási képben (felülírás). 

Az egyetlen kivétel a szabályok alól, ha a teljes világítási kép aktív a szerkesztőben. Ebben az esetben 
vagy az UPDATE, vagy a STORE használható a szerkesztő mentéséhez.  

Egy világítási kép módosításához 

Pl.: Módosítsuk az 5-ös világítási képet néhány csatorna hozzáadásával. 

1. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be az intenzitásértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t. 

4. Válasszuk ki az 5-ös világítási képet. 

5. Válasszuk ki a világítási kép sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (5), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az 5-ös cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 5-ös U-gombot. 

Az 5-ös világítási kép módosult az új információkkal. 
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Egy lejátszón lév ő világítási kép módosításához 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjuk meg az adott lejátszó SELECT gombját. 

Megjegyzés: Ha a paraméter érték az F(ocus) könyvtárból származik, a pult felkínál egy opciós 
lehetőséget a könyvtár módosítására. 

Világítási kép tartomány módosításához 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Válasszuk ki a kívánt világítási kép tartományt (SCENE # → # ). 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A módosított paraméterértékek a kiválasztott világítási képekben módosultak. 

Egy világítási kép felülírásához 

Pl.: A 6-os világítási képben az 1 –4 csatornák 100% értéken vannak. A felülírt világítási kép csak a 
10-es csatornát tartalmazza 50%-on. 

1. Válasszuk ki a 10-es csatornát és állítsuk be az intenzitásértékét 50%-ra. 

2. Nyomjuk meg a STORE-t. 

3. Nyomjunk SCENE-t. 

4. Válasszuk ki a 6-os világítási képet a pult numerikus billentyűzete segítségével (6), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a 6-os cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 6-os U-gombot. 

A pult megerősítést vár tőlünk. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 6-os világítási kép felülíródott, csak az 50%-on álló 10-es csatornát tartalmazza. 

Szerkeszt őben lév ő világítási kép módosításához 

Pl.: Módosítsuk a 6-os világítási képet. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a 6-os világítási képet. 

3. Nyomjuk meg a CHANNEL , SPOT, vagy EXTRA  gombokat. 

Minden gép és a paraméterértékeik, amelyeket a 6-os világítási kép tartalmaz aktívak a 
szerkesztőben. 

4. Válasszunk ki gépeket és módosítsuk a paraméterértékeiket. 

5. Nyomjunk UPDATE-t. 

A 6-os világítási kép a módosításokkal elmentődött. 
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Lejátszón lév ő világítási kép módosításához 

Pl.: Módosítsuk az 1-es lejátszón lévő 6-os világítási képet. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg az 1-es lejátszó SELECT gombját. 

3. Klikkeljünk az EDIT SCENE-re az érintőképernyőn. 

A Dlite figyelmeztet, hogy egy létező objektumot szerkesztünk. 

4. Klikkeljünk az OK-ra a figyelmeztetés nyugtázásához. 

Az Edit Scene képernyő megjelenik, a 6-os világítási kép automatikusan kiválasztódik. 

5. Opcionálisan – Klikkeljünk a VIEW SOLO-ra, hogy csak a szerkeszteni kívánt világítási 
képet lássuk. 

6. Nyomjuk meg a CHANNEL , SPOT, vagy EXTRA  gombokat. 

Minden gép és a paraméterértékeik, amelyeket a 6-os világítási kép tartalmaz aktívak a 
szerkesztőben. 

7. Válasszunk ki gépeket és módosítsuk a paraméterértékeiket. 

8. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-t. 

A 6-os világítási kép a módosításokkal elmentődött. 

Megjegyzés: A módosított világítási képet új világítási képként is elmenthetjük. 

A VIEW SOLO használatához 

Pl.: Az 1 – 6 világítási képek a lejátszókon vannak. Válasszuk ki közülük a 2-es világítási képet 
szerkesztéshez. 

1. Válasszuk ki a 2-es világítási képet. 

2. Klikkeljünk a VIEW SOLO-ra. 

Minden érték, kivéve a kiválasztott világítási képben lévők, leúsznak 0 értékre. 

3. Opcionálisan – Szerkesszük a világítási képet, majd nyomjunk UPDATE-t a mentéshez. 

Gépek világítási képekb ől való eltávolításához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a kívánt világítási képet. 

3. Válasszuk ki az eltávolítani kívánt gépeket. 

4. Nyomjuk meg a RELEASE-t, vagy klikkeljünk a RELEASE-re az érintőképernyőn. 

5. Nyomjunk UPDATE-t. 

A gép törlődött a világítási képből. 
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Szöveg hozzáadása világítási képekhez  
Szöveg hozzáadásával a világítási képek könnyebben azonosíthatóak lesznek. A világítási képekhez 
rendelt szövegek az érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg világítási képhez való hozzáadásához 

Pl.: Adjunk szöveget az 5-ös világítási képhez. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

3. Válasszuk ki az 5-ös világítási képet. 

4. Nyomjuk meg a TEXT -et és írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Világítási képek törlése  

Világítási kép törléséhez 

Pl.: Töröljük a 4-es világítási képet. 

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

Az Edit Scene képernyő megnyílik. 

3. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

A pult megerősítést vár. 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 4-es világítási kép törlődött. 

 

 

 
 
 

 

Úszási id ők programozása 
A világítási képekre vonatkozó alapértelmezett úszási idő 0:02.0 másodperc, a várakozási idő pedig 0 
másodperc. Az alapértelmezett úszási idő a System Settings > Scene menüben módosítható. 
Minden egyes világítási képhez az alapértelmezettől eltérő egyedi úszási idő és várakozási 
definiálható. Úszási idő szerkesztésénél, egynél több világítási kép is kiválasztható. 

A paraméter bankok a világítási képétől eltérő úszási idővel rendelkezhetnek. Például egyedi úszási 
idő állítható be a beam bankra vonatkozóan, így pl. a gobó paraméter különböző idővel, beugorva 
„úszik” be, míg az összes többi paraméter a világítási képre vonatkozó úszási időt követi. 

Az úszási idő az Edit Time képernyőn adható meg. 

Az alábbi opciókból választhatunk: 
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Opciók Mi történik 

OVERALL Az egész világítási képre vonatkozik az úszási idő értéke. 

FADE Paraméterekre vonatkozik az úszási idő értéke. 

DELAY 
Várakozási idő. Ennyi ideig várakozik a világítási kép vagy paraméter, mielőtt 
megkezdené a beúszást. 

A paraméterkerekek használatával állítsuk be az úszási időt: 

� 1-es kerék – Perc 

� 2-es kerék – Másodperc 

� 3-as kerék – Tized másodperc 

Az időértékeket a számbillentyűzet segítségével is meg tudjuk adni. Pl.: az 1 perc 30 másodperces 
úszási időhöz gépeljük be a 90-et. 

Az idő képernyőn lévő mezők közötti navigáláshoz: 

� Klikkeljünk az érintőképernyőn a FADE vagy a DELAY parancsokra 

� Nyomjuk meg a → gombot. 

Úszási id ő megadásához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es világítási kép úszási idejét 1 perc 30 másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

Az Edit Scene képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Forgassuk addig az 1-es paraméterkereket, míg az 1-es értéket el nem érjük. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 30-as értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk az 
úszási időt, jelen esetben a 90-et. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Nyomjunk SCENE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

4. Válasszuk ki az idő mezőt, majd a kerekek segítségével állítsuk be az úszási időt. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 
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Várakozási id ő megadásához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es világítási kép várakozási idejét 6 másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

Az Edit Scene képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Klikkeljünk a DELAY-re. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 6-os értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk a 
várakozási időt, jelen esetben a 6-ot. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Nyomjunk SCENE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

4. Klikkeljünk a DELAY-re. 

5. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 6-os értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk a 
várakozási időt, jelen esetben a 6-ot. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Több világítási kép úszási idejének megadásához 

Egy időben több világítási kép úszási idejét is megadhatjuk. Pl.: Adjuk meg az 1-6 világítási képek 
úszási idejét. 

1. Válasszuk ki az 1-6 világítási képeket. 

2. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő opciót. 

4. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a megfelelő úszási időt. 

Vagy 

Vigyük be a numerikus billentyűzet segítségével az úszási időt. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A kiválasztott világítási képek ugyanazzal a megadott úszási idővel rendelkeznek. 
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Paraméter úszási idejének megadásához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es világítási kép úszási idejét 15 másodpercre, a beam bank úszási idejét pedig 0 
másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SCENE-t. 

Az Edit Scene képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 15-ös értéket el nem érjük. 

6. Nyomjuk meg a B-t a beam bank kiválasztásához. 

7. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a Cut értéket el nem érjük. 

8. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Nyomjunk SCENE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es világítási képet. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

4. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 15-ös értéket el nem érjük. 

5. Nyomjuk meg a B-t a beam bank kiválasztásához. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a Cut értéket el nem érjük. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 
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5. fejezet: Chaser-ek 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A chaser fogalma (lásd 75. oldal) 

� Chaser-ek programozása (lásd 76. oldal) 

� Úszási idők programozása (lásd 85. oldal) 

� Chaser beállítások és futtatási módok (lásd 89. oldal) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

A chaser fogalma 
A chaser-ek dinamikusan változó világítási jelek sorozata. A chaser egy vagy több lépésből állhat. 
Összesen 72 chaser-t készíthetünk. Mindenegyes chaser maximum 48 lépésből állhat. 

 A chaser beállításai a következő elemekből állnak: 

� Minta futtatása 

� Hurkok száma véges vagy végtelen 

� Lépésekre vonatkozó egyedi úszási idők 

� Minden lépésre vonatkozó úszási idő 

� Lejátszás gyorsasága 

� Lejátszási karakterisztika – kemény vagy lágy 

A chaser-eket a lejátszókon futtathatjuk. 

Az érintőképernyő a chaser-ekre, valamint a chaser lépésekre vonatkozó parancs gombokat, valamint a 
meglévő chaser-ek és lépések celláit tartalmazza. A chaser ill. chaser lépés cellákra kattintva 
kiválasztjuk az adott chaser-t ill. chaser lépést. 

Nyomógomb Az érintőképernyő tartalma Az érintőképernyőn lévő opciók 

CHASE 
A már létező chaser-ek és a hozzájuk 
tartozó szövegek. 

� PREVIEW CHASE 

STEP 
A kiválasztott chaser lépései és a 
lépésekhez tartozó szövegek. 

� All IF ACTIVE 

� STORE STAGE 

� EXCHANGE 

� VIEW SOLO 
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Chaser-ek programozása 

Chaser-eket programozhatunk a pult parancs gombjai segítségével, az érintőképernyőn keresztül, 
valamint az U-gombok használatával. Chaser lépéseket közvetlen is menthetünk a lejátszókra, az adott 
lejátszó SELECT gombjának megnyomásával. A mentés során a Dlite a következő lehetséges lépés 
sorszámot kínálja, de mis is megadhatunk egy általunk definiált azonosító számot. 

A chaser mentésekor háromféle opcionális lehetőségünk kínálkozik. A mentési opciók a STORE 
megnyomását követően jelennek meg az érintőképernyőn. Egy chaser lépés mentésekor az összes 
opció használható. Bármelyik mentési opció használata nélkül a szerkesztőben lévő gépek és 
paraméterek mentődnek bele a világítási képbe. 

Mentési opciók Mi történik 

INCLUDE FADERS A húzók kimenete is a világítási képbe mentődik. 

INCLUDE ALL STAGE Minden a kimeneten lévő érték a világítási képbe mentődik. 

ALL IF ACTIVE 
Minden olyan gép paramétere, amelynek az intenzitás értéke nagyobb, 
mint 0, a világítási képbe mentődik. 

Chaser-ek mentése  

Chaser mentéséhez – 1.módszer 

Pl.: Hozzuk létre az 1-es chase 1-es lépését. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. A pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a chaser-nek, jelenesetben nyomjuk 
meg az 1-et. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A Chaser az 1-es lépésével tárolásra került. 

Chaser mentéséhez – 2.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. Klikkeljünk a megfelelő cellarácsra az érintőképernyőn. 

A Chaser az 1-es lépésével tárolásra került. 

5. Ismételjük meg az 1-4 lépéseket több lépés mentéséhez. Minden esetben a chaser sorszámra 
való klikkeléssel a soron következő lépés tárolódik. A Dlite mindig 1-el növeli a lépések 
sorszámát. 
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Chaser mentéséhez – 3.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. A megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a menteni kívánt chaser-t. 

A Chaser az 1-es lépésével tárolásra került. 

5. Ismételjük meg az 1-4 lépéseket több lépés mentéséhez. Minden esetben a chaser sorszámának 
megfelelő U-gomb megnyomásával a soron következő lépés tárolódik. A Dlite mindig 1-el 
növeli a lépések sorszámát 

 Chaser közvetlen lejátszóra való mentéséhez 

Pl.: Hozzunk létre egy chaser-t és az 1-2 lépéseket mentsünk közvetlen a 6-os lejátszóra. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

4. Nyomjuk meg a 6-os lejátszó SELECT gombját, vagy klikkeljünk a 6-os lejátszóra az 
érintőképernyőn. 

 

A következő lehetséges chaser sorszám hozzárendelődik a 6-os lejátszóhoz és az 1-es lépés 
tárolódik. 

5. A következő lépéshez válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

6. Nyomjuk meg a STORE-t és ugyan azt a SELECT gombot. 

A 2-es lépés tárolódott. 

7. Ismételjük meg az 5-6 lépéseket további chaser lépések mentéséhez. 

A SELECT gomb minden egyes megnyomásakor új lépés tárolódik. A Dlite mindig 1-el 
növeli a lépések sorszámát. 

Megjegyzés: Ez a parancssorozat nem érvényes a Dlite Compactra. 

Egy adott lépés mentéséhez 

Pl.: Mentsük a 1-es chaser 25-ös lépését. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

4. Válasszuk ki a billentyűzeten az 1-es chaser-t. 

5. Nyomjuk meg a SHIFT + STEP gombot. 
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A chaser lépés megjelenik az érintőképernyőn. A Dlite várja a lépé sorszámának megadását. 

6. Gépeljük be a 25-öt a billentyűzet segítségével, vagy klikkeljünk a 25-ös cellarácsra. 

7. Ha a billentyűzetről visszük be a lépés sorszámot, nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a 
STORE-t. 

A 25-ös lépés tárolódott. 

Chaser lépések beszúrása  
Egy lépés beszúrásával a beszúrt lépés utáni lépések egy sorszámmal arrébb tolódnak. Pl.: Az 1-es 
chaser 5 lépésből áll. Be kívánunk szúrni egy lépést a 2-es és 3-as lépés közé. Ekkor a beszúrni kívánt 
lépést 3-as lépésként mentjük el, míg az eredetileg 3-as lépés a 4-es, a 4-es lépés az 5-ös, az 5-ös lépés 
a 6-os lépés lesz. 

Egy lépés beszúrásához 

Pl.: Az 1-es chaser 2-es és 3-as lépése közé szúrjunk be egy lépést. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk EDIT -et. 

3. Nyomjunk CHASE-t. 

4. Válasszuk ki a billentyűzeten az 1-es chaser-t. 

5. Klikkeljünk az INSERT STEP-re, majd a 3-as cellára. 

Vagy 

Amennyiben a numerikus billentyűzetről adtuk be a lépés sorszámát, nyomjuk meg az 
UPDATE vagy a STORE vagy az ENTER gombok valamelyikét. 

A szerkesztő tartalma elmentődött a 3-as lépésként. Az eredeti 3-as lépés a 4-es lépés lett és 
minden további lépés sorszáma eltolódott egyel. 

6. Opcionálisan: Nyomjuk meg a TEXT -et és adjunk szöveget a lépéshez. Vigyük be a szöveget 
a klaviatúra segítségével, majd klikkeljünk az OK-ra. 

Paraméterek chaser lépésekb ől való kivonása ill. hozzáadása  
Egy chaser lépés mentésekor lehetőségünk van bizonyos paraméterek kivonására a mentés alól. A 
kivont paramétereket a későbbiek során hozzáadhatjuk a chaser lépéshez. Ez a funkció akkor hasznos, 
ha pl. egy olyan világítási chaser lépést programozunk, amelybe csupán a színparamétereket akarjuk 
bementeni, de a programozáshoz nyilvánvalóan a dimmert is fel kell adnunk, hogy egyáltalán lássuk, 
mit csinálunk. 

Egy paraméter chaser lépésb ől való kivonásához 

Pl.: Mentsünk el egy chaser lépést, amely csak színparamétereket tartalmaz, a dimmer paramétert 
vonjuk ki a chaser lépésből. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, adjuk be a dimmerét, majd állítsuk be a színparamétereket. 

2. Menjünk vissza a F(ocus) bankba, nyomjuk meg a dimmer kereket, kiválasztva ezzel a 
dimmer paramétert. 

3. Klikkeljünk az EXCLUDE-ra. 
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A dimmer érték után egy hullám jel (~) jelenik meg jelezve, hogy a paramétert nem fogja 
tartalmaznia mentett chaser lépés. 

4. A három módszer egyikével mentsük el a chaser lépést. 

A dimmer paramétert nem tartalmazza az elmentett chaser lépés. 

Egy chaser lépés szerkesztéséhez és egy paraméter k ivonásához 

Pl.: Mentsünk el egy chaser lépést, amely csak színparamétereket tartalmaz, a dimmer paramétert 
vonjuk ki a chaser lépésből. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

3. Válasszuk ki a chaser-t és annak egy lépését. 

4. Nyomjuk meg a SPOT-ot. 

A lépés most aktív lett a szerkesztőben. 

5. Válasszunk ki gépeket. 

6. Nyomjuk meg a dimmer kereket, kiválasztva ezzel a dimmer paramétert. 

7. Klikkeljünk az EXCLUDE-ra. 

A dimmer érték után egy hullám jel (~) jelenik meg jelezve, hogy a paramétert nem fogja 
tartalmaznia mentett chaser lépés. 

8. Nyomjuk meg a STORE, vagy az UPDATE gombok egyikét.. 

A dimmer paramétert nem tartalmazza az elmentett chaser lépés. 

Egy kivont paraméter chaser lépéshez való hozzáadás ához 

Pl.: Úgy mentettünk egy chaser lépést, hogy a dimmer paramétert kivontuk. Most adjuk hozzá a 
dimmer paramétert a chaser lépéshez. 

1. Válasszuk ki újra a dimmer paramétert. 

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et és klikklejünk az INCLUDE  parancsra. 

A hullám jel (~) eltűnik a dimmer paraméter mellől. Ha mentjük a chaser lépést a dimmer 
paraméter értéke is bementődik. 

A szerkeszt őben lév ő minden paraméter chaser lépésbe való 
bementése  
Az ALL IF ACTIVE  funkcióval az összes szerkesztőben lévő aktív gép paraméterét be tudjuk menteni 
egy chaser lépésbe. Ezzel a módszerrel egy világítási állapot chaser lépésként teljes egészében 
reprodukálható függetlenül attól, hogy éppen az előző jelben a gépek hol állnak. 

Az összes paraméter egy chaser lépésbe való bementé séhez 

Pl.: Mentsünk el egy chaser lépést, amely minden paramétert tartalmaz, de csak az X, Y, cián és 
magenta paramétereket módosítjuk. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, majd állítsuk be az X, Y, cián és magenta paramétereket. 

2. Klikkeljünk az ALL IF ACTIVE -re. 

3. Nyomjunk STORE-t. 
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4. Nyomjunk CHSE-t. 

5. Válasszuk ki a chaser lépés sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével, majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Minden paraméter, amely aktív volt a szerkesztőben bementődött az elmentett chaser lépésbe. 

Chaser-ek és chaser lépések másolása  
Meglévő chaser-ek és chaser lépések tartalmát átmásolhatjuk új chaser-ekbe ill chaser lépésekbe, 
létrehozva azokat. Chaser lépéseket létrehozhatunk világítási képekből is. 

Chaser-ek másolásához 

Pl.: Másoljuk a 2-es chaser tartalmát a 4-be. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki azt a chaser-t, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 4-est. 

4. Klikkeljünk a COPY-ra. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Chase 4 Copy from Chase. 

5. Válasszuk ki az eredeti chaser sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (2), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a 2-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 2-es U-gombot. 

A 4-es chaser tárolódott. 

Chaser lépések másolásához 

Pl.: Másoljuk a 2-es chaser 3 lépésének tartalmát a 4-es chaser 1-es lépésébe. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki azt a chaser-t, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 4-est. 

4. Válasszuk ki az 1-es lépést. 

5. Klikkeljünk a COPY-ra. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Chase 4 Step 1 Copy from Chase. 
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6. Válasszuk ki az eredeti chaser és chaser lépés sorszámát a pult numerikus billentyűzete 
segítségével (2-es chaser, 3-as lépés), majd nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

A 4-es chaser 1-es lépése tárolódott. 

Chaser lépés világítási képb ől való másolásához 

Pl.: Másoljuk a 25-ös világítási kép tartalmát a 2-es chaser 1-es lépésébe. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki azt a chaser-t, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 2-est. 

4. Válasszuk ki az 1-es lépést. 

5. Klikkeljünk a COPY-ra. 

6. Nyomjuk meg a SCENE-t. 

7. Válasszuk ki a forrásként használni kívánt világítási képet a pult numerikus billentyűzete 
segítségével (25), majd nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a 25-ös cellára az érintőképernyőn. 

A 2-es chaser 1-es lépése tárolódott. 

Chaser-ek átszámozása  
Meglévő chaser-ek sorszámát igény esetén módosíthatjuk. 

Világítási képeket átminősíthetünk chaser lépésként. 

Chaser-ek átszámozásához 

Pl.: Az 1-es chaser-t nevezzük át 11-re. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t és válasszuk ki a 11-est. 

3. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

4. Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

5. Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Az 1-es chaser átneveződött 11-esre. 

Chaser lépések átszámozásához 

Pl.: A 3-as chaser 1-es lépését nevezzük át az 5-ös chaser 2 lépésére. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t és válasszuk ki az 5-öst. 

3. Nyomjunk STEP-et és válasszuk ki a 2-est. 
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4. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

5. Klikkeljünk az 3-as cellára az érintőképernyőn. 

6. Nyomjunk STEP-et és válasszuk ki az 1-est. 

7. Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Világítási képek chaser lépésként való átmin ősítéséhez 

Pl.: Az 1-es világítási képet nevezzük át az 5-ös chaser 2-es lépéseként. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t és válasszuk ki az 5-öst. 

3. Nyomjunk STEP-et és válasszuk ki a 2-est 

4. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

5. Nyomjuk meg a SCENE-t. és válasszuk ki az 1-es világítási képet. 

6. Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Chaser lépések szerkesztése  
A chaser lépések szerkesztéséhez az UPDATE és a STORE parancsokat használhatjuk. 

Általános érvényű szabály, hogy: 

� Az UPDATE használatával új információkat adhatunk az adott chaser lépéshez (módosítás). 

� A STORE használatával minden adatot felülírunk a chaser lépésben (felülírás). 

Az egyetlen kivétel a szabályok alól, ha a teljes chaser lépés aktív a szerkesztőben. Ebben az esetben 
vagy az UPDATE, vagy a STORE használható a szerkesztő mentéséhez.  

Egy chaser lépés módosításához 

Pl.: Módosítsuk az 5-ös chaser 1-es lépését néhány csatorna hozzáadásával. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

3. Válasszuk ki az 5-ös chasert. 

4. Válasszuk ki az 1-es lépést. 

5. Opcionálisan – Klikkeljünk a VIEW SOLO-ra, hogy csak a szerkeszteni kívánt chaser lépést 
lássuk. 

6. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be az intenzitásértékeket. 

7. Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV gombokat. 

8. Az 5-ös chaser 1-es lépése módosítva lett. A következő vagy az előző lépés készen áll a 
módosításra. 

Vagy 

1. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be az intenzitásértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 
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3. Nyomjunk CHASE-t. 

4. Válasszuk ki az 5-ös chasert. 

5. Válasszuk ki a chaser lépés sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (1), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 1-es U-gombot. 

Az 5-ös chaser 1-es lépése módosult az új információkkal. 

Megjegyzés: Ha a paraméter érték az F(ocus) könyvtárból származik, a pult felkínál egy opciós 
lehetőséget a könyvtár módosítására. 

Chaser lépés tartomány módosításához 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Válasszuk ki a kívánt chaser lépés tartományt (STEP # → # ). 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A módosított paraméterértékek a kiválasztott chaser lépésekben módosultak. 

Egy chaser lépés felülírásához 

Pl.: Az 1-es chaser 6-os lépésében az 1 –4 csatornák 100% értéken vannak. A felülírt chaser lépés csak 
a 10-es csatornát tartalmazza 50%-on. 

1. Válasszuk ki a 10-es csatornát és állítsuk be az intenzitásértékét 50%-ra. 

2. Nyomjuk meg a STORE-t. 

3. Nyomjunk CHASE-t és válasszuk ki az 1-es chaser-t. 

4. Válasszuk ki a 6-os lépést. 

5. Nyomjunk ENTER-t. 

A pult megerősítést vár tőlünk. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

Az 1-es chaser 6-os lépése felülíródott, csak az 50%-on álló 10-es csatornát tartalmazza. 

A VIEW SOLO használatához 

Pl.: Különböző világítási képek és chaser-ek vannak a lejátszókon. Válasszuk ki az 1-es chaser 5-ös 
lépését szerkesztéshez. 

1. Válasszuk ki az 1-es chaser 5-ös lépését. 

2. Klikkeljünk a VIEW SOLO-ra. 

Minden érték, kivéve a kiválasztott chaser lépésben lévők, leúsznak 0 értékre. 

3. Opcionálisan – Szerkesszük a chaser lépést, majd nyomjunk UPDATE-t a mentéshez. 
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Chaser lépések sorrendjének módosítása  
A chaser lépések sorrendjét módosíthatjuk.  

Chaser lépések sorrendjének módosításához 

Pl.: Cseréljük meg az 1-es chaser 1-es és 5-ös lépését.. Az 1-es lépés lesz az 5-ös, az 5-ös lesz az 1-es. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

3. Válasszuk ki az 1-es chasert. 

4. Nyomjunk STEP-et. 

Az érintőképernyő cellarácsai az 1-es chaser lépéseit mutatják. 

5. Válasszuk ki az 1-es lépést. 

6. Klikkeljünk az EXCHANGE-re. 

7. Klikkeljünk az 5-ös lépésre. 

A Step Stored üzenet jelenik meg az érintőképernyőn. A kiválasztott lépések felcserélődtek. 

Szöveg hozzáadása chaser-ekhez  
Szöveg hozzáadásával a chaser-ek könnyebben azonosíthatóak lesznek. A chaser-ekhez rendelt 
szövegek az érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg chaser-hez való hozzáadásához 

Pl.: Adjunk szöveget az 5-ös chaser-hez. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

3. Válasszuk ki az 5-ös chaser-t. 

4. Nyomjuk meg a TEXT -et és írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Chaser-ek és chaser lépések törlése  

Chaser törléséhez 

Pl.: Töröljük a 4-es chaser-t. 

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megnyílik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t a 4-es U-gomb segítségével, vagy klikkeljünk a 4-es cellára az 
érintőképernyőn. 

4. Nyomjunk ENTER-t. 

A pult megerősítést vár. 
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5. Nyomjunk ENTER-t újra, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 4-es chaser törlődött. 

Chaser lépés törléséhez 

Pl.: Töröljük a 4-es chaser 2-es lépését. 

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megnyílik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t a 4-es U-gomb segítségével, vagy klikkeljünk a 4-es cellára az 
érintőképernyőn. 

4. Nyomjunk STEP-et. 

Az érintőképernyő a 4-es chaser lépéseit mutatja. 

5. Válasszuk ki a 2-es lépést. 

6. Nyomjunk ENTER-t. 

A pult megerősítést vár. 

7. Nyomjunk ENTER-t újra, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 4-es chaser 2-es lépése törlődött. 

 

 

 

 
 

Úszási id ők programozása 
A chaser beúszási ideje az a sebesség, amellyel az adott chaser beúszik. Minden egyes chaser lépés, 
valamint a lépéseken belüli paraméterek saját úszási idővel és várakozási idővel rendelkezhetnek. A 
chaser aktuális hossza a chaser lépések úszási és várakozási idejének összességéből adódik. 

A chaser beúszási ideje hosszabb lehet, mint az első néhány lépés úszási ideje. Pl.: Egy 6 lépéses 
chaser beúszási ideje 10 másodperc. Az összes lépés úszási ideje 4 másodpercre van állítva. Ebben az 
esetben a dimmerek a maximális intenzitásukat a 3. lépés úszása közben érik el.   

A chaser-ekre és chaser lépésekre vonatkozó alapértelmezett úszási idő 0:02.0 másodperc, a 
várakozási idő pedig 0 másodperc. 

Úszási idő opciók: 

Paraméterkerék Mi történik 

1 TIME Meghatározza a chaser beúszási idejét. 

2 RATE 
Meghatározza a chaser sebességét lépésről lépésre. Pl.: A lépések 6 
másodpercre vannak beállítva. Ha a RATE 200-ra van beállítva a lépések 3 
másodperc alatt fognak úszni. 

2 FADE 
Meghatározza a chaser sebességét. Amikor az értéke 0%, a chaser lépésről 
lépésre ugrál. 0%-nál nagyobb érték esetén a lépések úsznak. 
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A chaser úszási idő további finomításához a chaser lépésekben található paraméterek úszási idejét is 
definiálhatjuk. 

Chaser úszási idejének beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es chaser úszási idejét 1 perc 30 másodpercre, a várakozási idejét pedig 6 
másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Forgassuk addig az 1-es paraméterkereket, míg az 1:00.0 értéket el nem érjük. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg az 1:30.0 értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk az 
úszási időt, jelen esetben a 90-et. 

7. Klikkeljünk a DELAY-re. 

8. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 0:06.0 értéket el nem érjük. 

9. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Nyomjunk CHASE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

3. Klikkeljünk a TIME -ra. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

4. Válasszuk ki az idő mezőt, majd a kerekek segítségével állítsuk be az úszási időt. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Chaser lépés úszási idejének beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es chaser 6-os lépésének úszási idejét 8 másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

4. Válasszuk ki a 8-as chaser lépést. 

5. Klikkeljünk a TIME -ra. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 0:08.0 értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk az 
úszási időt, jelen esetben a 8-at. 
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7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV gombokat a mentéshez és a következő, vagy előző 
lépés idő paramétereinek beállításához. 

Vagy 

1. Nyomjunk CHASE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

3. Válasszuk ki a 8-as chaser lépést. 

4. Klikkeljünk a TIME -ra. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Válasszuk ki az idő mezőt, majd a kerekek segítségével állítsuk be az úszási időt. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV gombokat a mentéshez és a következő, vagy előző 
lépés idő paramétereinek beállításához. 

Paraméter úszási idejének beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es chaser 6-os lépésének úszási idejét 3 másodpercre, a beam bank paramétereinek 
úszási idejét pedig 0 másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

4. Válasszuk ki a 6-os chaser lépést. 

5. Klikkeljünk a TIME -ra. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 0:03.0 értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk az 
úszási időt, jelen esetben a 3-at. 

7. Nyomjuk meg a B gombot a beam paraméter bank kiválasztásához. 

8. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a Cut értéket el nem érjük. 

9. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Pl.: Állítsuk be csak a beam bank úszási idejét. 

1. Nyomjunk CHASE-t. 

2. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

3. Válasszuk ki a 6-os chaser lépést. 

4. Klikkeljünk a TIME -ra. 

Az úszási idő mező megjelenik. 
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5. Nyomjuk meg a B gombot a beam paraméter bank kiválasztásához. 

6. A kerekek segítségével állítsuk be az úszási időt. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV gombokat a mentéshez és a következő, vagy előző 
lépés idő paramétereinek beállításához. 

Megjegyzés: Az idő mezőn való navigáláshoz klikkeljünk a FADE vagy a DELAY parancsokra, 
vagy nyomjuk meg a → gombot.. 

Több chaser úszási idejének megadásához 

Egy időben több chaser úszási idejét is megadhatjuk. Pl.: Adjuk meg az 1-6 chaser-ek úszási idejét. 

1. Válasszuk ki az 1-6 chaser-eket. 

2. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő opciót. 

4. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a megfelelő úszási időt. 

Vagy 

Vigyük be a numerikus billentyűzet segítségével az úszási időt. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Lejátszási karakterisztika módosításához 

1. Válasszunk ki  egy chaser-t. 

2. Klikkeljünk a TIME -ra. 

3. A 3-as paraméterkerék segítségével állítsuk be a megfelelő karakterisztikát (kemény – a 
lépések ugorva követik egymást, lágy – a lépések úszva követik egymást). 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Több chaser lépés úszási idejének megadásához 

1. Válasszunk ki  egy chaser-t. 

2. Válasszunk ki több lépést. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

4. Válasszuk ki a megfelelő opciót. 

5. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a megfelelő úszási időt. 

Vagy 

Vigyük be a numerikus billentyűzet segítségével az úszási időt. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 
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Chaser beállítások és futtatási módok 
Chaser-eket kétféle módon futtathatunk: 

Automatikusan – Az automatikusan futtatott chaser-ek egy parancs kiadását követően kezdik meg 
a futást és egy másik parancsot követően fejezik be, vagy ha elérik a meghatározott hurok 
számot. 

Manuálisan – A manuálisan futtatott chaser minden egyes lépés előtt egy parancsot vár. 

A chaser futtatások száma a chaser-ekben definiált hurkok számától függ. 

A következő beállításokat definiálhatjuk: 

Ismétlések (hurkok) száma – Definiálhatunk végtelen számú hurkot, vagy meghatározhatjuk az 
ismétlések számát konkrétan. 

Irány – A chaser futásának irányát határozhatjuk meg. 

Minta – A chaser-hez előre meghatározott futási mintákat rendelhetünk. 

A chaser iránya és futási módja beállítható a lejátszón, vagy beállítható a szerkesztőben. Ha a 
szerkesztőben állítjuk be a futtatás irányát és a futási módot, a beállítások elmentődnek a chaser-rel 
együtt, míg ha a lejátszón lévő chaser-nél állítjuk be ezeket az értékeket, a beállítások csupán 
ideiglenesen mentődnek a lejátszón lévő chaser-hez.  

Chaser futási minták  

A Dlite 4 különböző futási mintát tartalmaz: 

� Normál (Normal) – Ez az alapértelmezett minta. 

� Építő (Build)  – Minten lépést az előző lépéshez ad hozzá. 

� Véletlenszerű (Random) – A lépéseket véletlen sorrendben futtatja. 

� Ugráló (Bounce) – A lépéseket előrefele, majd visszafele futtatja. Pl.: egy 5 lépésből álló 
chaser a következőképpen fut: 1, 2, 3, 4, 5, majd 4, 3, 2, 1. 

Az alapértelmezett minta a Normál minta, melyet a System Options > Defaults >Chase 
Pattern menüben módosíthatunk. 

Futási minta beállításához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő chaser-t. 

4. Klikkeljünk a PATTERN-ra. 

5. Klikkeljünk a megfelelő mintára. 

6. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-et. 
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Ismétlések számának meghatározása  

Az ismétlések számának meghatározásával beállítjuk, hogy a chaser hányszor fusson. Ha az 
ismétlések számát 0-ra állítjuk, a chaser futás végtelen lesz. Végtelen futás esetén a futás 
megállításához manuálisan be kell avatkoznunk. 

Az ismétlések számát megadhatjuk a numerikus billentyűzet segítségével, vagy a 
paraméterkerekekkel: 

1-es kerék – x1 

2-es kerék – x10 

3-as kerék – x100 

Ismétlések számának beállításához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es chaser ismétlés számát 26-ra. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es chaser-t. 

4. Klikkeljünk a # OF LOOPS-ra. 

5. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 20-as értéket el nem érjük. 

6. Forgassuk addig az 1-es paraméterkereket, míg a 6-os értéket el nem érjük. 

7. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-et. 

Automatikus újrakezdési mód  

Amikor az automatikus újrakezdési mód be van kapcsolva, a chaser minden egyes elindításakor az 
első lépéstől indul, míg kikapcsolt állapotban az indításánál a futás ott folytatódik, ahol korábban 
megszakadt. 

Automatikus újrakezdési mód beállításához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő chaser-t. 

4. Klikkeljünk a REWIND-ra. 

5. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-et. 

Futási irány megváltoztatása  
A chaser futtatható emelkedő sorrendben (1, 2, 3), vagy ellentétes irányba (3, 2, 1). A futási irány 
beállítását elmenthetjük a chase-be, vagy ideiglenesen elmenthetjük a lejátszóra. 
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Futási irány megváltoztatásához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő chaser-t. 

4. Klikkeljünk a ↔-ra. 

5. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-et. 

A chaser az ellenkező irányba fut. 

Manuális futtatás  

A chaser alapértelmezett futtatási módja az automatikus futtatás. Egy egyszeri parancsal indítjuk a 
chaser-t, amely ezután lépésről lépésre automatikus léptet. A manuális futtatási mód beállítását 
bementhetjük a chaser-be, vagy ideiglenesen beállíthatjuk a lejátszón lévő chaser-re. 

A manuális futtatás esetén, minden egyes lépést egy indítási parancs előz meg. Az indítási parancsot – 
ideiglenes beállítás esetén - a lejátszóhoz tartozó flash gomb, ill. – mentett manuális chaser esetén – a 
lejátszóhoz tartozó SELECT gomb megnyomásával aktiváljuk.  

Manuális futtatás beállításához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk CHASE-t. 

Az Edit Chase képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a megfelelő chaser-t. 

4. Klikkeljünk a MANUAL -ra. 

5. Nyomjunk STORE-t vagy UPDATE-et. 
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6. fejezet: Qlisták és memóriák 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A Qlista és a memória fogalma (lásd 93. oldal) 

� Qlisták programozása (lásd 93. oldal) 

� Memóriák programozása (lásd 96. oldal) 

� Úszási idők programozása (lásd 103. oldal) 

� Hurkok programozása (lásd 108. oldal) 

� Memóriák összefűzése (lásd 109. oldal) 

 
 
 
 
 

 

A Qlista és a memória fogalma 
A Qlista egymást követő memóriák összessége, mely az A/B lejátszómezőn játszható le. A Dlite 72 
Qlistát képes kezelni. Minden egyes Qlista 999,9 memóriát tartalmazhat. 

Egy Qlista létrehozásakor egyidőben létrehozzuk annak első memóriáját is. 

Az érintőképernyő a Qlistákra, valamint a memóriákra vonatkozó parancs gombokat, valamint a 
meglévő Qlisták és memóriák celláit tartalmazza. A Qlista ill. memória cellákra kattintva kiválasztjuk 
az adott Qlistát ill. memóriát. 

Gombnyomás Mi látható az érintőképernyőn 

CUE Az adott Qlista memóriái és az azokhoz rendelt szöveg. 

QLIST A Qlisták és az azokhoz rendelt szöveg. 

 

 

 

 

Qlisták programozása 

Qlisták létrehozása  

Új Qlista létrehozásához – 1.módszer 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk QLIST -et. 

4. A pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a Qlistának. 
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5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

Az új, még üres Qlista tárolásra került. 

Új Qlista létrehozásához – 2.módszer 

1. Nyomjunk STORE-t. 

2. Nyomjunk QLIST -et. 

3. Klikkeljünk a megfelelő cellarácsra az érintőképernyőn. 

Az új, még üres Qlista tárolásra került. 

Új Qlista létrehozásához – 3.módszer 

Nyomjunk STORE-t. 

Nyomjunk QLIST -et. 

A húzók Context módban a Qlistákat tartalmazzák. 

A megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a menteni kívánt Qlistát. 

Az új, még üres Qlista tárolásra került. 

Új Qlista közvetlen az A/B lejátszómez őre való mentéséhez 

1. Nyomjunk QLIST -et. 

2. A pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a Qlistának. 

3. Nyomjuk meg az A/B lejátszómező SELECT gombját. 

Az új, még üres Qlista tárolásra került és az A/B lejátszómezőre töltődött. 

Új Qlista létrehozás az 1-es memóriával együtt 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk SELECT-t (A/B). 

A szerkesztő tartalma eltárolódott az új Qlistába. Az új Qlista a következő lehetséges 
sorszámot felvette. 

Qlisták másolása  
Meglévő Qlisták tartalmát átmásolhatjuk új Qlistákba, létrehozva azokat. Másolásnál először mindig a 
cél Qlista sorszámát kell megadni, csak ezután adhatjuk meg a forrás Qlista sorszámát. 

Qlista másolásához 

Pl.: Másoljuk az 1-es Qlista tartalmát a 6-osba. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et. 

3. Válasszuk ki azt a Qlistát, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 6-ost. 

4. Nyomjunk COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Qlist 6 Copy from. 
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5. Válasszuk ki az eredeti Qlista sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (1), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 1-es U-gombot. 

Qlisták átszámozása  
Meglévő Qlisták sorszámát igény esetén módosíthatjuk. 

Qlisták átszámozásához 

Pl.: Az 1-es Qlistát nevezzük át 11-re. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et és válasszuk ki a 11-est. 

3. Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

4. Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

5. Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Az 1-es Qlista átneveződött 11-esre. 

Szöveg hozzáadása Qlistákhoz  
Szöveg hozzáadásával a Qlisták könnyebben azonosíthatóak lesznek. 

Szöveg Qlistához való hozzáadásához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a kívánt Qlistát. 

3. Nyomjuk meg a TEXT -et. 

4. Írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő segítségével. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Ezt követően a Qlista szövege megjelenik a Qlista sorszáma alatt az érintőképernyőn, 
valamint a külső monitoron, ha a Qlista az A/B lejátszómezőn van. 

Qlisták törlése  

Qlista törléséhez 

Pl.: Töröljük az 1-es Qlistát. 

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et. 

Az Edit Qlist képernyő megnyílik. 



96 

3. Válasszuk ki az 1-es Qlistát. 

A pult megerősítést vár. 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Az 1-es Qlista törlődött. 

 

 

 

 

 
 

Memóriák programozása 
A memóriák mindig egy Qlistában tárolódnak. A memóriák számozása 0.1 től 999.9-ig tarthat. 

Minden egyes memória rendelkezhet: 

� Egyedi úszási idővel 

� Hozzárendelt szöveggel 

A memória mentésekor háromféle opcionális lehetőségünk kínálkozik. A mentési opciók a STORE 
megnyomását követően jelennek meg az érintőképernyőn. Egy memória mentésekor az összes opció 
használható. Bármelyik mentési opció használata nélkül a szerkesztőben lévő gépek és paraméterek 
mentődnek bele a memóriába. 

Mentési opciók Mi történik 

INCLUDE FADERS A húzók kimenete is a memóriába mentődik. 

INCLUDE ALL STAGE Minden a kimeneten lévő érték a memóriába mentődik. 

ALL IF ACTIVE 
Minden olyan gép paramétere, amelynek az intenzitás értéke nagyobb, 
mint 0, a memóriába mentődik. 

Memóriák mentése  

Memória mentéséhez – 1.módszer 

Pl.: Hozzuk létre és mentsük el a 2-es memóriát az 1-es Qlistába. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk QLIST -et és nyomjuk meg az 1-es gombot a billentyűzeten. 

4. Nyomjunk CUE-t és nyomjuk meg az 2-es gombot a billentyűzeten. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A 2-es memória tárolásra került. 

Memória mentéséhez – 2.módszer 

Pl.: Mentsük el memóriaként a szerkesztő tartalmát az 1-es Qlistába. 
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1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk QLIST -et. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. Klikkeljünk az 1-es Qlistára az érintőképernyőn. 

A memória a soron következő sorszámon tárolásra került. 

Memória mentéséhez – 3.módszer 

Pl.: Mentsük el memóriaként a szerkesztő tartalmát az 1-es Qlistába. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk QLIST -et. 

Az érintőképernyőn megjelennek a mentési opciók. 

4. A megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a menteni kívánt memóriát. 

A memória tárolásra került. 

Memória közvetlen A/B lejátszómez őre való mentéséhez 

Pl.: Az A/B lejátszómezőn az 1-es Qlista 1-es memóriája van, mentsük a szerkesztő tartalmát a 
következő memóriába az A/B lejátszómezőn. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Opcionálisan – válasszunk a mentési opciók közül, vagy vonjunk be/zárjunk ki paramétereket. 

4. Nyomjuk meg az A/B lejátszómező SELECT gombját. 

 

21. ábra: Az A/B lejátszómező a SELECT és a parancs gombokkal. 

A 2-es memória belementődik az 1-es Qlistába és felúszik az A/B lejátszómezőn. 

A soron következ ő memória mentéséhez 

Pl.: Az A/B lejátszómezőn az 1-es Qlista 1-es memóriája van, mentsük a szerkesztő tartalmát a 
következő memóriába az A/B lejátszómezőn. 

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Állítsuk be a paraméterértékeket. 

3. Nyomjunk STORE+-t. 

A 2-es memória belementődik az 1-es Qlistába 

4. Ha szükséges, nyomjuk meg a GO gombot a 2-es memória beúsztatására. 
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Egy bizonyos memória közvetlen A/B lejátszómez őre való mentéséhez 

Pl.: Hozzuk létre és mentsük el a 25-ös memóriát az A/B lejátszómezőn lévő Qlistába. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Nyomjunk CUE-t és gépeljük be a 25-öt a billentyűzeten. 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A 25-ös memória tárolásra került. 

Memória beszúrásához 

Pl.: Szúrjuk be 2 memória közé az 5.2 memóriát. 

Válasszunk ki gépeket. 

Állítsuk be a paraméterértékeket. 

Opcionálisan – válasszunk a mentési opciók közül, vagy vonjunk be/zárjunk ki paramétereket. 

Nyomjunk STORE-t. 

Nyomjunk QLIST -et és a billentyűzet segítségével válasszunk ki egy Qlistát. 

Nyomjunk CUE-t és nyomjuk meg az 5, ●, 2-es gombokat a billentyűzeten. 

Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Az 5.2-es memória tárolásra került. 

Memória Qlista kiválasztása nélküli mentéséhez 

Tételezzük fel, hogy az A/B lejátszómezőn nincs Qlista. Amint elmentünk egy új memóriát egy új 
Qlista jön létre az A/B lejátszómezőn. 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjunk CUE-t és gépeljük be a kívánt memória sorszámot a billentyűzeten. 

3. Nyomjunk STORE-t. 

A szerkesztő tartalma elmentődött egy memóriaként egy új Qlistába, amely a következő 
lehetséges sorszámot vette fel. 

Vagy 

1. Nyomjunk STORE-t. 

2. Nyomjunk CUE-t és gépeljük be a kívánt memória sorszámot a billentyűzeten. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

A szerkesztő tartalma elmentődött egy memóriaként egy új Qlistába, amely a következő 
lehetséges sorszámot vette fel. 

Memóriák könyvtárak segítségével való programozásához lásd: 141. old. 
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Paraméterek memóriákból való kivonása ill. hozzáadá sa 
Egy memória mentésekor lehetőségünk van bizonyos paraméterek kivonására a mentés alól. A kivont 
paramétereket a későbbiek során hozzáadhatjuk a memóriákhoz. Ez a funkció akkor hasznos, ha pl. 
egy olyan memóriát programozunk, amelybe csupán a színparamétereket akarjuk bementeni, de a 
programozáshoz nyilvánvalóan a dimmert is fel kell adnunk, hogy egyáltalán lássuk, mit csinálunk. 

Egy paraméter memóriából való kivonásához 

Pl.: Mentsünk el egy memóriát, amely csak színparamétereket tartalmaz, a dimmer paramétert vonjuk 
ki a memóriából. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, adjuk be a dimmerét, majd állítsuk be a színparamétereket. 

2. Menjünk vissza a F(ocus) bankba, nyomjuk meg a dimmer kereket, kiválasztva ezzel a 
dimmer paramétert. 

3. Klikkeljünk az EXCLUDE-ra. 

A dimmer érték után egy hullám jel (~) jelenik meg jelezve, hogy a paramétert nem fogja 
tartalmaznia mentett memória. 

4. A három módszer egyikével mentsük el a memóriát. 

A dimmer paramétert nem tartalmazza az elmentett memória. 

Egy kivont paraméter memóriához való hozzáadásához 

Pl.: Úgy mentettünk egy memóriát, hogy a dimmer paramétert kivontuk. Most adjuk hozzá a dimmer 
paramétert a memóriához. 

1. Válasszuk ki újra a dimmer paramétert. 

2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et és klikklejünk az INCLUDE  parancsra. 

A hullám jel (~) eltűnik a dimmer paraméter mellől. Ha mentjük a világítási képet a dimmer 
paraméter értéke is bementődik. 

3. Mentsük el a memóriát. 

A szerkeszt őben lév ő minden paraméter memóriába való 
bementése  
Az ALL IF ACTIVE  funkcióval az összes szerkesztőben lévő aktív gép paraméterét be tudjuk menteni 
egy memóriába. Ezzel a módszerrel egy világítási állapot memóriaként teljes egészében 
reprodukálható függetlenül attól, hogy éppen az előző jelben a gépek hol állnak. 

Az összes paraméter egy memóriába való bementéséhez  

Pl.: Mentsünk el egy memóriát, amely minden paramétert tartalmaz, de csak az X, Y, cián és magenta 
paramétereket módosítjuk. 

1. Válasszunk ki egy mozgógépet, majd állítsuk be az X, Y, cián és magenta paramétereket. 

2. Klikkeljünk az ALL IF ACTIVE -re. 

3. Nyomjunk STORE-t. 
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4. Nyomjunk QLIST -et. 

5. Válasszuk ki a Qlista sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével, majd nyomjunk 
ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Minden paraméter, amely aktív volt a szerkesztőben bementődött az elmentett memóriába. 

Memória létrehozása egy másik memóriából  
Meglévő memóriák felhasználásával újakat hozhatunk létre. Pl.: van egy memóriánk, amely a 
háttérvilágítást tartalmazza. Ezt a jelet, mint alapot felhasználhatjuk a további memóriák 
létrehozásához. 

memória létrehozásához egy meglév ő memória segítségével 

1. Nyomjunk CUE-t, majd válasszuk ki azt a memóriát, amelyből építkezni szeretnénk. 

Megjegyzés: Ha a kiválasztott memória nincs az A/B lejátszómezőn, először meg kell 
adnunk a Qlistát, amelyben memória benne van.  

2. Nyomjunk ENTER-t. 

A memóriában lévő paraméterértékek belekerülnek a szerkesztőbe. 

3. Szerkesszük az editorban lévő gépeket, vagy adjunk be újakat, esetleg hívjunk be még más 
világítási képet is. 

4. Mentsük el a memóriát. 

Megjegyzés: Egyszerre több memóriát is felhasználhatunk egy új memória létrehozásához. 

A pult teljes kimenetének memóriaként való elmentés e 
A pult teljes kimenetét elmenthetjük egy memóriaként függetlenül attól, hogy a paraméterértékek a 
szerkesztőben, a lejátszókon, vagy a húzókon vannak e. Az Include All Stage funkció lehetővé teszi, 
hogy meglévő memóriákat, valamint a húzók és lejátszók tartalmát új memória létrehozásához 
felhasználhassuk.  

 A pult teljes kimenetének memóriaként való elmentés éhez 

1. A szerkesztő, a húzók, valamint a lejátszók segítségével készítsünk egy világítási jelet. 

2. Nyomjunk STORE-t. 

3. Klikkeljünk az érintőképernyőn az INCLUDE ALL STAGE-re 

4. Nyomjunk CUE-t. 

5. Válasszunk egy sorszámot a numerikus billentyűzet segítségével az új memória számára, és 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a megfelelő cellára az érintőképernyőn. 
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Vagy 

Nyomjuk meg a sorszámnak megfelel U-gombot. 

Memóriák másolása  
Meglévő memóriák tartalmát átmásolhatjuk új memóriákba, létrehozva azokat. 

Memóriák másolásához 

Pl.: Másoljuk az 1-es Qlistában lévő 1-es memóriát a 6-os Qlistában lévő 6-os memóriába. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et és klikkeljünk a 6-os Qlistára. 

3. Nyomjunk CUE-t és klikkeljünk a 6-os memóriára. 

4. Nyomjunk COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Qlist 6 Cue 6 Copy from. 

5. Nyomjunk QLIST -et és klikkeljünk az 1-es Qlistára. 

6. Nyomjunk CUE-t és klikkeljünk az 1-es memóriára. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 6-os Qlista 6-os memóriája létrejött az 1-es Qlista 1-es memóriával megegyező 
tartalommal. 

Memóriák átszámozása  
Meglévő memóriák sorszámát igény esetén módosíthatjuk. 

Memóriák átszámozásához 

Pl.: Az 1-es meóriát nevezzük át 11-re. 

Nyomjuk meg az EDIT -et. 

Nyomjunk CUE-t és válasszuk ki a 11-es memóriát. 

Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Az 1-es memória átneveződött 11-esre. 

Memóriák módosítása  
Kétféle képen módosíthatunk egy memóriát. Azt, hogy melyik módszert választjuk, attól függ, hogy a 
memória a kimeneten van, vagy sem. 

Egy kimeneten lév ő memória módosításához 

Pl.: Az 1-es Qlistában lévő 1-es memória a kimeneten van. Módosítsuk ezt a memóriát. 

1. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be az intenzitásértékeket. 
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2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjuk meg az A/B-hez tartozó SELECT-et. 

 

Egy memória módosításához 

Pl.: Hívjuk be az 1-es Qlistában lévő 1-es memóriát és módosítsuk. 

1. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be az intenzitásértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjunk QLIST -et és nyomjuk meg az 1-est. 

4. Nyomjunk CUE-t és nyomjuk meg az 1-est. 

5. Opcionálisan – válasszunk a mentési opciók közül, vagy vonjunk be/zárjunk ki paramétereket. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A pult megerősítést vár tőlünk. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Memória tartomány módosításához 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Válasszuk ki a kívánt memória tartományt (CUE # → # ). 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A módosított paraméterértékek a kiválasztott memóriákban módosultak. 

Szöveg hozzáadása memóriákhoz  
Szöveg hozzáadásával a memóriák könnyebben azonosíthatóak lesznek. A memóriákhoz rendelt 
szövegek az érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg memóriához való hozzáadásához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a megfelelő Qlistát. 

3. Válasszuk ki a megfelelő memóriát. 

4. Nyomjuk meg a TEXT -et. 

5. Írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő segítségével. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Ezt követően a memória szövege megjelenik a memória sorszáma alatt az érintőképernyőn, valamint a 
külső monitoron, ha a memória az A/B lejátszómezőn van. 

Memórák törlése  

Memóriák törléséhez 

Pl.: Töröljük az 1-es Qlistában lévő 4-es memóriát. 
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1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et és válasszuk ki az 1-es Qlistát. 

3. Nyomjunk CUE-t és válasszuk ki a 4-es memóriát. 

A pult megerősítést vár. 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Az 1-es Qlistában lévő 4-es memória törlődött. 

Gépek eltávolítása memóriákból  

Gépek memóriákból való eltávolításához 

Pl.: Töröljük az 1-es Qlistában lévő 4-es memóriát. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

Megjegyzés: Ha a kiválasztott memória nincs az A/B lejátszómezőn, először meg kell 
adnunk a Qlistát, amelyben memória benne van. 

2. Nyomjunk CUE-t és válasszuk ki a megfelelő memóriát. 

3. Válasszuk ki az eltávolítani kívánt gépet. 

4. Nyomjunk RELEASE-t vagy klikkeljünk a RELEASE-re az érintőképernyőn. 

5. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

A gépet a memóriából eltávolítottuk. 

 

 

 

 
 

 

Úszási id ők programozása 
A memóriákra vonatkozó alapértelmezett úszási idő 0:02.0 másodperc, a várakozási idő pedig 0 
másodperc. Az alapértelmezett úszási idő a System Settings > Object Time menüben módosítható. 
Minden egyes memóriához az alapértelmezettől eltérő egyedi úszási idő és várakozási definiálható. 
Úszási idő szerkesztésénél, egynél több memória is kiválasztható. 

Az úszási idő az Edit Cue képernyőn adható meg. 

Az alábbi opciókból választhatunk: 

Opciók Mi történik 

In Engedélyezi a beúszási idő megadását. 

OUT Engedélyezi a kiúszási idő megadását. 

FADE Be és kiúszási idő megadása. 

DELAY Várakozási idő megadása. 
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follow Engedélyezi a követési funkció megadását. 

smpte Engedélyezi az SMPTE time kód megadását. 

A paraméterkerekek használatával állítsuk be az úszási időt: 

Paraméterkerekek 

1-es kerék 

Percek vagy órák megadása. Az alapértelmezett beállítása a percek. SMPTE esetén 
használjuk az órákat. 

Óra beállításához: nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT  gombot, majd a 
kerékkel állítsuk be az órát. 

2-es kerék Másodpercek megadása. 

3-es kerék Finombeállítás. Tizedmásodperc megadása, vagy SMPTE esetén 30 frame. 

Egy opcióra kattintva elérjük az időbeállító mezőket. Hét időbeállító mező van Az aktív mezőt egy 
nyílfej jelzi. 

Opciók Mi történik 

In A memória beúszási idejét határozza meg. 

OUT A memória kiúszási idejét határozza meg. 

FOCUS A fókusz (F) paraméterbankban lévő paraméterek úszási idejét határozza meg. 

COLOR A szín (C) paraméterbankban lévő paraméterek úszási idejét határozza meg. 

beam A beam (B) paraméterbankban lévő paraméterek úszási idejét határozza meg. 

follow A memória követés beállítását teszi lehetővé 

smpte Az SMPTE time kódok memóriához való hozzárendelését teszi lehetővé. 

Az időbeállító mezők közötti navigáláshoz: 

� Klikkeljünk az érintőképernyőn a FADE vagy a DELAY parancsokra 

� Nyomjuk meg a → gombot. 

Úszási id ő beállítása  
Úszási idő megadásakor beállíthatjuk a memóriában lévő gépek be- és kiúszási idejét. A beúszási idő 
meghatározza az a sebességet, amellyel a gépek elérik a megadott magasabb értéket. A kiúszási idő 
meghatározza az a sebességet, amellyel a gépek elérik a megadott alacsonyabb értéket. 

Megjegyzés: Az intenzitás értékek mindig a memóriához beállított idővel úsznak, míg a fej- ill. 
tükörmozgás a fókusz paraméterbankhoz beállított idővel úszik. 

Úszási id ő megadásához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es memória úszási idejét 1 perc 30 másodpercre, a beúszás előtti várakozási időt 
pedig 6 másodpercre. 
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1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Ha a memória nem az aktív Qlistában van, nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki a 
megfelelő Qlistát. 

3. Nyomjunk CUE-t. 

Az Edit Cue képernyő megjelenik. 

4. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

5. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő opciók megjelennek az érintőképernyőn. 

6. Klikkeljünk az IN -re. 

Az úszási időbeállító mezők megjelennek. 

7. Forgassuk addig az 1-es paraméterkereket, míg az 1-es értéket el nem érjük. 

8. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 30-as értéket el nem érjük. 

Megjegyzés: A kerekek helyett a numerikus nyomógombok segítségével is megadhatjuk az 
úszási időt, jelen esetben a 90-et. 

9. Klikkeljünk a DELAY-re. 

10. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 6-os értéket el nem érjük. 

11. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Ha a memória nem az aktív Qlistában van, nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki a 
megfelelő Qlistát. 

2. Nyomjunk CUE-t. 

Az Edit Cue képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő opciók megjelennek az érintőképernyőn. 

5. Válasszuk ki a kívánt időbeállító mezőt, majd a paraméterkerekek vagy a nyomógombok 
segítségével adjuk meg az úszási időket. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Nyomjuk meg a NEXT  vagy a PREV nyomógombokat a mentéshez és a következő ill. az 
előző memóriára való ugráshoz. 

Több memória úszási idejének megadásához 

Egy időben több memória úszási idejét is megadhatjuk. Pl.: Adjuk meg az 1-6 memóriák úszási idejét. 

1. Válasszuk ki a megfelelő Qlistát. 

2. Válasszuk ki az 1-6 memóriákat. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási időbeállító mezők megjelennek. 

4. Válasszuk ki a megfelelő opciót. 



106 

5. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a megfelelő úszási időt. 

Vagy 

Vigyük be a numerikus billentyűzet segítségével az úszási időt. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

 

Paraméterbankok úszási idejének beállítása  
A memória úszási idejétől eltérő lehet az egyes paraméterbankok úszási ideje. Pl.: amennyiben a beam 
bank úszási idejét 0-ra állítjuk, a gobó paraméterek beugranak, míg a memória beúszik. 

Paraméterbankok úszási idejének megadásához 

Pl.: Állítsuk be a 4-es memória úszási idejét 15 másodpercre, a beam bank úszási idejét pedig 0 
másodpercre. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Ha a memória nem az aktív Qlistában van, nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki a 
megfelelő Qlistát. 

3. Nyomjunk CUE-t. 

Az Edit Cue képernyő megjelenik. 

4. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

5. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási időbeállító mezők megjelennek. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 15-ös értéket el nem érjük. 

7. Nyomjuk meg a B-t a beam bank kiválasztásához. 

A Beam mező engedélyezve. 

8. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a Cut értéket el nem érjük. 

9. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

1. Ha a memória nem az aktív Qlistában van, nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki a 
megfelelő Qlistát. 

2. Nyomjunk CUE-t. 

Az Edit Cue képernyő megjelenik. 

3. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

4. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási idő mező megjelenik. 

5. Nyomjuk meg a B-t a beam bank kiválasztásához. 

A Beam mező engedélyezve. 

6. Forgassuk addig a paraméterkerekeket, míg a kívánt értéket el nem érjük. 

7. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 
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Mozgógépek pozícióváltásának sötétben való programo zása 
Ha egy memóriánk mozgógépeket tartalmaz, melyek változtatják a pozíciójukat, szükséges lehet olyan 
úszási időt programoznunk, amelyek alatt sötétben mozognak át a gépek egyik pozícióból a másikba. 

Mozgógépek pozícióváltásának sötétben való programo zásához 

Pl.: A programozás előfeltétele, hogy az előző jelben ne legyen benne a dimmer paraméter. A dimmer 
paraméter beúszási ideje megegyezik a memória beúszási idejével. Egyedi úszási idő a mozgás (F) 
paraméterekre kerül beállításra. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Ha a memória nem az aktív Qlistában van, nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki a 
megfelelő Qlistát. 

3. Nyomjunk CUE-t. 

Az Edit Cue képernyő megjelenik. 

4. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

5. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

Az úszási időbeállító mezők megjelennek. 

6. Klikkeljünk a DELAY-re. 

A memória DELAY mező engedélyezve. 

7. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a várakozási időt. 

8. Nyomjuk meg az F-et a fókusz bank kiválasztásához. 

A Focus mező engedélyezve. 

9. Klikkeljünk a FADE-re. 

10. Állítsuk be a fókusz paraméterbankra vonatkozó úszási időt 0-ra (Cut). 

11. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

TIPP! Ha az előző jelben az átmozgatni kívánt mozgógép dimmere nem 0, be kell szúrnunk egy 
memóriát, amelyben a dimmer értéke 0. 

Követ ő memória programozása  
Programozhatunk olyan memóriát, amely automatikusan megkezdi a beúszást, amint az előző 
memória beúszott. 
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Követ ő memória programozásához 

Pl.: Programozzuk az 5-ös memóriát úgy, hogy a 4-es memória beúszását követően rögtön kezdjen 
beúszni. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a 4-es memóriát. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

4. Klikkeljünk a FOLLOW-ra. 

A FOLLOW mező engedélyezve. 

5. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be az úszási időt. 

6. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

SMPTE time kódok programozása  

SMPTE time kódok programozásához 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a kívánt memóriát. 

3. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

4. Klikkeljünk az SMPTE-re. 

Az SMPTE mező engedélyezve. 

5. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be a time kódot. 

 

 

 

 
 

 

Hurkok programozása 
Hurkokat Qlistákon belül programozhatunk, egymást követő memóriák körbefuttatására, hasonlóan a 
chaser-ekhez.  

Hurokszám beállítása  
A hurokszám meghatározza, hogy a körbefutás hányszor ismétlődjön. Ha az ismétlések számát 0-ra 
állítjuk, a futás végtelen lesz. Az ismétlések számát megadhatjuk a numerikus billentyűzet 
segítségével, vagy a paraméterkerekekkel: 

1-es kerék – x1 

2-es kerék – x10 

3-as kerék – x100 
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Ismétlések számának beállításához 

Pl.: Programozzunk hurkot az 5-ös Qlistában lévő 4 – 8 memóriákra 12-szeres ismétéssel. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et. 

3. Válasszuk ki a Qlistát és a hurok első memóriáját. 

4. Klikkeljünk a LOOP-ra. A parancssorban a következő üzenet jelenik meg: Edit: Qlist 5 Cue 
4.0 Loop to cue. 

5. Válasszuk ki a 8-as memóriát. 

6. Forgassuk addig a 2-es paraméterkereket, míg a 10-es értéket el nem érjük. 

7. Forgassuk addig az 1-es paraméterkereket, míg a 2-es értéket el nem érjük. 

8. Klikkeljünk az OK-ra. 

9. Nyomjunk RESET-et a Qlista szerkesztésből való kilépéshez. 

Hurok törléséhez 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk QLIST -et. 

3. Válasszuk ki a Qlistát. 

4. Válasszuk ki a hurok első memóriáját. 

5. Klikkeljünk a LOOP-ra. 

6. Klikkeljünk a CLEAR LOOP-ra. 

7. Klikkeljünk az OK-ra. 

8. Nyomjunk RESET-et a Qlista szerkesztésből való kilépéshez. 

 

 

 
 
 

 

Memóriák összef űzése 
Nem egymást követő memóriákat összefűzhetünk. 

Az összefűzött memóriák átugorják a fűzések közti memóriákat. Pl.: az 5-ös memória össze van fűzve 
a 8-as memóriával. Ebben az esetben az 5-ös memóriát követően a 8-as memória fog beúszni. A 
lejátszás átugorja a 6-os és 7-es memóriákat. 

Memória összef űzéséhez 

Pl.: Fűzzük össze az 5-ös memóriát a 8-as memórával. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki az 5-ös memóriát. 

Ha a Qlista nincs az A/B lejátszó mezőn, ki kell választanunk a Qlistát is. 

3. Klikkeljünk a LINK TO CUE-ra.  
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4. Válasszuk ki a 8-as memóriát. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Összefűzés törléséhez 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki az 5-ös memóriát. 

3. Klikkeljünk a LINK TO CUE-ra. 

4. Klikkeljünk a CLEAR LINK-re. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 
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7. fejezet: Lejátszók és az A/B lejátszómez ő 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� Lejátszók (lásd 111. oldal) 

� Világítási képek és chaser-ek futtatása a lejátszókon (lásd 113. oldal) 

� Lejátszási beállítások (lásd 116. oldal) 

� Úszási sebességek beállítása (lásd 117. oldal) 

� Az A/B lejátszómező (lásd 118. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lejátszók 
A Dlite a világítási képeket és chaser-eket a 20 lejátszón képes futtatni. Minden egyes lejátszóhoz egy 
SELECT gomb, egy többszínű LED, egy potméter, amely a fényintenzitást szabályozza, valamint egy 
flash gomb tartozik. A lejátszó tartalmakat snap-ekbe menthetjük. 

 

 22. ábra: Egy lejátszó 

Lejátszó képerny ők és opciók  
Ha a szerkesztő aktív, az érintőképernyő megjeleníti a lejátszókat és a lejátszók tartalmát. 

Nyomógomb Az érintőképernyő tartalma Az érintőképernyőn lévő opciók 

PB 
A lejátszókon lévő világítási képek és 
chaser-ek. Ez az alapértelmezett 
képernyő. 

� UPDATE SNAP – Elmentődik az 
aktuális snap. 

� ALL OFF – Minden lejátszó 
kimenete 0-ra úszik. 

� CUT ALL OFF – Minden lejátszó 
kimenete 0-ra ugrik. 
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▌▌ 
Pause 

A lejátszókon lévő világítási képek és 
chaser-ek. 

� HOLD ALL – Minden chaser-t és 
effektet megállít. 

� GO ALL – Minden megállított 
lejátszást újraindít. 

� HOLD ALL EFFECTS – Minden 
effektet megállít. 

� RESUME  ALL EFFECTS – Minden 
megállított effektet újraindít. 

SUBM(aster) A minden egyes lejátszóra vonatkozó 
mesterhúzó szint.  

� UPDATE SNAP – A mesterhúzó 
szint elmentése a snap-ekbe. 

� ALL – A mesterhúzó szint beállítása 
az összes lejátszóban és az A/B 
lejátszómezőben. 

� RESET SUBMASTER – A mester-
húzó szint beállításainak törlése. 

Lejátszó vezérl ők 

Vezérlő Mi történik 

SELECT és 
ON/OFF 

� Lejátszó feltöltése, vagy világítási kép ill. chaser lépés mentése. 

� Az On/Off funkció a lejátszón lévő világítási kép ill. chaser lejátszását kapcsolja 
be ill. ki. 

Potméter 

A világítási képben ill. chaser lépésben szereplő gépek intenzitásértékét vezérli. 

A potméter alsó végállásába való ütköztetéssel elindíthatunk egy úsztatást. A 
potméter be/ki funkciója beállítható a System Options menüben a PB GO OFF 
ZERO opcióval.  

Flash gomb 

� Abban az esetben, ha a lejátszó kikapcsolt állásban van, bevillantja a lejátszón 
lévő világítási képet, vagy chaser esetében egy lépést előreugrik. 

� A LATCH  megnyomásával a flash gombot reteszeljük. A flash gomb 
megnyomásával a lejátszó tartalmát bekapcsoljuk, amely a következő 
gombnyomásig marad bekapcsolva. 

� A SOLO használatával a kiválasztott lejátszót kivéve, minden lejátszó 
kikapcsolt állásba kerül. A –SOLO megnyomásával csak a kiválasztott lejátszó 
kerül kikapcsolt állapotba. 

Érintőképernyő 
cellarácsai 

Aktív állapotban az érintőképernyő cellarácsai a lejátszókat mutatják. A 
cellarácsokra klikkelve be- ill. kikapcsolhatjuk az adott lejátszókat.  

 

FIGYELEM! Qlistákat csak az A/B lejátszómezőn lehet futtatni. 

Lejátszók LED-jeinek színkódjai  
A lejátszókhoz tartozó többszínű LED-ek színei aszerint változnak, hogy a lejátszón milyen típusú 
objektum van és, hogy az adott objektum éppen milyen státuszban van. 
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Szín Mit jelent 

Piros A lejátszón chaser van. 

Villogó piros A lejátszón lévő chaser fut.  

Zöld A lejátszón világítási kép van. 

Villogó zöld A lejátszón lévő világítási kép aktív.  

Villogó 
borostyán 

� A lejátszón lévő futás megállítva. 

� A lejátszón manuálisan lejátszható chaser van. 

Villogó zöld és 
borostyán 

A lejátszón egyparaméteres világítási kép van kikapcsolt állapotban. 

 
A lejátszás prioritása lehet LTP vagy HTP, attól függően, hogy a Device Builderben a 
paraméterek hogyan lettek beállítva. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Világítási képek és chaser-ek futtatása a lejátszók on 

A világítási képeket és a chaser-eket lejátszókra töltve használhatjuk. Egy snap összesen 20 
világítási képet és chaser-t tartalmazhat. A világítási képeket be tudjuk adni a lejátszókról 
úsztatva vagy bevillanthatjuk őket. 

Világítási képek és chaser-ek lejátszókra való rátö ltése  
Egy világítási kép vagy chaser azonnal aktívvá válik a lejátszóra töltést követően, amint a potméter a 
legalsó állásba (0%) kerül. 

Világítási kép vagy chaser lejátszókra való rátölté séhez – 1.módszer 

Pl.: Egy világítási képet tegyük a 11-es lejátszóra. 

1. Nyomjuk meg a SCENE-t és válasszunk egy világítási képet. 

2. Nyomjuk meg a PB-t és gépeljük be a 11-et a billenytűzet segítségével. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

A világítási kép a 11-es lejátszóra töltődött. 

Világítási kép vagy chaser lejátszókra való rátölté séhez – 2.módszer 

1. Nyomjuk meg a SCENE-t vagy a CHASE-t. 

2. Válasszuk ki a világítási képet vagy a chaser-t a billentyűzet segítségével. 
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Vagy 

Az érintőképernyőn klikkeljünk a megfelelő cellára a világítási kép vagy chaser 
kiválasztásához. 

Vagy 

Válasszuk ki a világítási képet vagy a chaser-t az U-gombok segítségével. 

3. Nyomjuk meg a lejátszó SELECT gombját 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn a lejátszóra. 

4. Minden egyes világítási kép vagy chaser esetében ismételjük meg az 1 – 3 lépéseket. 

Lejátszón lév ő világítási képekre és chaser-ekre vonatkozó 
parancsok  
Ha egy világítási kép vagy egy chaser van a lejátszón, akkor a SELECT gomb BE/KI kapcsolóként 
szolgál. A potméter alsó állásba való tolásával a lejátszás bekapcsolódik. A potméter lejátszásra 
vonatkozó működését a Setup menüben található PB Go Off Zero menüpontban állíthatjuk be. Lásd 
bővebben a „Lejátszók működési beállításai” c. fejezetben a 116. oldalon. 

Világítási kép és chaser beúsztatásához 

Nyomjuk meg a lejátszó SELECT (BE) gombját. 

Világítási kép és chaser kiúsztatásához 

Nyomjuk meg a lejátszó SELECT(KI) gombját. 

Világítási kép és chaser bevillantásához 

Nyomjuk meg a lejátszó flash gombját a potméter alsó állásánál. 

Megjegyzés: A LATCH  funkció engedélyezésével a flash gomb BE/KI kapcsolóként 
szolgál. 

Globális kikapcsoló parancs 

Az ALL OFF  és a CUT ALL OFF parancsok minden lejátszóra kiterjedő egy gombnyomással 
elérhető funkciók. 

� ALL OFF  – Minden aktív lejátszót leúsztat 0 értékre a rendszeridővel. 

� CUT ALL OFF - Minden aktív lejátszót lekapcsol 0 értékre. 

Lejátszások megállítása 

Egy időben egyszerre több lejátszást is megállíthatunk. 

Egy lejátszás megállításához 

1. Nyomjuk meg a ▌▌gombot. 

2. Nyomjuk meg a lejátszó SELECT gombját. 
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Több lejátszás megállításához 

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ▌▌gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. 

Az összes lejátszás megállításához 

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et, majd nyomjuk meg a ▌▌gombot. 

Megjegyzés: Ez a parancs az A/B lejátszómezőn lévő futást is megállítja. 

A megállított lejátszók újraindításához 

Nyomjuk meg a ▌▌gombot. Az érintőképernyőn megjelenő opciók közül válasszuk ki a 
megfelelő parancsot a lejátszások újraindításához. 

Chaser futtatási beállítások közvetlen a lejátszóko n 
Néhány a chaser-ek futtatására vonatkozó beállítás megtehető közvetlen a lejátszókon. 

Chaser manuális léptetésre való beállításához  

Pl.: Az 5-ös lejátszón lévő 5-ös chaser-t állítsuk be manuális léptetésre. 

1. Nyomjuk meg a ▌▌gombot. 

2. Nyomjuk meg az 5-ös lejátszó SELECT gombját. 

A flash gomb megnyomásával léptethetjük manuálisan a chaser-ünket. 

Chaser irányának megfordítása  

Pl.: Az 5-ös lejátszón lévő 5-ös chaser irányát fordítsuk meg. 

1. Nyomjuk meg a ↔ gombot. 

2. Nyomjuk meg az 5-ös lejátszó SELECT gombját. 

Több chaser irányának megfordítása  

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a ↔ gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. 

Az összes chaser irányának megfordítása  

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et, majd nyomjuk meg a ↔ gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. 

Megjegyzés : Ez a parancs az A/B lejátszómezőn memóriák sorrendjét is megfordítja. 

Lejátszók tartalmának törlése  
Egy időben több lejátszó tatalmát is törölhetjük. 

 Egy lejátszó tartalmának törléséhez 

1. Nyomjuk meg a FREE gombot. 

2. Nyomjuk meg a lejátszó SELECT gombját. 
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Vagy 

Nyomjuk meg a PB-t és gépeljük be a lejátszó számát a billentyűzet segítségével. 

Több lejátszó tartalmának törléséhez 

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a FREE gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. 

Az összes lejátszó tartalmának törléséhez 

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT -et, majd nyomjuk meg a FREE gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. 

Megjegyzés : Ez a parancs az A/B lejátszómező tartalmát is törli. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lejátszók m űködési beállításai 

Beállítási opció Művelet A lejátszó működése 

A lejátszó potméterét alsó 
állásba toljuk. 

Minden paraméter, kivéve a dimmer paramétert, az 
elmentett értékére ugrik. A dimmer paraméter a 
potméter mozgatásával szabályozható. 

Nyomjuk meg és tartsuk 
lenyomva a SHIFT -et, majd 
toljuk a lejátszó potméterét 
alsó állásba. 

Minden paraméter az elmentett értékére úszik. 

A potméter alsó állásánál a 
SELECT gomb 
megnyomásával adjunk 
indulj parancsot. 

Minden paraméter, kivéve a dimmer paramétert, az 
elmentett értékére úszik. A dimmer paraméter a 
potméter mozgatásával szabályozható. 

PB Go Off Zero 
- Enabled 

A potméter felső állásánál 
nyomjuk meg a SELECT 
gombot. 

Minden paraméter leúszik a home értékére. A 
dimmerek 0 értékre úsznak. 

A lejátszó potméterét alsó 
állásba toljuk (a SELECT 
gomb megnyomása nélkül). 

Semmi nem történik. 

PB Go Off Zero 
- Disabled Megnyomjuk a SELECT 

gombot. 
Minden paraméter, kivéve a dimmer paramétert, az 
elmentett értékére úszik. A dimmer paraméter a 
potméter mozgatásával szabályozható. 
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Playback Stomp 
(az LTP 
paraméterek 
számára) 
Enabled 

 Ha minden paraméter, amely egy lejátszón van 
felülolvasódik, a lejátszó kikapcsolt állapotba 
kerül. Pl.: Az 1-es lejátszó aktív és a kimenetén 
lévő mozgógépek paraméterei be vannak állítva 
bizonyos értékekre. Ha ekkor aktiváljuk a 2-es 
lejátszót, melyben ugyanezek a gépek szerepelnek 
más értékekkel, az 1-es lejátszó felülolvasódik, és 
kikapcsolt állapotba kerül. Ha a 2-es lejátszót 
leállítjuk a gépek paraméterei home pozícióba 
állnak.  

Playback Stomp 
(az LTP 
paraméterek 
számára) 
Disabled 

 Felülolvasás esetén az előzően aktív lejátszó nem 
lesz inaktív. Az előző példánál maradva, a 2-es 
lejátszó kikapcsolása után a mozgógép paraméterei 
visszatérnek az 1-es lejátszón való értékekre. 

A lejátszók m űködési beállításaihoz 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-re. 

3. Klikkeljünk a BEHAVIOR-re. 

4. Engedélyezzük, vagy tiltsuk a SLIDER GO OFF ZERO vagy a PLAYBACK STOMP 
opciókat. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Úszási sebességek beállítása 
Az 1-es, 2-es és 3-as paraméterkerekek segítségével tudjuk az egyes lejátszókon lévő objektumok 
úszási idejét vezérelni. 

� 1-es kerék – RATE felirattal – a világítási képek és chaser-ek úszási idejét vezérli. 

� 2-es kerék – EFFECT felirattal – az effektek úszási idejét vezérli. 

� 3-as kerék – %FADE felirattal – a beugrás/beúszás %-os arányát határozza meg. 

A paraméterkerekeken beállított úszási sebességeket a snap-ekbe menthetjük. 

Az összes lejátszóra vonatkozó úszási sebességet a generál mesterhúzóval vezérelhetjük, ha a 
mesterhúzó sebesség vezérlő módban van. 

Úszási sebesség vezérléséhez 

1. Nyomjuk meg a RATE  gombot. 

Az 1-es paraméterkerék az úszási sebességet vezérli. 

2. Klikkeljünk az érintőképernyőn a megfelelő cellára, vagy nyomjuk meg a kívánt lejátszó 
SELECT gombját. 
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3. Az 1-es kerék elforgatásával állítsuk be a világítási kép, vagy a chaser úszási sebességét. 

A beállított érték a külső monitoron megjelenik. 

4. Nyomjuk meg a RESET-et a sebesség vezérlési módból való kilépéshez. 

5. Opcionálisan – mentsük el a snap-et az új beállításokkal.  

Minden lejátszó úszási sebességének vezérléséhez 

1. Nyomjuk meg az a RATE  gombot, amely a mesterhúzó alatt helyezkedik el. 

2. A mesterhúzó segítségével állítsuk be az úszási sebességeket. 

FONTOS! A mesterhúzó sebesség módban a lejátszók mellett az A/B lejátszó mező úszási 
sebességét is vezérli. 

Az összes lejátszó úszási sebességének eredeti érté kre való visszaállításához 

1. Nyomjuk meg a RATE  gombot. 

2. Klikkeljünk a RESET RATE-re. 

Minden módosított úszási idő visszaáll az eredeti értékre (100%). 

Kiválasztott lejátszó(k) úszási sebességének eredet i értékre való visszaállításához 

1. Nyomjuk meg a RATE  gombot. 

2. Nyomjuk meg a kiválasztott lejátszók SELECT gombját. 

3. Klikkeljünk a RESET RATE-re. 

A kiválasztott lejátszókon minden módosított úszási idő visszaáll az eredeti értékre (100%). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az A/B lejátszómez ő 
A Qlistákat csak az A/B lejátszómezőn tudjuk lejátszani. Amikor az A/B lejátszóra egy Qlistát töltünk, 
akkor a 0-s lesz az aktív memória és az 1-es lesz a soron következő. A memóriák sorban következnek, 
de tudunk soron kívüli memóriát is az A/B lejátszóra hívni. A memóriák a saját idejükkel úsznak. A 
memória időt felülbírálhatjuk a rendszeridővel. 

 

  23. ábra: Az A/B lejátszómező 
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 Megnevezés  Megnevezés 

1 
SELECT – a lejátszómező feltöltésére 
szolgál. 

5 
LCD képernyő, amely a következő vagy a 
jelenlegi memóriát mutatja. 

2 
LCD képernyő, amely a következő vagy a 
jelenlegi memóriát mutatja. 

6 
GO – elindítja a következő memóriára való 
úsztatást. 

3 HOLD  – megállítja az úszást. 7 Bejövő memória mesterhúzója. 

4 BACK  – visszaúszik az előző jelre. 8 Kimenő memória mesterhúzója. 

Lejátszók tartalmának törlése  
Az A/B lejátszómező mesterhúzói állhatnak alsó, felső ill. fordított állásban. 

Be/Ki mesterhúzó pozíció Aktív memória 

A Be mesterhúzó alsó állásban 

A Ki mesterhúzó alsó állásban 

A fenti kijelző a kint lévő memóriát mutatja 

Az alsó kijelző a következő memóriát mutatja 

A Be mesterhúzó felső állásban 

A Ki mesterhúzó felső állásban 

Az alsó kijelző a kint lévő memóriát mutatja 

A fenti kijelző a következő memóriát mutatja 

A Be mesterhúzó felső állásban 

A Ki mesterhúzó alsó állásban 
Nincs aktív memória 

A Be mesterhúzó alsó állásban 

A Ki mesterhúzó felső állásban 

Az aktuális memória és a következő memória is (tehát 
mindkét kijelzőn lévő memória) aktív. 

Az A/B lejátszóvezérl ői 
Az A/B lejátszómezőnek három lejátszóvezérlő nyomógombja van. 

Lejátszóvezérlő Mit csinál 

GO A GO gomb megnyomásával elindítjuk a következő memóriára való úsztatást. 

HOLD A HOLD  megnyomásával megállítjuk az éppen aktuális úszást. 

BACK 
A BACK  megnyomásával elindítunk egy úszást az előző memóriára. Az úszás a 
rendszeridővel történik. 

Qlisták lejátszása az A/B lejátszómez őn 

Qlista betöltéséhez 

1. Nyomjuk meg a QLIST  gombot. 

2. Válasszuk ki a Qlistát a billentyűzet vagy az érintőképernyő segítségével. 

3. Nyomjuk meg az A/B SELECT gombját. 
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A Qlista rátöltődött az A/B lejátszómezőre. A GO megnyomásával elindíthatjuk az 1-ső 
memóriát. 

Qlista lejátszásához 

Nyomjuk meg a GO gombot a következő memória beúsztatásához. 

Nyomjuk meg a BACK gombot az előző memória beúsztatásához. 

Nyomjuk meg a HOLD  gombot az úszás megállításához. 

Egy nem soron következ ő memória betöltéséhez 

Pl.: Az 5-ös memória az aktív. A következő memória a 6-os lenne. Legyen a következő memória a 10-
es. 

1. Válasszuk ki a 10-es memóriát. 

2. Nyomjuk meg az A/B SELECT gombját. 

A következő GO gomb megnyomáskor a 6-os memória helyett a 10-es úszik be. 

Egy nem soron következ ő memória saját idejével való úsztatásához 

1. Válasszuk ki a memóriát. 

2. Nyomjuk meg a GO gombot. 

A kiválasztott memória a saját idejével beúszik. 

Egy nem soron következ ő memória rendszerid ővel való úsztatásához 

1. Válasszuk ki a memóriát. 

2. Nyomjuk meg a SHIFT + GO gombot. 

A kiválasztott memória a rendszeridővel beúszik. 

Memória úszásának megállításához 

Nyomjuk meg a HOLD  gombot. 

Megállított memória újraindításához 

Nyomjuk meg a GO gombot. 

Előző memória beúsztatásához 

Nyomjuk meg a BACK  gombot. 

Az A/B lejátszómez ő úszási sebességének beállítása  
A RATE  (sebesség) nyomógomb segítségével állíthatjuk be az A/B lejátszómező úszási 
sebességét. 

Az úszási sebesség beállításához 

1. Nyomjuk meg a RATE  gombot. 

2. Nyomjuk meg a SELECT (A/B) gombot. 

3. A RATE paraméterkerék segítségével állítsuk be az úszási sebességet. 
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Lejátszók korlátozása 
A lejátszókra globálisan vagy egyedileg beállítható a dimmerértékre vonatkozó felső korlátozás. 

FIGYELEM! A beállított korlátozásokat elmenthetjük a snap-ekbe. 

Kiválasztott lejátszók korlátozásához 

1. Nyomjuk meg a SUBMASTER gombot. 

2. Nyomjuk meg a kiválasztott lejátszókhoz tartozó SELECT gombot, vagy klikkeljünk az 
érintőképernyőn lévő cellákra. 

3. Az 1-es paraméterkerékkel állítsuk be a maximum értéket, vagy nyomjuk meg a @ gombot és 
a billentyűzet segítségével gépeljük be az értéket. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

A beállítás megjelenik az érintőképernyőn és a külső monitoron. 

Az összes lejátszó korlátozásához 

1. Nyomjuk meg a SUBMASTER gombot. 

2. Klikkeljünk az ALL -ra az összes lejátszó kiválasztásához. 

3. Az 1-es paraméterkerékkel állítsuk be a maximum értéket, vagy nyomjuk meg a @ gombot és 
a billentyűzet segítségével gépeljük be az értéket. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

A beállítás megjelenik az érintőképernyőn és a külső monitoron. 

Kiválasztott lejátszók korlátozásának törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SUBMASTER gombot. 

2. Nyomjuk meg a kiválasztott lejátszókhoz tartozó SELECT gombot, vagy klikkeljünk az 
érintőképernyőn lévő cellákra. 

3. Klikkeljünk a RESET SUBMASTER-re. 

A maximális dimmer kimeneti érték visszaáll 100%-ra. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Az összes lejátszó korlátozásának törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SUBMASTER gombot. 

2. Klikkeljünk az ALL -ra. 

3. Klikkeljünk a RESET SUBMASTER-re. 

A maximális dimmer kimeneti érték visszaáll 100%-ra. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 
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8. fejezet: Húzók 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A húzókról általában (lásd 123. oldal) 

� Húzó módok (lásd 125. oldal) 

� A grab húzó használata (lásd 127. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A húzókról általában 
A Dlite 36/72 72 húzóval, a Dlite 24/48 48 húzóval rendelkezik. 

Húzók és húzó vezérl ők 

 

 24. ábra: A Dlite húzó felülete – húzók és húzó vezérlők  
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 Megnevezés  Megnevezés 

1 LED-ek 5 
Grab húzó – Az aktuális szerkesztő tartalom 
behúzása.  

2 Húzó potméterek 6 
Húzó mód választó – A húzó módok (széles, 
context és két beállításos) közti választást 
teszi lehetővé. 

3 

Univerzális gombok (U-gombok) – 
Context módban objektumok kiválasztá-
sához mentéshez használhatóak. 
Flash gombok – széles és 2-előbeállítás 
módban a csatornák bevillantására 
szolgálnak. 

7 
Húzó flash szint beállító – Beállítja a flash 
gombokhoz tartozó maximális fényerőszintet. 

4 
Kereszthúzók, amelyekkel 2-előbeállítás 
módban az átúsztatást teszi lehetővé a két 
beállító mező között. 

8 Húzó sebesség mester beállító 

 

 25. ábra: Az egyik húzó  

Minden egyes húzó a következő egységekből áll: 

� A húzó potméter a szintszabályozást teszi lehetővé. 

� Univerzális gomb (U-gomb) gépek és objektumok kiválasztását, objektumok mentését teszi 
lehetővé. 2-előbállítás módban flash gombként szerepel. 

� Többszínű LED. 

A húzókhoz tartozó LED-ek  
A húzók LED-jeinek színe a húzó tartalmára utal. A LED villogása kiválasztott objektumot, aktív 
gépeket jelent 

LED színek jelentései 

Húzó mód Szín Mit jelent 

Zöld 
A csatorna a szerkesztőben aktív, vagy egy lejátszó 
kimenetén van. 

Piros 
A csatorna a szerkesztőben nem aktív, és nincs egy 
lejátszó kimenetén sem. 

Széles és 2-
előbeállítás 
módok 

Narancssárga 
A húzó szintje nem egyezik a szerkesztőben lévő 
kimeneti szintel. 

Zöld Világítási kép 

Piros Minden más objektum a világítási képet kivéve Context mód 

Narancssárga Mozgógép paraméter 
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LED fényereje 

Megadhatjuk a LED-ek minimális fényerejét. Ez az a LED fényerő, amikor a húzó az alsó 
végállásánál van (0%). 

LED fényerejének beállításához 

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a SHIFT  gombot, majd nyomjuk meg a SETUP-ot. A 3-as 
paraméterkerékkel állítsuk be a minimális LED fényerőt. 

Húzók lapozása 

Lásd: „Képernyők lapozása” c. fejezetet a 8. oldalon. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Húzó módok 
A Dlite többfunkciós húzói három módban működtethetőek: 

� Széles – a húzok a csatorna intenzitást vezérlik. 

� Context – az U-gombok az objektumok kiválasztására, mentésére használhatóak. 

� 2-előbeállítás – manuális lejátszáshoz. 

Húzó mód beállításához 

Nyomjuk addig a MODE  gombot, míg a megfelelő mód LED-je nem világít. 

Megjegyzés : A 2-beállítás és széles módokhoz tartozó LED színe piros, míg a Context módé 
zöld. 

Context mód  
Context módban az U-gombok segítségével kiválaszthatunk objektumokat, a húzók segítségével pedig 
belenézhetünk azokba. 

Az objektumokba való belenézésnél, az objektumokban lévő gépek dimmerének beadását végezzük. 
Pl.: az 1-es csoport tartalmazza az összes páros csatornát. Ha kiválasztjuk az 1-es csoportot a 
megfelelő U-gomb segítségével és a húzóját feltoljuk, az összes páros csatorna be lesz adva. Ezek a 
csatornák nem szerkeszthetőek. 

Objektum kiválasztásához 

Pl.: Válasszuk ki a 3-as világítási képet. 

1. Amikor a húzók context módban vannak, nyomjuk meg a SCENE-t. 

2. Nyomjuk meg 3-as U-gombot. 

A 3-as világítási kép a szerkesztőbe került. Szerkeszthetjük, vagy lejátszóra tölthetjük. 
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Objektumba való belenézéshez 

Pl.: Nézzünk bele a 2-es csoportba. 

1. Amikor a húzók context módban vannak, nyomjuk meg a GROUP-t. 

2. Toljuk fel a 2-es húzót. 

A 2-es csoportban lévő csatornák fényereje beúszik. 

Széles mód  
Amikor a húzók u.n. széles módban vannak, akkor 48, vagy 72 csatornát szabályoznak. Széles 
módban az alábbi lehetőségeink vannak: 

� A húzókkal az egyes csatornák fényerejét szabályozhatjuk. 

� A flash gomb megnyomásával a csatornát bevillanthatjuk a flash mesterhúzóval beállított 
értékre. A flash gomb elengedésével a csatorna visszaugrik 0 értékre. 

Széles módban az 1-es előbeállító mesterhúzó generál mesterhúzóként működik, amely az összes húzó 
kimeneti szintjét meghatározza. 

TIPP! Széles módban a húzók használhatóak világítási képek chaser-lépések, és memóriák 
programozásához. 

2-előbeállítás mód  
Amikor a húzók u.n. 2-előbeállítás módban vannak, akkor 24, vagy 36 csatornát szabályoznak 2-
előbeállítással. Mind a két előbeállításnak (húzósornak) saját mesterhúzója van. 

 

26. ábra: 2-előbeállítás mód vezérlő egységei  

 
 

 

 

 

 

 



 

 127 

 Megnevezés  Megnevezés 

1 Az 1-es előbeállító mező flash gombja 5 Húzó mód választó és kijelző 

2 A 2-es előbeállító mező flash gombja 6 A bejövő értékekre vonatkozó idő mesterhúzó 

3 Az 1-es előbeállító mező mesterhúzója 7 
A kimenő értékekre vonatkozó idő 
mesterhúzó 

4 A 2-es előbeállító mező mesterhúzója   

A mesterhúzók pozíciója határozza meg, hogy melyik előbeállító mező az aktív: 

� Ha mindekét mesterhúzó a felső állásban van, akkor az 1-es előbeállító mező az aktív. 

� Ha mindekét mesterhúzó az alsó állásban van, akkor a 2-es előbeállító mező az aktív. 

� Ha az 1-es előbeállító mesterhúzó az alsó állásban van a 2-es pedig a felső állásban, akkor 
nincs kimenet, mivel mindkét mesterhúzó a 0 állásban van. 

2-előbeállító mód beállításához 

Nyomjuk addig a MODE  gombot, míg a 2-előbeállító mód LED-je nem világít. 

 
 
 
 
 
 

 

A grab húzó használata 
A grab húzó segítségével meg tudjuk fogni a szerkesztőben lévő gépeket és paramétereiket. A 
megfogott világítási jel egy ideiglenes világítási képbe (0-s világítási kép) tárolódik. 

 

27. ábra: A grab húzó  

A szerkeszt ő tartalmának megfogása 

1. Válasszunk ki gépeket és állítsuk be a paraméterértékeiket. 

2. Nyomjuk meg a STORE gombot. 

A mentési opciók megjelennek. 

3. Opcionálisan – válasszunk mentési opciót. 

4. Nyomjuk meg a grab húzó SELECT gombját. 

A grab húzón létrejön a 0-s világítási kép. Az ideiglenes világítási kép kimeneti szintjének 
szabályzásához használjuk a grab húzó potméterét. 
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A grab húzó tartalmának törléséhez 

1. Nyomjuk meg a FREE gombot. 

2. Nyomjuk meg a grab húzó SELECT gombját. 

 

 

 
 
 
 

 

Húzók tartalmának szerkesztése 
Van egy funkció mely, ha engedélyezve van, a húzókon lévő értékek aktívak a szerkesztőben. A 
szerkesztőben lévő érték megegyezik a húzó állapotával. Ilyenkor, ha egy csatornához tartozó húzót 
feltolunk, a csatornához tartozó érték megjelenik a szerkesztőben fehér színnel. 

Ezzel a módszerrel világítási objektumokat tudunk létrehozni úgy, mint világítási képet, chaser lépést, 
vagy memóriát. 

A funkció engedélyezéséhez/tiltásához 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a System Options-re. 

3. Klikkeljünk a Behavior-ra. 

4. Klikkeljünk a FADERS AS EDITOR-ra. 

Engedélyezéskor a gomb színe sötét, tiltás esetén világos. 
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9. fejezet: Fájlkezelés 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A fájlkezelésről általában (lásd 129. oldal) 

� Előadások mentése (lásd 130. oldal) 

� Előadások betöltése (lásd 130. oldal) 

� Előadások törlése (lásd 132. oldal) 

� Device-ok törlése (lásd 133. oldal) 

� Fájlkezelés a PC használatával (lásd 134. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A fájlkezelésr ől általában 
Az előadások tárolása a Dlite flash diszkjén vagy floppy lemezen történik. Az előadások betöltése, 
elmentése és törlése a Setup képernyő menürendszerén keresztül lehetséges. 

 

Menü Cellarácsok Opciók Leírás 

LOAD 
SHOW 

A flash diszken tárolt 
előadások 

FLOPPY DRIVE 

 

Merge 

 

 

 

Load Patch 

Egy előadás kiválasztása a flash diszkről 
vagy a floppyról és annak betöltése. 

Egy vagy több előadás betöltése az adatok 
keverésével. 

Megjegyzés: Ez csak azokra az előadásokra 
igaz, amelyek egyforma patch-el és 
konfigurációval rendelkeznek. 

A kiválasztott előadásnak csak a patch 
tábláját tölti be. 

SAVE 
SHOW 

A flash diszken tárolt 
előadások 

FLOPPY DRIVE Egy előadás mentése a flash diszkre vagy a 
floppyra. 

DELETE 
SHOW 

A flash diszken tárolt 
előadások 

FLOPPY DRIVE Egy előadás kiválasztása a flash diszkről 
vagy a floppyról és annak törlése. 

DELETE 
DEVICE 

A flash diszken tárolt 
device-ok 

FLOPPY DRIVE Egy device kiválasztása a flash diszkről vagy 
a floppyról és annak törlése. 
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Előadások mentése 
Az előadásokat a programozás során bármikor menthetjük. 

Az előadások sorszámának megadásához 3 módszer áll rendelkezésünkre: 

� Az érintőképernyőn a megfelelő számra kattintva 

� A megfelelő U-gomb megnyomásával 

� A szám begépelésével 

Az előadásokat a Dlite flash diszkjére vagy floppy lemezre menthetjük. Az előadásokhoz szöveget is 
rendelhetünk, amely megkönnyíti az azok megkülönböztetését. 

TIPP! A világítás programozása közben mentsünk többször. 

Előadás flash diszkre való mentéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SAVE-re az érintőképernyőn. 

3. Adjuk meg az előadás sorszámát. 

4. Opcionálisan – nyomjuk meg a TEXT -et és adjuk meg az előadás címét. 

5. Klikkeljünk a SAVE-re. 

Az előadás sikeres elmentését követően a Save Successful üzenetet kapjuk. 

Előadás floppy lemezre való mentéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SAVE-re az érintőképernyőn. 

3. Klikkeljünk a FLOPPY DISK-re. 

A Dlite aktiválja a floppy meghajtót. 

4. Opcionálisan – nyomjuk meg a TEXT -et és adjuk meg az előadás címét. 

5. Adjuk meg az előadás sorszámát. 

6. Klikkeljünk a SAVE-re. 

Az előadás sikeres elmentését követően a Save Successful üzenetet kapjuk. 

 

 

 

 

 
 

Előadások betöltése 
A flash diszkre vagy floppyra mentett előadásokat az érintőképernyőn láthatjuk. Az előadások címei a 
külső monitor lejátszó képernyőjén is látható. Az előadások betöltését az érintőképernyőn lévő 
megfelelő cellarácsra kattintva ill. a megfelelő U-gomb megnyomásával érhetjük el. 
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Három betöltési opció kínálkozik a számunkra: 

� A teljes előadás betöltése 

� Csak a patch (összerendelések) betöltése 

� Több előadás betöltése 

A képernyőn nem látható előadásokat a paraméterkerék forgatásával vagy a fel/le nyilak segítségével 
érhetjük el. 

Teljes el őadás betöltése  
Teljes előadás betöltése esetén betöltődik az összes objektum, valamint a patch. 

Előadás flash diszkr ől való betöltéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a LOAD-ra az érintőképernyőn. 

3. Válasszuk ki az előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

4. Klikkeljünk a LOAD-ra. 

Az előadás sikeres betöltését követően a Load Successful üzenetet kapjuk. 

Előadás floppyról való betöltéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a LOAD-ra az érintőképernyőn. 

3. Klikkeljünk a FLOPPY DISK-re. 

A floppy lemez tartalma megjelenik az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki az előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

5. Klikkeljünk a LOAD-ra. 

Az előadás sikeres betöltését követően a Load Successful üzenetet kapjuk. 

Patch betöltése  
Ebben az esetban csak az összerendeléseket töltjük be. 

Patch betöltéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a LOAD-ra az érintőképernyőn. 

3. Válasszuk ki az előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével, vagy ha a patch-
et egy floppy lemezről kívánjuk betölteni klikkeljünk a FLOPPY DISK-re és ezt követően 
válasszuk ki a megfelelő előadást. 

4. Klikkeljünk a LOAD PATCH-re. 

Az előadás sikeres betöltését követően a Load Successful üzenetet kapjuk. 
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Több el őadás betöltése  
Lehetőségünk van több előadás betöltésére úgy, hogy az előadások adatai összekeverednek egy 
előadássá, de a később betöltött előadás nem írja felül a már meglévő adatokat. Pl.: Először betöltjük 
az 1-es előadást, amely tartalmazza az 1, 2, 3, 4 és 5-ös Qlistákat, majd betöltjük a 2-es előadást, 
amely a 3, 4, 5, 6, és 7-es Qlistákat tartalmazza. Ekkor a 2-es előadásból csak a 6, és 7-es Qlista 
töltődik be  

FONTOS! A különböző előadásoknak egyforma patch-el kell rendelkezniük. 

Több el őadás betöltéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a LOAD SHOW-ra az érintőképernyőn. 

3. Válasszuk ki az 1-es előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

4. Klikkeljünk a LOAD-ra. 

Az előadás sikeres betöltését követően a Load Successful üzenetet kapjuk. 

5. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

6. Klikkeljünk a LOAD SHOW-ra az érintőképernyőn. 

7. Válasszuk ki a 2-es előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

8. Klikkeljünk a MERGE-re. 

Az előadás sikeres betöltését követően a Load Successful üzenetet kapjuk. 

TIPP! A két előadás betöltése folytán kapott új előadást elmenthetjük más néven. 

 

 

 

 
 

 

Előadások törlése 
A flash disztkre vagy floppyra mentett előadásokat le is törölhetjük. Az előadások törlését az 
érintőképernyőn lévő megfelelő cellarácsra kattintva ill. a megfelelő U-gomb megnyomásával érhetjük 
el. 

A képernyőn nem látható előadásokat a paraméterkerék forgatásával vagy a fel/le nyilak segítségével 
érhetjük el. 

Előadás flash diszkr ől való törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a DELETE-re az érintőképernyőn. 

3. Válasszuk ki az előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

4. Klikkeljünk a DELETE-re. 
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A pult megerősítést vár. 

5. Klikkeljünk a DELETE-re újból. 

Az előadás sikeres törlését követően a Delete Successful üzenetet kapjuk. 

Előadás floppyról való törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a DELETE-re az érintőképernyőn. 

3. Klikkeljünk a FLOPPY DISK-re. 

A floppy lemez tartalma megjelenik az érintőképernyőn. 

4. Válasszuk ki az előadást az érintőképernyő vagy az U-gombok segítségével. 

5. Klikkeljünk a DELETE-re. 

A pult megerősítést vár. 

6. Klikkeljünk a DELETE-re újból. 

Az előadás sikeres törlését követően a Delete Successful üzenetet kapjuk. 

 

 

 

 
 

 

Device-ok törlése 
A flash disztkre vagy floppyra mentett device-okat (a mozgógépek beállításait tartalmazó fájlok) le is 
törölhetjük. Az device-ok törlését az érintőképernyőn lévő megfelelő cellarácsra kattintva ill. a 
megfelelő U-gomb megnyomásával érhetjük el. 

A képernyőn nem látható device-okat a paraméterkerék forgatásával vagy a fel/le nyilak segítségével 
érhetjük el. 

Device flash diszkr ől való törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re az érintőképernyőn. 

3. Ha szükséges, klikkelünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk a DELETE DEVICE-ra. 

Az érintőképernyő kilistázza a flash diszken lévő device-okat. 

5. Válasszuk ki a device-t az érintőképernyő segítségével. 

6. Klikkeljünk a DELETE-re. 

A pult megerősítést vár. 

7. Klikkeljünk a DELETE-re újból. 

Az előadás sikeres törlését követően a Delete Successful üzenetet kapjuk. 
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Device floppyról való törléséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a PATCH-re az érintőképernyőn. 

3. Ha szükséges, klikkelünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk a DELETE -re. 

5. Klikkeljünk a FLOPPY DISK-re. 

A floppy lemez tartalma megjelenik az érintőképernyőn.. 

6. Válasszuk ki a device-t az érintőképernyő segítségével. 

7. Klikkeljünk a DELETE-re. 

A pult megerősítést vár. 

8. Klikkeljünk a DELETE-re újból. 

Az előadás sikeres törlését követően a Delete Successful üzenetet kapjuk. 

 
 
 
 
 
 

 

Fájlkezelés a PC használatával 
Lehetőségünk van a Dlite-ot egy PC-hez csatlakoztatni, melynek folytán a Dlite-ban lévő előadás és 
device fájlokat rá tudjuk menteni a PC háttértárolójára. Lásd bővebben: a „PC-ra való csatlakoztatás” 
c. fejezetet a 174. oldalon. 
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10. fejezet: Könyvtárak 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A könyvtárakról általában (lásd 135. oldal) 

� Könyvtárak programozása (lásd 135. oldal) 

� Világítási képek, chaser lépések, memóriák programozása könyvtárak segítségével (lásd 141. 
oldal) 

 
 
 
 
 
 
 

 

A könyvtárakról általában 
A könyvtárak használata nagymértékben segítheti a gyorsabb programozást. Effektek programozása 
esetén a könyvtárakat használhatjuk alapként. 

Az érintőképernyőn, mint minden más objektum esetében, láthatóak a meglévő könyvtárak, valamint a 
könyvtárakhoz tartozó parancsgombok. A könyvtárak kiválasztásához a megfelelő cellarácsra kell 
kattintani. 

Nyomógomb Mit tartalmaz az érintőképernyő Opciók 

LIBRARY A meglévő könyvtárakat. 

Minden egyes paraméterbankhoz külön 
képernyő van. 

� BY FIXTURE 

� INCLUDE ALL 

 
 
 
 
 
 
 

 

Könyvtárak programozása 
A könyvtárak az F, C és B paraméterbankok szerint rendeződnek. A Dlite könyvtártípusonként 72 
különböző könyvtárat képes kezelni. 

A Dlite a 49-63 és 68-as szín könyvtárakat automatikusan hozza létre: 

49 – sárga 54 – cián 59 – CTO 68 – színfutás 

50 – narancs 55 – kék 60 – CTB  

51 – piros 56 – mélykék 61 – UV   

52 – rózsaszín 57 – világoskék 62 – lila  

53 – magenta 58 – zöld 63 – fehér  
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Könyvtárak mentése  

Könyvtárak mentéséhez 

Pl.: mentsük el az 1-5 mozgógépekre vonatkozó 1-es pozíció könyvtárat. 

1. Válasszuk ki az 1 → 5 mozgógépeket. 

2. Adjuk be a gépek fényerejét a dimmer kerék segítségével, hogy lássuk, mit csinálunk. 

3. Állítsuk be a pozíciót. 

4. Nyomjuk meg a STORE-t. 

5. Nyomjuk meg a LIB -et. 

6. Nyomjuk meg az F(ocus)-t. 

7. Nyomjuk meg a billentyűzeten az 1-est, majd az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn az 1-es cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 1-es U-gombot. 

Az 1-es könyvtár elmentődött, ezt követően felhasználható világítási képek, chaser lépések, 
memóriák programozásához. 

Gép vagy device specifikus könyvtárak mentése  
Könyvtárak lehetnek gép ill. device specifikusak. 

� Gép specifikus könyvtárak – a könyvtár tartalma egy bizonyos gépre vonatkozik. 

� Device specifikus könyvtárak – a könyvtár tartalma egy gép típusra vonatkozik. Ez az érték 
alkalmazható bármely gépre, amely az adott típushoz tartozik. 

Az fókusz könyvtárak alapértelmezett beállítása gép specifikus, a szín és beam könyvtáraké device 
specifikus. 

Gép specifikus könyvtárak mentéséhez 

Pl.: mentsük el az 5-ös szín könyvtárat bizonyos gépekre vonatkozóan. 

1. Válasszuk ki a kívánt gépeket. 

2. Nyomjuk meg a C(olor)-t és állítsuk be a szín értéket. 

3. Nyomjuk meg a STORE-t. 

4. Nyomjuk meg a LIB -et. 

Az érintőképernyő mutatja a már meglévő szín könyvtárakat. 

5. Klikkeljünk a BY FIXTURE-re. 

6. Nyomjuk meg a billentyűzeten az 5-öst, majd az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn az 5-ös cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 5-ös U-gombot. 
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Device specifikus könyvtárak mentéséhez 

Pl.: mentsük el az 5-ös szín könyvtárat egy géptípusra vonatkozóan. 

1. Válasszuk ki a kívánt gépeket. 

2. Nyomjuk meg a C(olor)-t és állítsuk be a szín értéket. 

3. Nyomjuk meg a STORE-t. 

4. Nyomjuk meg a LIB -et. 

5. A BY FIXTURE beállítás az alapértelmezett. Klikkeljünk rá, hogy a beállítás ne legyen 
engedélyezve.  

6. Nyomjuk meg a billentyűzeten az 5-öst, majd az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn az 5-ös cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 5-ös U-gombot. 

Az összes egy bankban lév ő paraméter könyvtárba mentése  
Ha az INCLUDE ALL  opció engedélyezve van, az összes bankban lévő paraméterérték bementődik a 
könyvtárba. Ha az INCLUDE ALL  opció nincs engedélyezve, akkor csak a szerkesztett paraméter 
menődik be a könyvtárba. 

A fókusz és szín könyvtárak alapértelmezett beállítása az INCLUDE ALL , a beam könyvtáraké ennek 
ellenkezője. 

Az összes egy bankban lév ő paraméter könyvtárba mentéséhez 

Pl.: mentsük el az 5-ös beam könyvtárba az összes beam paramétert. 

1. Válasszuk ki a kívánt gépeket. 

2. Nyomjuk meg a B(eam)-t és állítsuk be a beam értéket. 

3. Nyomjuk meg a STORE-t. 

4. Nyomjuk meg a LIB -et. 

Az érintőképernyő mutatja a már meglévő beam könyvtárakat. 

5. Klikkeljünk az INCLUDE ALL -ra. 

Az INCLUDE ALL opció sötét mezőben jelenik meg. 

6. Nyomjuk meg a B-t. 

7. Nyomjuk meg a billentyűzeten az 5-öst, majd az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn az 5-ös cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 5-ös U-gombot. 

 Az 5-ös könyvtár elmentődött az összes beam paraméter bankban lévő értékkel. 
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Csak a szerkesztett paraméterek könyvtárba mentéséh ez 

Pl.: A szerkesztett mozgógép szín paraméter bankja tartalmazza a cián, sárga, magenta, 1-es 
színtárcsa és 2-es színtárcsa paramétereket. Mentsük úgy el az 5-ös szín könyvtárat, hogy csak a 
cián, sárga, magenta paraméterek legyenek benne. 

1. Válasszuk ki a kívánt gépeket. 

2. Nyomjuk meg a C(olor)-t és állítsuk be a cián, sárga, magenta értéket. 

3. Nyomjuk meg a STORE-t. 

4. Nyomjuk meg a LIB -et. 

Az érintőképernyő mutatja a már meglévő beam könyvtárakat. 

5. Klikkeljünk az INCLUDE ALL -ra az opció tiltásához. 

Az INCLUDE ALL opció világos mezőben jelenik meg. 

6. Nyomjuk meg a C-t. 

7. Nyomjuk meg a billentyűzeten az 5-öst, majd az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn az 5-ös cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 5-ös U-gombot. 

Az 5-ös könyvtár elmentődött a cián, sárga, magenta paraméterekkel, míg az 
ugyanebben a paraméter bankban lévő 1-es és 2-es színtárcsa paraméterek nem mentődtek 
bele a könyvtárba. 

Könyvtárak másolása  
Létrehozhatunk könyvtárakat meglévő könyvtárak másolásával. 

Könyvtár másolásához 

Pl.: Hozzuk létre a 4-es szín könyvtárat a 2-es színkönyvtár átmásolásával. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg a C-t. 

3. Válasszuk ki a létrehozni kívánt 4-es könyvtárat. 

4. Nyomjuk meg a COPY-t. 

A parancssorban a következő üzenet jelenik meg: Edit: Lib Color4 Copy from Lib Color. 

5. Válasszuk ki a 2-es könyvtárat, majd nyomjuk meg az ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az érintőképernyőn a 2-es cellára. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 2-es U-gombot. 
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Könyvtárak átszámozása  
Átnevezhetünk könyvtárakat azok sorszámainak megváltoztatásával. 

FIGYELEM! Automatikusan létrehozott könyvtárakat nem lehet átszámozni. 

Könyvtár átszámozásához 

Pl.: Nevezzük át az 1-es fókusz könyvtárat 11-re. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg a F-et. 

3. Válasszuk ki a 11-es könyvtárat. 

4. Nyomjuk meg a SHIFT + COPY-t. 

A parancssorban a Move üzenet jelenik meg. 

5. Klikkeljünk az érintőképernyőn az 1-es cellára. 

6. Nyomjuk meg az ENTER-t vagy a STORE-t. 

Az eredetileg 1-es könyvtár átszámozódott 11-re. 

Szöveg hozzáadása könyvtárakhoz  
Szöveg hozzáadásával a könyvtárak könnyebben azonosíthatóak lesznek. A könyvtárakhoz rendelt 
szövegek az érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg könyvtárhoz való hozzáadásához 

Pl.: Adjunk szöveget a 4-es fókusz könyvtárhoz. 

1. Nyomjuk meg az F-et. 

2. Válasszuk ki a 4-es könyvtárat. 

3. Nyomjuk meg a TEXT -et és írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

4. Nyomjunk STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Könyvtárak szerkesztése  
A könyvtárak szerkesztéséhez az UPDATE és a STORE parancsokat használhatjuk. 

Általános érvényű szabály, hogy: 

� Az UPDATE használatával új információkat adhatunk az adott könyvtárhoz (módosítás). 

� A STORE használatával minden adatot felülírunk a könyvtárban (felülírás). 

Szerkeszt őben lév ő könyvtár módosításához 

Pl.: Módosítsuk az 1-es szín könyvtárat. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk C-t. 

3. Opcionálisan – nyomjuk meg a VIEW SOLO-t a kiválasztott könyvtáron kívüli összes 
könyvtár kiiktatásához. 
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4. Válasszunk ki gépeket és módosítsuk a szín paraméterértékeiket. 

5. Nyomjunk UPDATE-t. 

Az 1-es könyvtár a módosításokkal elmentődött. 

Vagy 

1. Válasszunk ki csatornákat és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az UPDATE-t. 

3. Nyomjunk LIB -et. 

4. Válasszuk ki az 5-ös könyvtáret. 

5. Válasszuk ki a könyvtár sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (1), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 1-es U-gombot. 

Az 1-es könyvtár módosult az új információkkal. 

Egy könyvtár felülírásához 

Pl.: Az 1-es fókusz könyvtárban az 1 – 4 mozgógépek X paramétere 30%-on, Y paramétere 45%-on 
van. Írjuk felül a könyvtárat, hogy csak a 4-es mozgógépet tartalmazza és az X paramétere 60%, az Y 
paramétere pedig 45% legyen. 

1. Válasszuk ki a 4-es mozgógépet és állítsuk be a paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg a STORE-t. 

3. Nyomjunk F-et. 

4. Válasszuk ki az 1-es könyvtárat a pult numerikus billentyűzete segítségével (1), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg az 1-es U-gombot. 

A pult megerősítést vár tőlünk. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t, vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Az 1-es könyvtár felülíródott. 

A VIEW SOLO használatához 

Pl.: Több lejátszón világítási képek és chaser-ek vannak. Különítsük el az 5-ös szín könyvtárat. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk C-t. 

3. Válasszuk ki az 5-ös szín könyvtárat. 

4. Klikkeljünk a VIEW SOLO-ra. 
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Minden érték, kivéve a kiválasztott könyvtárban lévők, leúsznak 0 értékre. 

5. Opcionálisan – Szerkesszük a könyvtárat, majd nyomjunk UPDATE-t a mentéshez. 

Könyvtárak törlése 
Könyvtárak törlésekor azok az értékek, amelyek világítási képekben, chaser lépésekben, vagy 
memóriákban vannak és könyvtárakból származnak, elvesztik a forrásukat és önálló paraméterértékké 
válnak. 

Memóriák törléséhez 

Pl.: Töröljük az 1-es szín könyvtárat.  

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk LIB -et. 

3. Nyomjunk C-t. 

4. Válasszuk ki az 1-es szín könyvtárat. 

A pult megerősítést vár. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Az 1-es szín könyvtár törlődött. 

 

 

 
 
 

 

Világítási képek, chaser lépések, memóriák progra-
mozása könyvtárak segítségével 
A könyvtárak segítségével való világítási jelek programozása úgy, mint világítási képek, chaser 
lépések, memóriák, sokkal egyszerűbb, gyorsabb és pontosabb. 

A pozíció könyvtárak használata kifejezetten fontos. Abban az esetben, ha az előadás új helyszínre 
költözik, csupán a pozíció könyvtárban lévő értékeket kell módosítani ahhoz, hogy az összes 
memóriában, világítási képben és chaser-ben lévő pozíciók a megfelelő helyre kerüljenek. 

Saját színpaletta létrehozásával rengeteg időt megspórolhatunk, hiszen a későbbiek során nem kell a 
színkevergetéssel bajlódni. 

 Lehetőségünk van a könyvtárakat módosítani is, miközben memóriákat, világítási képeket, vagy 
chaser-eket módosítunk. 

Ha az X és Y paraméterérték eredete egy fókusz könyvtár, akkor az a paraméterek érintőképernyőn 
lévő celláiban megjelenik (f) formátumban. 

 Könyvtárak segítségével való programozáshoz 

Pl.: Hozzuk létre a 6-os világítási képet az 1-es szín könyvtár segítségével.  

1. Válasszunk ki mozgógépeket és adjuk be a dimmerüket. 

2. Nyomjunk LIB -et. 
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3. Nyomjunk C-t. 

4. Válasszuk ki az 1-es szín könyvtárat. 

A szín paraméterértékek betöltődnek a könyvtárból. 

5. Nyomjunk STORE-t. 

6. Nyomjunk SCENE-t. 

7. Válasszuk ki a 6-os világítási képet a pult numerikus billentyűzete segítségével (6), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a 6-os cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 6-os U-gombot. 

Memória, chaser, világítási kép módosítása közbeni könyvtár módosításához 

Pl.: Módosítsuk 2-es mozgógép pozíció könyvtárból származó X és Y paramétereit.  

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a memóriát, chaser lépést, vagy világítási képet. 

3. Válasszuk ki a 2-es mozgógépet. 

4. Módosítsuk az X és Y paramétereket. 

5. Nyomjunk UPDATE-t. 

6. A módosítások könyvtárba való elmentéséhez klikkeljünk a YES-re. Ha a módosításokat csak 
a memóriába, chsaer lépésbe, vagy a világítási képbe akarjuk elmenteni, de a könyvtárba nem, 
klikkeljünk a NO-ra.  

Megjegyzés: Ha a NO-ra klikkelünk a paraméter elveszti a könyvtárhoz való kötődését. 
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11. fejezet: Effektek 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� Az effektekről általában (lásd 143. oldal) 

� Mozgásjellemzők (lásd 145. oldal) 

� Időjellemzők (lásd 151. oldal) 

� Effekt programozása (lásd 153. oldal) 

� Effekt könyvtárak programozása (lásd 154. oldal) 

� Haladó effekt programozás (lásd 156. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az effektekr ől általában 
Az effektek paraméterértékek változásainak folyamatosan futása, az együtt futó gépek időbeli 
eltolásával. Lehet effektet írni mozgásra, mikor a mozgófejjel, vagy a tükörrel egy kört, vagy egy 8-ast 
rajzolhatunk. De írhatunk effektet a színparaméterekre is pl. egy szivárvány hatás eléréséhez. Az 
effektek használatának csak a képzeletünk szabhat határokat. 

Az effekteket úgy alkalmazzuk, mintha paraméterértékek lennének. A programozás során minden 
további nélkül menthetjük világítási képekbe, chaser-ekbe, vagy memóriákba. 

Effekt jellemz ők 
Az effekt jellemzők programozhatók és módosíthatók az Effect képernyőben. 

Az érintőképernyőn lévő Effekt gombok 

Gombok Leírás 

WAVE / ONE-ON 

A gépek egymáshoz képesti viszonya: 

� Wave – az effekt a gépeken eltolással hajtódik végre (hullám). 

� One – egy időben csak egy gépen hajtódik végre az effekt. 

� All – nincs eltolás, az effekt egyszerre hajtódik végre minden 
gépen. 

Bővebben: a „A gépek egymáshoz képesti viszonyának beállítása” c. 
fejezetben a 151. oldalon. 

CUSTOMIZE / GENERIC Alap mozgási típusok. 

FREEZE EFFECT Egy lejátszón, vagy a szerkesztőben futó effekt megállítása. 
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Az érintőképernyőn lévő Effekt gombok 

Gombok Leírás 

+BASE Mentésnél a bázisérték bementése. 

RELEASE 
Egy gép kivonása az effekt alól. A kivont gép paraméterei visszatérnek 
a bázisértékekre. 

HOME 
Egy gép kivonása az effekt alól. A kivont gép paraméterei visszatérnek 
a home (alapértelmezett) értékekre. 

 

A MORE… megnyomásával további funkciókat érhetünk el. 

↔ Az effekt irányát fordíthatjuk meg ezzel a funkcióval. 

UP 

CENTER 

DOWN 

Ezekkel az opciókkal vezérelhetjük az effekt irányát és hatósugarát. 

NORMAL 

CENTER 

RANDOM 

Ezekkel az opciókkal vezérelhetjük az effekt haladását. 

SYNC Egyszerre futtatott effekteket tudunk összeszinkronizálni. 

INVERT SIZE  

Amikor az Effect képernyő aktív, a paraméterkerekek vezérlik az effekt jellemzőket: 

Paraméterkerekek Effekt módban 

Paraméterkerék Leírás 

Time Egy effekt ciklus idejét határozhatjuk meg másodpercben. 

Size Meghatározza az effekt irányát és hatáskörét a bázisértékhez képest.  

Base Az effektben résztvevő paraméterek bázisértékét módosíthatjuk. 

Offset Meghatározhatjuk azt a pontot az időcikluson belül, amikor a paraméter 
elkezdi a mozgást. 

# (szám) of Fixt (gép) A gépeket csoportokra oszthatjuk meghatározva ezzel, hogy az effektet 
a különböző csoportokban lévő gépek eltolva futtassák. 

Pl.: Egy dimmer effekt fut az 1 – 10 mozgógépeken. Mind a 10 gép 
egyszerre villog. Osszuk a gépeket 2 csoportra és klikkeljünk a WAVE-
re. Ennek hatására, amikor a páratlan gépek 100-on vannak a párosak 
0-án, és fordítva. 

# of Loops Meghatározza az effekt ismétléseinek számát. 
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Gépek kiválasztásának sorrendje 
A gépek kiválasztásának sorrendje meghatározza az effekt futásának irányát is. Pl.: ha az 1 – 12 
gépeket választjuk ki, az effekt futás az 1-es gépen indul, majd a 2-es folytatódik és így tovább. Ha a 
kiválasztás a 12 – 1 volt, az effekt futás a 12-es gépen indul, majd a 11-es folytatódik és így tovább. 
Természetesen ez a szabály igaz a nem sorrendben kiválasztott gépek esetében is. 

Előreprogramozott effektek 
A Dlite rendelkezik előreprogramozott effektekkel. Minden előreprogramozott effekt jellemzőit 
módosíthatjuk. Néhány előreprogramozott effekt csak bizonyos paramétereken fut, mint például a 
Cyan Mag effekt, amely a cián és magenta szín paramétereken fut. Effekteket létrehozhatunk az 
Effect képernyőn található mozgás típusokból és jellemzőkből. 

Az előreprogramozott effektek a 49 -68 között sorszámozódnak. 

A Dlite 20 előreprogramozott effektet tartalmaz. Az előreprogramozott effektek 49-től számozódnak. 

49. Circle 54. Triangle 59. Cyan Mag Yel 64. Iris Pulse 

50. Scan 55. Square 60. Dim On Of 65. Foc Fade 

51. Fly Out 56. Cyan Mag 61. Dim Fade 66. Zoom Fade 

52. Scissor 57. Mag Yel 62. 3 Circ Shadow 67. Frost Fade 

53. Spiral 58. Cyan Yel 63. Iris Fade 68. Frost Pulse 

Előreprogramozott effektek futtatása 

1. Nyomjuk meg a SPOT-ot és válasszunk ki mozgógépeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

3. Az érintőképernyő megfelelő cellájára kattintva válasszunk ki egy effektet. 

A kiválasztott effekt rögtön elkezd futni. 

 

 

 
 
 

 

Mozgásjellemz ők 
A következő mozgásjellemzők érhetők el: 

� Előreprogramozott vagy egyedi 

� Bázisérték 

� Fel, le, közép 

� Méret 
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Egyedi mozgás effektek 
Az egyedi mozgás effektek egyszerű mozgás mintákból állnak. Különböző effekt típusokat 
rendelhetünk különböző paraméterekhez, így az effekt típusok kombinációjával egyszerűen és gyorsan 
hozhatunk létre komplex effekteket. 

Mozgás típus Leírás 

None Nincs effekt futás. 

Jump A paraméter értéke a bázisérték és a 100% között ugrál.  

Fade A paraméter értéke a bázisérték és a 100% között úszik. 

Pulse 
A paraméter értéke a bázisérték és a 100% között pulzál. A szélső 
értékek elérésekor várakozik. 

 
További mozgás típusok eléréséhez klikkeljünk a MORE…-ra: 

� Cos (koszinusz) 

� Trpz (trapéz) 

� Tri (háromszög) 

� Hold (tartás) 

� SprlX (spirál az X tengelyen) 

� SprlY (spirál az Y tengelyen) 

� Saw (fűrész) 

Megjegyzés: Ha nincs paraméter kiválasztva, az Effekt képernyő az előreprogramozott effekteket 
mutatja. Amennyiben kiválasztottunk paramétert az effekt képernyő az egyedi effekteket mutatja. 

Mozgás típus beállításához 

Pl.: Válasszuk ki az 1 – 6 mozgógépek dimmer paraméteréhez a jump (ugrás) effektet. 

1. Válasszuk ki az 1 – 6 mozgógépeket. 

2. Nyomjuk meg a dimmer kereket, vagy válasszuk ki a dimmer paramétert. 

Vagy 

Állítsunk be egy dimmer értéket (bázisérték). 

3. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

4. Klikkeljünk a JUMP-ra. 

Az effekt azonnal elkezd futni. 
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Bázisérték 
A bázisérték az a paraméterérték, amelynél az effekt elindul. A bázisérték paraméter és mozgógép 
specifikus. A bázisértéket még azelőtt be kell állítanunk, mielőtt az Effekt szerkesztő képernyőbe 
jutnánk. Egy effekt futása közben a paraméterkerék az utoljára kiválasztott paramétert vezérli, 
lehetővé téve azt, hogy a bázisértéket menet közben módosítsuk. 

A bázisérték az alábbi módokon állítható be: 

� Mielőtt az effekt szerkesztőbe jutnánk, egyszerűen válasszuk ki a paramétert és adjunk neki 
értéket. 

� Az effekt szerkesztőben a 3-as paraméterkerékkel állítsuk be a bázisértéket. 

� Könyvtárak használatával. 

A bázisérték módosításához 

Válasszuk ki a megfelelő gépet, majd a megfelelő paramétert. A bázis paraméterkerék (3-as kerék) 
segítségével állítsuk be a kívánt értéket. 

Bázisérték beállítása könyvtárak segítségével 

A könyvtárakat felhasználhatjuk bázisérték beállításához 

Bázisérték könyvtár segítségével való beállításához  

Pl.:  A 3-as beam könyvtár segítségével állítsuk be egy új effekt bázisértékét. 

1. Válasszunk ki mozgógépeket. 

2. Válasszuk ki a 3-as beam könyvtárat. 

3. Nyomjuk meg a B-t, és válasszuk ki az egyik paramétert. 

4. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

Az érintőképernyő effekt módba kerül. 

5. Válasszuk ki az effektet. 

Az effekt azonnal elkezd futni a kiválasztott beam paraméteren. 

6. Ismételjük meg a 3 – 5 lépéseket, ha szükséges. 

7. mentsük el az effektet világítási képként, chaser lépésként, memóriaként, vagy effekt 
könyvtárként. 

FONTOS! Klikkeljünk rá a +BASE-re a bázisérték effekt könyvtárba való mentéséhez. 
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Irány és hatósugár 
Az Up, down és center jellemzők határozzák meg az effekt irányát és hatósugarát a bázisértékhez 
képest. A mozgás lehet fel, le ill. centrikus irányultságú. 

Felfelé irányuló 

Érték

Bázisérték + méret

Bázisérték + méret/2

Bázis

 

 

 
 

Méret 

Lefelé irányuló 

Érték

Bázis

Bázisérték + méret

Bázisérték + méret/2

 

 

 

Méret 

Centrikus 

Érték

Bázisérték + méret

Bázis

Bázisérték + méret/2  

 

 

 
 

Méret 
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Példák 

Példa 1: 

� Bázisérték: 30 

� Méret: 60% 

� Irányultság: fel 

Az effekt a bázisérték és +60, tehát 30 - 90 között fog futni. 

Érték

Bázisérték + méret=90

Bázisérték + méret/2=60

Bázis=30

 

 

 
 

Méret=60 

Példa 2: 

� Bázisérték: 60 

� Méret: 60% 

� Irányultság: le 

Az effekt a bázisérték és -60, tehát 0 - 60 között fog futni. 

Érték

Bázis=60

Bázisérték – méret/2=30

Bázisérték - méret=0

 

 
 

Méret=60 

Effekt irányának és hatósugarának beállításához 

1. Válasszunk ki mozgógépeket és állítsunk be paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

3. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

4. Klikkeljünk az UP CENTER DOWN-ra addig, amíg a megfelelő beállítás meg nem jelenik a 
mozgógép sorszámának cellarácsában. 
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Méret 
A méret határozza meg, hogy az effekt mekkora területen mozog a bázisértékhez képest. A méretet %-
ban határozzuk meg. A méret értéke 0 – 100% között mozog. A méret alapértelmezett beállítás szerint 
0, 50, vagy 100% a paraméter típusától függően. 

Érték

Bázisérték + méret/2

Bázis

Bázisérték - méret/2  

 

 

 
 

Méret 

Példa 1: 

A bázisérték: 60, méret: 60, az irányultság: középponti. A mozgási tartomány a bázisérték +30 és 
bázisérték -30 között lesz. 

Érték 

Bázisérték + méret/2=90 
 

Bázis=60 
 

Bázisérték - méret/2=30 

 

 
 

Méret=60 

Példa 2: 

A bázisérték: 30, méret: 60, az irányultság: középponti. A mozgási tartomány a bázisérték +30 és 
bázisérték -30 között lesz. A paraméter értékhatárai felülről a 60, alulról a 30 lesznek. 

Érték

Bázisérték + méret/2=60

Bázis=30

Bázisérték - méret/2=0

 

 

 

 

 

Méret=60 

Effekt méretének módosításához 

1. Válasszunk ki mozgógépeket és állítsunk be paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

3. A size paraméterkerékkel állítsuk be a megfelelő méretet. 
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Időjellemz ők 
A következő időjellemzők állíthatók be: 

� Sebesség 

� Eltolás 

Sebesség 
A sebesség határozza meg, hogy az effekt egy ciklust hány másodperc alatt futtat le. Pl.: ha a sebesség 
4 másodpercre van állítva, az effekt egy ciklust 4 másodperc alatt fejez be. 

A sebesség pozitív és negatív előjelű is lehet. A negatív előjellel az effekt irányát állítjuk ellentétes 
irányba. Pl.: egy kör effekt sebessége 10 másodperc, iránya az óramutató járásával megegyező. Ha a 
sebesség előjelét negatívra módosítjuk, a futás iránya óramutató járásával ellentétes lesz. 

Effekt sebességének módosításához 

1. Válasszunk ki mozgógépeket és állítsunk be paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

3. A time paraméterkerékkel (1-es kerék) állítsuk be a megfelelő méretet. 

Eltolás 
Az eltolási érték határozza meg, hogy a mozgógép egy cikluson belül  mikor kezdje meg az effekt 
futtatását. 

Eltolási érték beállításához 

1. Válasszunk ki mozgógépeket és állítsunk be paraméterértékeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

3. Klikkeljünk a PAGE WHEELS-re a következő paraméterkerék oldalra való lapozáshoz. 

4. Állítsuk be a megfelelő eltolási értéket (offset). 

Példák az eltolás használatához 

Pl.: Írjunk egy olyan effektet, ahol az 1 – 4 csatornák ki-be kapcsolgatnak egymáshoz képest eltolva. 

Csatorna Eltolási érték 

1 0 

2 25 

3 50 

4 75 

Egy effekt beállítása Wave vagy One-on módba 

A WAVE/ONE-ON funkció gyors módja egy egyszerű eltolás beállításához. 
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� Wave – az effekt a gépeken eltolással hajtódik végre (hullám). 

� One – egy időben csak egy gépen hajtódik végre az effekt. Tehát amíg egy gép mozog, a többi 
addig várakozik. 

� All – nincs eltolás, az effekt egyszerre hajtódik végre minden gépen. 

A Wave vagy az One-on módok használatához 

Pl.: Készítsünk egy effektet az 1 – 6 mozgógépek dimmer paraméterére. Használjuk a jump effektet, 
valamint használjunk eltolást a gépek között. 

1. Válasszuk ki az 1 – 6 mozgógépeket. 

2. Állítsuk be a dimmerszintet. 

3. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

4. Klikkeljünk a JUMP-ra. 

Az effekt elkezd futni. 

5. Klikkeljünk a WAVE/ONE-ON-ra. 

Az effekt wave eltolási módban fut. Az érintőképernyőn a mozgógép szám mellett a Wave 
szöveg látható. 

6. Klikkeljünk a WAVE/ONE-ON-ra ismét. 

Az effekt one-on eltolási módban fut. Az érintőképernyőn a mozgógép szám mellett a One 
szöveg látható. 

7. Klikkeljünk a WAVE/ONE-ON-ra ismét. 

Az effekt normál módban fut. Az érintőképernyőn a mozgógép szám mellett az All szöveg 
látható. 

Csoportosítás 

A csoportosítás és az eltolás együttes használatával állíthatjuk be, hogy több mozgógép hogyan 
viselkedjen egymáshoz képest. 

Pl.: Az 1 -10 mozgógépeken egy dimmer effekt fut. Mind a 10 mozgógép egyszerre kapcsol be és ki. 
Állítsuk be a csoportosítást 2-re és állítsunk be egy eltolási értéket. A beállítás hatására a páratlan 
számú mozgógépek viselkedése ellentétesre változott a párosokhoz képest: amikor a páros gépek be 
vannak kapcsolva, a páratlanok kikapcsolt állapotban vannak és fordítva. 

Csoportosítás beállításához 

1. Válasszuk ki az 1 – 6 mozgógépeket. 

2. Állítsuk be a dimmerszintet. 

3. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

4. Klikkeljünk a JUMP-ra. 

Az effekt elkezd futni. 

5. Klikkeljünk a WAVE/ONE-ON-ra. 

6. Klikkeljünk a PAGE WHEELS-re. 

7. Klikkeljünk a # OF FIXT-re. 

8. A 2-es paraméterkerék (# of Fixt.) segítségével állítsuk be a kívánt értéket. 
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Effekt programozása 
Effekt programozásához 

1. Válasszunk ki mozgógépeket. 

2. Válasszuk ki a megfelelő paramétert a paraméterkerék megnyomásával. 

3. Opcionálisan – állítsunk be a kerékkel paraméterértéket (bázis érték). 

4. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

5. Válasszunk egy mozgás típust a JUMP, FADE, vagy a PULSE valamelyikének 
rákattintásával. 

Az effekt elkezd futni. 

6. Opcionálisan – állítsuk be a különböző effekt paramétereket. 

7. Mentsük el az effektet világítási képként, chaser-ként, memóriaként, vagy effekt könyvtárként. 

Effekt programozásához paraméter kiválasztása nélkü l 

Ha az EFFECT megnyomása előtt nem választunk ki paramétert, az előre megírt effektek jelennek 
meg a képernyőn automatikusan.  

1. Válasszunk ki mozgógépeket. 

2. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

Az Effect képernyő jelenik meg az előreprogramozott effektekkel. 

3. Klikkeljünk az egyik effektre. 

Az effekt elkezd futni. 

4. Opcionálisan – állítsuk be a különböző effekt paramétereket. 

5. mentsük el az effektet világítási képként, chaser-ként, memóriaként, vagy effekt könyvtárként. 

Gépek kivonása effektekb ől  
A futó effektekből kivonhatunk bizonyos gépeket, vagy akár az összes gépet. 

Szerkeszt őben lév ő gépek kivonásához 

Pl.: A szerkesztőben egy effektet futtatunk. Az effekt az 1 -10 gépeken fut. Vonjuk ki az 1 – 3 
gépeket. 

1. Válasszuk ki az 1 – 3 mozgógépeket. 

2. Klikkeljünk a RELEASE-re. 

Az effekt futása az 1 – 3 gépeken megáll, de a 4 – 10 gépeken folytatódik. 

Világítási képekben, chaser lépésekben, vagy memóri ákban lév ő gépek kivonásához 

Pl.: Egy effektet fut az 1-es világítási képben, az 1 – 10 gépeken. Vonjuk ki az 1 – 3 gépeket. 

1. Nyomjuk meg az EDIT  gombot. 

2. Nyomjuk meg a SCENE gombot. 

Az érintőképernyő Scene (világítási kép) módba kerül. 
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3. Válasszuk ki az 1-es világítási képet. 

4. Válasszuk ki az 1 -3 mozgógépeket. 

5. Klikkeljünk a RELEASE-re. 

Az effekt futása az 1 – 3 gépeken megáll, de a 4 – 10 gépeken folytatódik. 

6. Nyomjuk meg az UPDATE gombot a módosítás mentéséhez. 

Effektek megállításához 

1. Klikkeljünk a FREEZE EFFECT-re az Effect szerkesztőben. 

Az effekt futás megáll és a Hold szöveg jelenik meg az effektben részt vevő paraméterek 
cellájában. 

2. Klikkeljünk a FREEZE EFFECT-re az effekt újraindításához. 

TIPP! Állítsunk meg egy effektet és az adott színpadképet mentsük el egy világítási képbe, 
memóriába, vagy chaser lépésbe. 

 
 
 
 
 
 

 

Effekt könyvtárak programozása 
Effekteket elmenthetünk effekt könyvtárként, melyeket később visszakereshetünk és felhasználhatunk. 

Az effekt könyvtárakat úgy használhatjuk, mintha minták lennének. Az effektben részt vevő gépekre 
sorrendben ismétlődő mintaként alkalmazható az effekt könyvtár. Pl.: Az effekt könyvtár az 1, 2, 3 
gépekre vonatkozó értékeket tartalmazza. Alkalmazzuk az effekt könyvtárat az 1 – 9 gépekre. A 
könyvtárban lévő értékek minden harmadik gépre lesznek érvényesek. 

- Az 1-es gép értékei az 1, 4, 7 gépekre lesz érvényes. 

- A 2-es gép értékei a 2, 5, 8 gépekre lesz érvényes. 

- A 3-as gép értékei a 3, 6, 9 gépekre lesz érvényes. 

Az effekt könyvtár csak ugyanarra a paraméter típusra alkalmazható bármely gép típus esetén. Pl.: Egy 
effekt könyvtárat programoztunk, ami csatornák dimmer paraméterén fut. Ezt az effektet bármilyen 
mozgógép dimmer paraméterére alkalmazhatjuk. 

Effekt könyvtár létrehozásához 

1. Állítsuk be az effektet. 

2. Nyomjuk meg az STORE-t. 

3. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

4. Lapozzunk a megfelelő sorszámhoz az érintőképernyőn. 

5. Klikkeljünk a megfelelő effekt könyvtár sorszámra. 

Az Effect Stored üzenet jelenik meg. 

6. Nyomjuk meg a TEXT -et és nevezzük el az effekt könyvtárat. 

7. Klikkeljünk az OK-ra és nyomjuk meg az ENTER-t. 
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Bázis érték belementése az effektbe  
A bázis érték nem automatikusan mentődik bele az effektbe. Néhány esetben szükséges a bázis érték 
belementése az effektbe. Például, egy cián és magenta paramétereken futó effekt esetében 
szükségszerű a bázis érték belementése az effektbe, különben az effekt alkalmazása esetén különböző 
bázis értékeknél egész más eredményt kapunk. 

Bázis érték effektbe való mentéséhez 

Pl.: Mentsük bele a cián paraméter bázis értékét az effekt könyvtár mentésekor. 

1. Válasszuk ki az 1 – 6 mozgógépeket. 

2. Nyomjuk meg a C-t. 

3. Állítsuk be a cián paramétert. Ez az érték lesz a bázis érték. 

4. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

Az érintőképernyő effekt módba kerül. 

5. Válasszunk ki egy mozgás típust. 

6. Klikkeljünk a +BASE-re. 

7. Nyomjuk meg a STORE-t. 

8. Nyomjuk meg az EFFECT-et és válasszunk egy sorszámot. 

9. Nyomjuk meg az ENTER-t. 

Amikor ezt az effektet indítjuk, mindig az elmentett bázis értékről fog indulni. 

Effekt könyvtárak másolása  
Meglévő effekt könyvtárak tartalmát átmásolhatjuk új effekt könyvtárakba, létrehozva azokat. 

Effekt könyvtárak másolásához 

Pl.: Másoljuk a 2-es effekt könyvtár tartalmát a 6-ba. 

6. Nyomjuk meg az EFFECT-et. 

Az érintőképernyő effekt módba kerül. 

7. Klikkeljünk a 6-os effektre, vagy nyomjuk meg a 6-us U-gombot a 6-os effekt 
kiválasztásához. 

8. Nyomjunk COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Effect 6 Copy from Effect. 

9. Válasszuk ki az eredeti effekt könyvtár sorszámát az érintőképernyő, vagy az U-gombok 
segítségével (2). 

A 6-os effekt tárolódott. 

Effekt könyvtárak törlése  

Effekt könyvtár törléséhez 

Pl.: Töröljük a 4-es effekt könyvtárat. 

5. Nyomjuk meg a DELETE -et. 
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6. Nyomjunk EFFECT-et. 

Az Effect képernyő megnyílik. 

7. Válasszuk ki a 4-es effekt könyvtárat. 

A pult megerősítést vár. 

8. Nyomjunk a DELETE-t újra, vagy nyomjuk meg az ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 4-es effekt könyvtár törlődött. 

Szöveg hozzáadása effekt könyvtárakhoz  
Szöveg hozzáadásával az effekt könyvtárak könnyebben azonosíthatóak lesznek. Az effekt 
könyvtárakhoz rendelt szövegek az érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg effekt könyvtárhoz való hozzáadásához 

Pl.: Adjunk szöveget az 5-ös effekt könyvtárhoz. 

1. Nyomjunk EFFECT-et. 

2. Válasszuk ki az 5-ös effekt könyvtárat. 

3. Nyomjuk meg a TEXT -et és írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

4. Nyomjunk STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Effekt létrehozása egy másik effekt könyvtárból  
Meglévő effektek felhasználásával újakat hozhatunk létre. 

Effekt könyvtár létrehozásához egy meglév ő effekt könyvtár segítségével 

6. Válasszunk ki gépeket. 

7. Nyomjunk EFFECT-et és válasszunk ki egy effektet. 

8. Szerkesszük az effektet. 

9. Mentsük el az új effekt könyvtárat. 

 
 

 

Haladó effekt programozás 
A haladó effekt programozáshoz szükséges funkciókat effekt módban a MORE…-ra való kattintással 
érjük el. 

Effekt méretének invertálása  
Az effekt méretének invertálásával az effekt futásának sorrendjét fordítjuk meg. 

Pl.: Az eredeti effekt egy dimmer paraméteren fut, melynek bázis értéke: 25. A mozgás típus jump-ra 
van állítva. Az effekt 0 és 25 között fog ugrálni. Az effekt invertálását követően a dimmer paraméterek 
25 ás 100 között fognak urálni. 
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Effekt invertálásához 

1. Programozzunk egy effektet. 

2. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

3. Klikkeljünk az INVERT SIZE-ra. 

Effekt irányának beállítása  
Egy effekt irányát lehetőségünk van beállítani. 

Effekt irányának beállításához 

1. Programozzunk egy effektet. 

2. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

3. Klikkeljünk az ↔-ra. 

Gépek haladásának meghatározása effektekben  
Az effektben résztvevő gépek haladása lehet normál, középponti, vagy véletlenszerű. 

� A normál haladás az alapértelmezett beállítás a Dlite-ban. Ebben az esetben a gépek a 
kiválasztás sorrendjében hajtják végre az effektet (1 -3 az nem ugyan az, mint a 3 – 1, vagy a 
2, 1, 3). 

� A középponti haladásnál a gépek párosával futnak a középpontból kifelé, vagy a középpont fel 
a meghatározott iránytól függően. 

� A véletlenszerű haladás esetén az effektben lévő gépek véletlenszerű sorrendben futnak. 

Haladás beállításához 

Pl.: Alkalmazzuk az 1-es effekt könyvtárat az 1 – 6 gépekre és módosítsuk a haladást középpontira. 

1. Válasszuk ki az 1 – 6 gépeket. 

2. Nyomjunk EFFECT-et. 

Az érintőképernyő effekt módba kerül. Az érintőképernyő cellái az előreprogramozott, 
valamint a létrehozott effekteket tartalmazzák. 

3. Klikkeljünk az 1-es effektre. 

Az 1-es effekt azonnal el kezd futni a kiválasztott gépeken. 

4. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

5. Klikkeljünk a CENTER-re. 

Megjegyzés: Az effekt irányának módosításával, az effekt kívülről a középpont felé fog haladni a 
belülről kívülre való haladás helyett. 
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Effektek szinkronizálása  
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy összeszinkronizáljunk két, vagy több effektet, amelyek különböző 
paramétereken futnak. Egy paramétert hozzászinkronizálhatunk egy másik paraméterhez az F, C, és B 
bankokban lévő szinkron típus megadásával. 

Pl.: Ha azt akarjuk, hogy az X paraméteren futó effekt akkor induljon, amikor a cián effekt éppen 0-án 
van, és akkor érje el az X effekt a maximumot, amikor a cián effekt maximumon van. Ebben az 
esetben a két effekt szinkronizálásra lesz szükségünk. 

Effektek szinkronizálásához 

Pl.: Programozzunk effekteket az X mozgó és a cián szín paraméterekre és szinkronizáljuk azokat. 

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Válasszuk ki az X paramétert a paraméterkerék megnyomásával. 

3. Nyomjuk meg az EFFECT gombot. 

Az érintőképernyő effekt módba kerül. 

4. Válasszunk ki mozgás típust. 

Az effekt azonnal elindul a kiválasztott mozgógépeken. 

5. Klikkeljünk a WAVE-re. 

Eltolás jött létre a kiválasztott gépeken. 

6. Nyomjuk meg a C-t a szín paraméter bankba való bejutáshoz és válasszuk ki a cián paramétert 
a kerék megnyomásával. 

7. Nyomjuk meg az EFFECT gombot. 

8. Válasszuk ki ugyan azt a mozgás típust és klikkeljünk a WAVE-re. 

Az effekt azonnal elindul a kiválasztott mozgógépeken. 

9. Klikkeljünk a MORE…-ra. 

A haladó effekt beállítások megjelennek az érintőképernyőn. 

10. Klikkeljünk a SYNC-re. 

Az aktív effektek megjelennek az érintőképernyő cellarácsaiban. 

11. Nyomjuk meg az F(ocus)-t és válasszuk ki az X paramétert a paraméter kerék 
megnyomásával. 

12. Mentsük el világítási képként, chaser lépésként, memóriaként, vagy effekt könyvtárként. 
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Legyező effekt (fan) 
A legyező effekt szórt értékeket alkalmaz a mozgógép paraméterekre, csatornák intenzitás értékére, 
színváltók értékére a kiválasztás sorrendjétől függően. A paraméter kerekek használhatóak a szórás 
beállításához. Mozgógép paraméterek, dimmerek, színváltók esetében a legyező effekt lehet oldalról 
haladó, középponti, vagy tükrözött. Az oldalról haladó legyező effekt az első gépet használja bázis 
referenciaként. 

A legyező effekt iránya az érintőképernyőn állítható be: 

Opciók Leírás 

← 
Bal oldalról induló – a kiválasztott gépek közül az első géptől indul a szórás. A 
bázis értéket az első gép adja. Az eltolási érték az első géptől indul az utolsó 
gépig.  

→ 
Jobb oldalról induló – a kiválasztott gépek közül az utolsó géptől indul a 
szórás. A bázis értéket az utolsó gép adja. Az eltolási érték az utolsó géptől 
indul az első gépig. 

↔ 

Központi tükrözött – a legyező effekt a középpontból indul. A bázis értéket a 
középen álló gép adja. A paraméter értékeken futó effekt a kiválasztott gépek 
közül a középsőtő indul az elsőig és az utolsóig. Az eltolási érték a középső 
géptől indul az utolsó és az első gépig. 

→→ 

Központi diagonál – a legyező effekt a középpontból indul. A bázis értéket a 
középen álló gép adja. A paraméter értékeken futó effekt a kiválasztott gépek 
közül a középsőtő indul az elsőig csökkenő és az utolsóig emelkedő 
értékekkel. 

NEGATIVE A legyező effekt eltolási irányát fordítja meg. 

Példák a legyező effekt használatára: 

� Színek – alkalmazzuk a legyező effektet a cián paraméterre. Eredményként azt kapjuk, hogy a 
kiválasztott gépeken a cián szín legyezőszerűen halványodik és sötétül. 

� Írisz - alkalmazzuk a legyező effektet az írisz paraméterre. Eredményként az írisz 
legyezőszerű nyitását kapjuk a kiválasztott képeken. 
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Példák a legyez ő effekt típusokra  

Bal oldalról induló 

A kiválasztás sorrendje: 

1 → 7 gépek 

   Csökkenő értékek 

 

Bázis érték 

Jobb oldalról induló 

A kiválasztás sorrendje: 

1 → 7 gépek 

   Növekedő értékek 

 

Bázis érték 

Központi tükrözött 

A kiválasztás sorrendje: 

1 → 7 gépek 

   Növekedő értékek     Csökkenő értékek 

         

                          Bázis érték 

Központi diagonál 

A kiválasztás sorrendje: 

1 → 7 gépek 

   Csökkenő értékek     Növekedő értékek 

         

                          Bázis érték 

29. ábra: Legyező effekt típusok 

TIPP! A legyező effektel gyorsan programozhatunk effekt könyvtárakat. 

Legyező effekt beállításához 

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Válasszuk ki a kívánt paramétert a hozzá tartozó paraméter kerék megnyomásával. 

3. Klikkeljünk a FAN-ra. 

4. Klikkeljünk a kívánt irányra. 

5. A paraméter kerék segítségével állítsuk be a szórást. 

6. Mentsük el világítási képként, chaser lépésként, memóriaként, vagy effekt könyvtárként. 
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12. fejezet: Snapek 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A snapekről általában (lásd 161. oldal) 

� Snapek alkalmazása (lásd 161. oldal) 

� Snapek betöltése (lásd 165. oldal) 

� Úszási idők beállítása (lásd 167. oldal) 

 
 
 
 
 
 

 

A snapekr ől általában 
A snap a lejátszók tartalmának és állapotának tárhelye. A Dlite-ban 72 snap tárolható. Egy snap 
betöltésekor a lejátszók tartalma és állapota töltődik be a snapből. 

Mindig van egy éppen aktív snap. Az aktív snap sorszáma a Page/Mode képernyőn jelenik meg. 
Minden egyes lejátszóra való mentés hozzáadódik az aktív snaphez. 

Amikor megnyitunk egy új előadást, a 1-es snap töltődik be automatikusan. Amikor elkezdjük 
programozni az új előadást, az összes világítási kép, chaser, amelyeket lejátszókra teszünk 
hozzámentődnek az 1-es snaphez. 

Az érintőképernyőn találunk a snapek működésével kapcsolatos opciós parancsgombokat, valamint 
láthatjuk az előadásban lévő snapeket. Az egyes snapeket a cellarácsokra való rákattintással 
választhatjuk ki. 

 

 
 
 

 

Snapek alkalmazása 
Snapeket elmenthetünk a numerikus billentyűzet, az U-gombok, vagy az érintőképernyő segítségével 
is. 

Három opció áll rendelkezésünkre egy snap tárolásakor. A mentési opciók az érintőképernyőn 
jelennek meg, miután a SNAP nyomógombot megnyomtuk. 

Mentési opciók Mi történik 

UPDATE SNAP Az aktuális snap felülírása. 

ALL OFF 
Amikor a snap betöltődik, az összes lejátszó bekapcsol és a kimeneteik a 
rendszeridővel felúsznak. 

CUT ALL OFF 
Amikor a snap betöltődik, az összes lejátszó kikapcsol és a kimeneteik azonnal 
leúsznak. 



162 

  

Snapek mentése 
Új snap mentésénél vagy a lejátszók állapotát és tartalmát mentjük le, vagy egy üres snapet hozunk 
létre. 

Snap mentéséhez – 1.módszer 

6. Töltsük fel néhány lejátszót világítási képpel, chaser-ekkel. 

7. Nyomjunk STORE-t. 

8. Nyomjunk SNAP-et és a pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a snapnek. 

9. Opcionálisan – nyomjuk meg a TEXT  gombot és nevezzük el a snapet. 

10. Nyomjunk ENTER-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A snap tárolásra került, valamint aktív lett. 

Snap mentéséhez – 2.módszer 

5. Töltsük fel néhány lejátszót világítási képpel, chaser-ekkel. 

6. Nyomjunk STORE-t. 

7. Nyomjunk SNAP-et és az érintőképernyőn a megfelelő cella rákattintásával válasszuk ki a 
sorszámot. 

A snap tárolásra került, valamint aktív lett. 

Snap mentéséhez – 3.módszer 

5. Töltsük fel néhány lejátszót világítási képpel, chaser-ekkel.. 

6. Nyomjunk STORE-t. 

7. Nyomjunk SNAP-et és a megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a sorszámot. 

A snap tárolásra került, valamint aktív lett. 

Üres snap létrehozásához 

1. Nyomjunk SNAP-et. 

2. A pult számbillentyűzete segítségével adjunk sorszámot a snapnek, majd nyomjuk meg az 
ENTER-t. 

Vagy 

Az érintőképernyőn a megfelelő cella rákattintásával válasszuk ki a sorszámot. 

Vagy 

A megfelelő U-gomb megnyomásával válasszuk ki a sorszámot. 

 A snap tárolásra került, valamint aktív lett. 

FONTOS! Ha üres snapet akarunk létrehozni, a mentési feladat nem a STORE megnyomásával 
kezdődik. 
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Snapek másolása  
Meglévő snapek tartalmát átmásolhatjuk új snapekbe, létrehozva azokat. 

Snapek másolásához 

Pl.: Másoljuk a 2-es snap tartalmát a 4-be. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SNAP-et. 

3. Válasszuk ki azt a snapet, amelybe másolni szeretnénk, jelen esetben a 4-est. 

4. Nyomjunk COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: EDIT: Snap 4 Copy from Snap. 

5. Válasszuk ki az eredeti snap sorszámát a pult numerikus billentyűzete segítségével (2), majd 
nyomjunk ENTER-t. 

Vagy 

Klikkeljünk a 2-es cellára az érintőképernyőn. 

Vagy 

Nyomjuk meg a 2-es U-gombot. 

Snapek átszámozása  
Meglévő snapek sorszámát igény esetén módosíthatjuk. 

Snapek átszámozásához 

Pl.: Az 1-es snapet nevezzük át 11-re. 

Nyomjuk meg az EDIT -et. 

Nyomjunk SNAP-et és válasszuk ki a 11-est. 

Nyomjunk SHIFT + COPY-t. 

A következő üzenet jelenik meg a parancssorban: Move. 

Klikkeljünk az 1-es cellára az érintőképernyőn. 

Nyomjunk ENTER-t, vagy STORE-t. 

Az 1-es snap átneveződött 11-esre. 

Snapek szerkesztése  
Minden egyes alkalommal, mikor egy világítási képet, vagy egy chaser-t rátöltünk egy üres lejátszóra, 
vagy egy Qlistát az A/B lejátszómezőre, az új információk hozzáadódnak az aktív snaphez. 

Ahhoz, hogy a lejátszók tartalmának törlése utáni állapotot, vagy a lejátszó tartalmának törlése és újra 
tartalommal való feltöltése utáni állapotot elmentsük a snap módosítására van szükség. Az egyes 
lejátszók tulajdonságainak bármilyen változtatása esetén is a snap módosítására van szükség. A 
módosításhoz szükséges UPDATE SNAP parancs az érintőképernyőn található. 

A snap szerkesztése során további opciókkal találkozhatunk. 
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Opciók Mi történik 

STORE PBS AS SNAP A kiválasztott snapet módosítja, az aktuális lejátszó tartalmakat elmenti. 

PBS ON A snap behívását követően az összes lejátszót bekapcsolja. 

PBS OFF A snap behívását követően az összes lejátszót kikapcsolja. 

Snap módosításához – 1.módszer 

1. Töltsük fel néhány lejátszót világítási képpel, chaser-ekkel, vagy töröljük néhány lejátszó 
tartalmát. 

2. Nyomjuk meg a SELECT gombokat az egyes lejátszók be ill. kikapcsolásához. 

3. Klikkeljünk az UPDATE SNAP-re az érintőképernyőn. 

A snap tárolásra került az új beállításokkal. 

Snap módosításához – 2.módszer 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et.. 

2. Nyomjunk SNAP-et. 

3. Opcionálisan – klikkeljünk a PBS ON-ra vagy a PBS OFF-ra.  

4. Klikkeljünk a STORE PBS AS  SNAP-re az érintőképernyőn. 

A snap tárolásra került az új beállításokkal. 

Szöveg hozzáadása snapekhez  
Szöveg hozzáadásával a snapek könnyebben azonosíthatóak lesznek. A snapekhez rendelt szövegek az 
érintőképernyőn jelennek meg. 

Szöveg snaphez való hozzáadásához 

Pl.: Adjunk szöveget az 5-ös snaphez. 

1. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

2. Nyomjunk SNAP-et. 

3. Válasszuk ki az 5-ös snapet. 

4. Nyomjuk meg a TEXT -et és írjuk be a kívánt szöveget a klaviatúra vagy az érintőképernyő 
segítségével. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 
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Snapek törlése  

Snap törléséhez 

Pl.: Töröljük a 4-es Snapet. 

1. Nyomjuk meg a DELETE -et. 

2. Nyomjunk SNAP-et. 

Az Edit Scene képernyő megnyílik. 

3. Válasszuk ki a 4-es snapet. 

4. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t. 

A pult megerősítést vár. 

5. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

A 4-es snap törlődött. 

 

 
 
 
 
 

 

Snapek betöltése 
Háromféle betöltési mód közül választhatunk: 

� Kényszerítő – Az aktív lejátszó tartalmak törlődnek, az új snap minden érintett lejátszóra 
rátölti az új tartalmat. 

� Keveréses - Az aktív lejátszó tartalmak nem törlődnek, az új snap csak az üres lejátszókra tölti 
rá az új tartalmat. 

� Várakozó – Az aktív snapben lévő bekapcsolt lejátszók addig nem íródnak felül az új 
tartalommal, amíg azok kikapcsolt állapotba nem kerülnek. 
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Példa: 

1-es snap – 1-es világítási kép a 12-es lejátszón 

2-es snap – 2-es világítási kép a 11-es lejátszón 

3-as snap – 3-as világítási kép a 12-es lejátszón 

Megjegyzés: Minden lejátszó bekapcsolt állapotban van. 

Aktív snap Új snap Betöltési mód Mi történik 

1-es snap 2-es snap 

Kényszerítő 

To trigger a forcing snap 

SNAP,#,ENTER 

A 12-es lejátszó törlődik. 

A 2-es világítási kép rátöltődik 
a 11-es lejátszóra. 

1-es snap 2-es snap 

Keveréses 

To trigger a merging snap 

SNAP,#,SHIFT+ENTER 

A 12-es lejátszó nem törlődik. 

A 2-es világítási kép rátöltődik 
a 11-es lejátszóra. 

1-es snap 3-as snap 

Várakozó 

To trigger a waiting snap 

SNAP,SNAP,#,ENTER 

Megjegyzés: Várakozó módban a 
SNAP LED villog. 

Az aktív snapben lévő 
bekapcsolt lejátszók addig 
nem íródnak felül az új 
tartalommal, amíg azok 
kikapcsolt állapotba nem 
kerülnek, vagy a potméterek 0 
állásba nem kerülnek. 

A System Options menüben módosítani tudjuk az alapértelmezett betöltési mód beállítást. 

Az alapértelmezett betöltési mód módosításához 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk a BEHAVIOR-ra. 

4. Klikkeljünk a megfelelő betöltési módra (MERGE[keveréses], WAIT[várakozó]). A kijelölést 
követően a kiválasztott opció háttere sötét lesz. 

Megjegyzés: Ha sem a MERGE, sem pedig a WAIT opció nincs kijelölve, akkor az 
alapértelmezett betöltési mód a kényszerítő mód. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

A SNAP,#,ENTER parancssorozat mindig a System Options menüben beállítottak szerint 
működik. 
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Úszási id ők beállítása 
A snapek által lejátszókra betöltött világítási képekben, chaser-ekben lévő gépek paraméter értékei az 
alábbiak szerint fognak beúszni: 

� A snapben a lejátszó állapota bekapcsolt. 

� A lejátszó húzója alsó, 0 állásban van. 

� A snapnek van beúszási ideje. 

Úszási id ő megadásához 

8. Nyomjuk meg az EDIT -et. 

9. Nyomjunk SNAP-et. 

10. Amennyiben nem az aktuális snap úszási idejét akarjuk meghatározni, válasszuk ki a kívánt 
snapet. 

11. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

12. Forgassuk addig a paraméterkereket, míg a kívánt értéket el nem érjük. 

13. Nyomjunk ENTER-t vagy STORE-t vagy klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

6. Nyomjunk SNAP-et. 

7. Amennyiben nem az aktuális snap úszási idejét akarjuk meghatározni, válasszuk ki a kívánt 
snapet. 

8. Nyomjuk meg a TIME -ot. 

9. Forgassuk addig a paraméterkereket, míg a kívánt értéket el nem érjük. 

10. Klikkeljünk az OK-ra. 
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13. fejezet: Rendszer beállítások 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� A beállítások menü (lásd 169. oldal) 

� Rendszeropciók (lásd 170. oldal) 

� PC-hez való kapcsolódás (lásd 174. oldal) 

� Hidegindítás (lásd 175. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A beállítások menü 
A beállítások menüben tudjuk a különböző rendszerrel kapcsolatos beállításokat elvégezni. 

A beállítások menüben található opciók: 

� Rendszer opciók elérése. 

� A pult kikapcsolása. 

� A Dlite hardver részének diagnosztikája. 

� Be/Kimenetek kezelése – SMPTE és MIDI 

� Előadás betöltése a flash diszkről, vagy floppyról. 

� Előadás elmentése a flash diszkre, vagy floppyra. 

� Előadás törlése a flash diszkről, vagy floppyról. 

� Device törlése a flash diszkről, vagy floppyról. 

� Patch (összerendelések) menü elérése. 

� A DMX összerendelések megtekintése és szerkesztése. 

� A DMX csatornák tulajdonságainak megtekintése és szerkesztése. 

 

A beállítások menü eléréséhez 

Nyomjuk meg a SETUP-ot. 
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Rendszeropciók 
A rendszeropciók segítségével tudjuk a Dlite alapbeállításait elvégezni. 

A rendszeropciók főképernyője mutatja a pultban lévő szoftver verziót és a szabad memóriákat 
KBájtban. 

A rendszeropciók menüben történt módosítások azonnal érvénybe lépnek, nincs szükség mentésre, 
vagy az OK-ra való kattintásra. 

Működési beállítások  
Nyomjuk meg a SETUP > SYSTEM OPTIONS > BEHAVIOR parancsokat. 

Opció Beállítás Leírás 

BE Amikor egy lejátszó kimenete felülíródik, a lejátszó kikapcsolt 
állapotba kerül. Pl.: Az 1-es lejátszó aktív, a rajta lévő mozgógépek 
be vannak állítva (szín, pozíció, stb…). Ha a 2-es lejátszót 
aktiváljuk, mely ugyan azokat a mozgógépeket tartalmazza, az 1-es 
lejátszó kikapcsolt állapotba kerül. Ha a 2-es lejátszót megállítjuk, a 
mozgógépek felveszik a home értékeiket, vagy követő módba 
kerülnek. 

Playback Stomp 

LTP paraméterek 
számára 

KI A felülírt lejátszók soha nem kapcsolnak ki. A fent példát 
figyelembe véve a 2-es lejátszó megállítása esetén, a mozgógépek az 
1-es lejátszón lévő értékeiket veszik fel. 

BE A lejátszók potmétereinek alsó állásba való húzásával a lejátszó 
automatikusan bekapcsolt állapotba kerül. Nincs szükség az ON/OFF 
gomb megnyomására. 

PB Go off Zero 

KI A lejátszók potmétereinek alsó állásba való húzásával a lejátszó nem 
kerül automatikusan bekapcsolt állapotba. Szükséges az ON/OFF 
gomb megnyomása. 

BE Ha a szerkesztőből, vagy a lejátszókról gépeket törlünk, akkor azok 
paraméterei az utoljára beállított értékeiken maradnak. 

Track 

KI Ha a szerkesztőből, vagy a lejátszókról gépeket törlünk, akkor azok 
paraméterei a home értékeiket veszik fel. 

BE Amikor objektumokat szerkesztünk (pl. EDIT, SCENE,#) az alábbi 
képernyőt kapjuk: 

 

Object Info 

KI Az információs képernyő nem jelenik meg. 

BE Széles és előbeállítás módban engedélyezett a húzók lapozása. Paging on Faders 

KI Széles és előbeállítás módban nem engedélyezett a húzók lapozása. 
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Alapértelmezett beállítások  
Nyomjuk meg a SETUP > SYSTEM OPTIONS > DEFAULTS parancsokat. 

Opció Leírás 

Object Time Az összes objektumra (világítási képek, chaser lépések, memóriák) vonatkozó 
alapértelmezett úszási idő. 

Dimmer Curve Az alapértelmezett dimmer szabályzási görbe. 

Chase Pattern Az alapértelmezett chaser futási minta. 

Spot Home Values Kijelölhetünk egy megfelelő világítási képet, amely a gépek home-ba állításakor 
aktivizálódik. Ebben a home világítási képben gépek és paraméterek nincsenek 
benne. 

System Time Minden a rendszer által vezérelt úszási idő alapértelmezett értéke. Pl.: lejátszók 
leúszása, a szerkesztő törlésénél (RESET) történő leúszás. 

Felhasználói beállítások  
Nyomjuk meg a SETUP > SYSTEM OPTIONS > SETTINGS parancsokat. 

Ebben a menüben tudjuk beállítani a különböző felhasználókra vonatkozó korlátozásokat. 

Két típusú beállítást tudunk elvégezni: 

� Programozó – a programozó beállítás minden rendszerbeállítást engedélyez. A programozó 
szerkeszthet és menthet objektumokat. 

� Operátor – Az operátor csak a lejátszási funkciókat használhatja. Operátor nem szerkeszthet és 
nem menthet objektumokat. 

Opció Beállítások Leírás 

Config Users Change User 
A felhasználói jelszó megadása felhasználó váltáshoz. 

Define 
Password 

Egyedi jelszó meghatározása a programozó és az operátor 
számára. 

 

Enable 
Password 

Jelszó engedélyezése. 

Ennek az opciónak az engedélyezéséhez szükséges, hogy 
legyen jelszó meghatározva. 

Ha nincs engedélyezve, nincs szükség jelszóhoz, hogy minden 
funkciót elérjünk. 

Objects Only 
Minden törlésre kerül kivéve a patch (összerendelések). 

Clear System 

All Data 
Minden törlésre kerül a patch táblákkal együtt. 
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Be és Kimeneti portok  
Nyomjuk meg a SETUP > SYSTEM OPTIONS > I/O parancsokat. 

A Be és Kimeneti menüben állíthatjuk be az ethernetre, valamint az SMPTE-re és MIDI-re vonatkozó 
paramétereket. 

Opció Beállítások Leírás 

Enable VC Ethernet kimenet engedélyezése vagy tiltása. 

Megjegyzés: Ha nem használjuk az ethernet kimenetet, 
tiltsuk le.  

Ethernet 

Wheels Paraméterkerekek: 

� A pult IP címét állíthatjuk be. 

� Az alhálózati maszk cím beállítása. 

� Ethernet port beállítása. 

Megjegyzés: Használjuk a ● gombot a bájtról bájtra való 
ugráshoz. 

Connect to PC  Lásd 174. oldal. 

Megjegyzés: Ha a modem kábel nincs csatlakoztatva, tiltsuk 
le.  

Enable SMPTE kommunikáció engedélyezése. 

Start Clock Újra indítja az SMPTE számlálót az aktuális értéktől. 

Stop Clock Megállítja az SMPTE számlálót. 

Restart Clock Újra indítja az SMPTE számlálót a 0:0:0:0 értéktől. 

Teach SMPTE SMPTE time kód automatikus hozzárendelése a lejátszáshoz. 

SMPTE 

Frame A 3-as kerék a frame-ek számát határozza meg. 

Enable MIDI MIDI engedélyezése. 

Load Defaults Alapértelmezett beállítások betöltése. 

1-es kerék a csatornák állítására. 

MIDI 

Wheels 

2-es kerék a MIDI offset beállítására. 
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Ethernet port engedélyezéséhez 

1. Csatlakoztassuk az ethernet kábelt. 

2. Kapcsoljuk be a pultot. 

3. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

4. Klikkeljünk az I/O-ra. 

5. Klikkeljünk az ETHERNET-re. 

6. Klikkeljünk az ENABLE VC-re. 

Az ENABLE VC sötét mezőben jelenik meg. 

A Dlite küldi a vezérlést az etherneten keresztül. 

Ethernet port tiltásához 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk az I/O-ra. 

3. Klikkeljünk az ETHERNET-re. 

4. Klikkeljünk az ENABLE VC-re. 

Az ENABLE VC világos mezőben jelenik meg. 

Rendszerfrissítés  

Opciók Leírás 

SW Upgrd A pult szoftverének frissítése. 

OS Upgrd Operációs rendszer frissítése. 

Panel Upgrd Panel szoftver frissítése. 

Output Upgrd Kimeneti vezérlő szoftver frissítése. 

A pult kikapcsolása  
A SHUTDOWN-ra klikkelve zárhatjuk be a pulton futó alkalmazást. Ezt a műveletet a pult tápjának 
kikapcsolása előtt mindig végezzük el. 
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Diagnosztika  
A diagnosztika segítségével tudjuk a LED-eket, nyomógombokat, potmétereket tesztelni. 

Teszteléshez 

1. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a DIAG-ra. 

3. Nyomjunk meg gombokat, vagy mozgassuk a húzókat. 

A nyomógombok és potméterek azonosítója megjelenik az A/B lejátszómező, vagy a 
Page/Mode LED kijelzőkön. A nyomógombok LED-jei villognak. A potméterek amplitúdó 
értékei ugyancsak megjelenítődnek. 

A diagnosztikából való kilépéshez 

Nyomjuk meg a SETUP-ot ismét. 

 

 

 
 
 

 

PC-hez való kapcsolódás 
A Dlite-ot csatlakoztathatjuk egy PC-hez is kihasználva annak háttértárolási kapacitásait. Tárolhatjuk 
a PC-n előadásainkat és device-ainkat is. A csatlakozáshoz egy null modem kábelre és az ActiveSync 
programra lesz szükségünk. 

FONTOS! A pult bekapcsolása előtt csatlakoztassuk a modem kábelt. 

PC-hez való kapcsolódáshoz 

1. Csatlakoztassuk a null modem kábelt a Dlite soros portjára. 

2. Kapcsoljuk be a pultot. 

3. Indítsuk el az ActiveSync programot és állítsuk be a PC portot [COM1 vagy COM2]. 

4. Nyomjuk meg a SETUP-ot. 

5. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

6. Klikkeljünk az IN/OUT-ra. 

7. Klikkeljünk a CONNECT TO PC-re. 

Ha a csatlakozás sikeres, a CONNECT TO PC mező bekapcsolt állapotba kerül. 

A „Sajátgép”-en belül „Cserélhető lemezként” jelenik meg a Dlite a PC-n. Itt találhatóak a 
Dlite-ban lévő előadások és device-ok. 

Megjegyzés: Ha a modem kábel nincs csatlakoztatva, tiltsuk le a funkciót. 
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Hidegindítás 
Néha szükség lehet a Dlite memóriáiban lévő összes adat törléséhez. Ezt hívjuk hidegindításnak, 
amely azonban a flash diszken lévő előadásokat és device-okat nem törli. 

Hidegindításhoz 

1. Nyomjuk meg a CLEAR + ENTER  gombokat és kapcsoljuk be a pultot. 

2. Addig tartsuk lenyomva a CLEAR + ENTER  gombokat, amíg a Loading Application szöveg 
meg nem jelenik. 

3. Klikkeljünk a YES-re a hidegindításhoz, vagy a NO-ra, ha meggondoltuk magunkat. 

A YES választása esetén minden adat törlődik a memóriákból. 

NO esetén a memóriákban lévő adatok betöltődnek. 
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14. fejezet: Automatikus lejátszások 

Ez a fejezet a következő témákat tartalmazza: 

� SMPTE (lásd 177. oldal) 

� MIDI (lásd 179. oldal) 

� Fény vezérlése hanggal (lásd 180. oldal) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SMPTE 
Az SMPTE time kódok segítségével világítási képeket, chaser lépéseket és memóriákat indíthatunk 
automatikusan. 

Az SMPTE time kódot egy külső SMPTE eszközről, vagy a belső SMPTE generátorról kaphatjuk. 

Az alapértelmezett frame/másodperc beállítás: 30. 

SMPTE beállítása a Dlite-ban  

A bels ő SMPTE generátor használata 

A belső SMPTE generátor a Teach (tanító) funkcióval karöltve jól használható SMPTE time kódok 
lejátszókhoz való hozzárendeléséhez. 

Ahhoz, hogy a belső SMPTE generátort és a SMPTE tanító funkciót használhassuk, be kell 
kapcsolnunk az SMPTE funkciót. Ha nincs engedélyezve az SMPTE funkció, a pult figyelmen kívül 
hagyja a külső SMPTE kódokat. 

Parancs Mi történik 

START CLOCK A belső SMPTE generátor elindítja a számlálót az aktuális értéktől kezdve. 

STOP CLOCK Az SMPTE számláló megállítása. 

RESTART CLOCK Az SMPTE számláló nullázása. 

Az SMPTE engedélyezéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk az SMPTE-re. 

5. Klikkeljünk az ENABLE-re. 

Az ENABLE sötét mezőben jelenik meg. 
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Az SMPTE tiltásához 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk az SMPTE-re. 

5. Klikkeljünk az ENABLE-re. 

Az ENABLE világos mezőben jelenik meg. 

Frame szám beállításához 

Az SMPTE menüben (SETUP > SYSTEM OPTIONS > I/O) a 3-as paraméterkerék segítségével 
állítsuk be a frame számot. A maximálisan megengedett frame szám: 50. 

SMPTE time kód hozzárendelése memóriákhoz  
Memóriákhoz SMPTE time kódot hozzárendelhetünk manuálisan vagy az SMPTE tanító funkció 
segítségével. 

SMPTE time kód memóriákhoz való manuális hozzárende léséhez 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Válasszuk ki a Qlitát és a megfelelő memóriát. 

3. Nyomjunk TIME -ot. 

4. Klikkeljünk az SMPTE-re. 

5. A paraméter kerekek használatával állítsuk be a megfelelő értéket. 

Megjegyzés: Óra megadásához nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHFT nyomógombot és állítsuk 
be a kívánt értéket az 1-es paraméterkerék segítségével. 

SMPTE time kód memóriákhoz való manuális hozzárende léséhez 

1. Töltsük rá a Qlistát az A/B lejátszómezőre. 

2. Nyomjunk SETUP-ot. 

3. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

4. Klikkeljünk az I/O-ra. 

5. Klikkeljünk az SMPTE-re. 

6. Klikkeljünk az TEACH SMPTE-re. 

A belső SMPTE számláló elkezd futni. A számláló a parancssorban látható. 

7. Minden egyes GO megnyomásakor az épp felúszó memóriához hozzárendelődik az aktuális 
time kód érték. 

8. Ha elkészültünk tiltsuk le a TEACH SMPTE funkciót. 
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MIDI 
A Dlite alkalmas egyaránt alkalmas MIDI parancsok fogadására és küldésére is. A MIDI parancsok 
fogadását ill. küldését engedélyeznünk kell. 

A MIDI engedélyezéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk a MIDI -re. 

5. Klikkeljünk az ENABLE-re. 

Az ENABLE sötét mezőben jelenik meg. 

A MIDI tiltásához 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk a MIDI -re. 

5. Klikkeljünk az ENABLE-re. 

Az ENABLE világos mezőben jelenik meg. 

MIDI csatorna beállításához 

Az 1-es paraméterkerékkel állítsuk be a MIDI csatornát. 

MIDI offset beállításához 

A 2-es paraméterkerékkel állítsuk be a MIDI offset-tet. 

MIDI parancsok  

MIDI Pult parancsok 

Note On 61 – 80 PB ON, az 1 -20 lejátszók bekapcsolása. 

Note Off 61 – 80 PB OFF, az 1 -20 lejátszók kikapcsolása. 

Note On 0 – 19 

Note On 20 – 39 

Az 1 – 20 lejátszók kiválasztása szóló módban, irányuk megváltoztatása, 
freeze módba kapcsolása. 

Az 21 – 40 lejátszók kiválasztása szóló módban, irányuk megváltoztatása, 
freeze módba kapcsolása. 

Note On 55 Minden aktív lejátszó kikapcsolása. 

Note On 56 Szóló mód engedélyezése/tiltása. 

Note On 57 Irány mód engedélyezése/tiltása. 
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Note On 58 Freeze mód engedélyezése/tiltása. 

Vezérlés csere 7 + 0 -127 A dimmerkerék vezérlése. 

Note On 60 A BO (black out) gomb engedélyezése/tiltása. 

 

 

 

 

 

Fény vezérlése hanggal 
A „Fény vezérlése hanggal” funkció lehetővé teszi a lejátszók automatikus működését. A lejátszókon 
lévő világítási képek a zene ütemére villannak be. A lejátszókon lévő chaser-ek a zene ütemére lépnek. 

A paraméterkerekekkel háromféle paramétert állíthatunk: 

� 1-es kerék – F(rekvencia) Hz-ben. 

� 2-es kerék – Q, a frekvenciatartományra való érzékenység. 

� 3-as kerék – T, a villanás szintjének beállítása. 

Hangforrás csatlakoztatásához 

Csatlakoztassuk a hangforrás felöl jövő hangkábelt a Dlite hátlapján lévő 3 pólusú XLR 
csatlakozóba. 

Megjegyzés: A bemeneti jelszint 1,5 – 30 Vpp között legyen. Az optimális használathoz 
használjunk 3,5 – 10 Vpp közötti jelszintet. 

A hangbemenet engedélyezéséhez 

1. Nyomjuk meg a SETUP gombot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk a SOUND-TO-LIGHT-ra. 

5. Klikkeljünk az ENABLE-re. 

Az ENABLE sötét mezőben jelenik meg. 

A hangbemenet m űködtetéséhez 

1. Nyomjuk meg az EDIT  gombot. 

2. Nyomjuk meg a kívánt lejátszó vagy az A/B lejátszómező SELECT gombját. 

3. Klikkeljünk a SOUND-ra. 

4. A paraméterkerekek segítségével állítsuk be az F, Q és T paramétereket. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Az érintőképernyőn azoknak a lejátszóknak, amelyeknél a hangbemenetet beállítottuk a 
cellarácsában egy kis hangjegy jelenik meg.  A külső monitoron a hanggal vezérelt lejátszóknál a 
’Sound’ felirat olvasható. 



 

 181 

A függelék: Device Builder 

 
 

A Device Builder-r ől általában 
A Device Builder a Rave, Dlite és Vector fényszabályzó pultok számára létrehozott eszközszerkesztő 
program. A létrehozott vagy módosított eszközök floppyn keresztül betölthetőek a Rave és a Dlite 
pultokba, vagy beimportálhatóak a Vector Patch Manager-ébe. 

Kétféle módon nyithatjuk meg a Device Builder-t. A Start menüből vagy a Vector Tools menüjéből 
önálló alkalmazásként futtatva, vagy a Vector Patch Manager-éből. A Rave és a Dlite pultok esetében 
az előbbi módszer használható. Amennyiben a Patch Manager-ből nyitjuk meg a Device Builder-t, az 
ott végrehajtott módosítások az aktuális előadással elmentődnek a Vector-ban, ellenben az eredeti 
könyvtárban lévő device tartalmat nem módosítják. Ha a módosításokat itt is szeretnénk érvényesíteni, 
nyomjuk meg a SAVE TO LIBRARY-t. 

Az eszköz fájlok kiterjesztése a Rave és Dlite pultok esetében *.dev, a Vector pult esetében *.cvd. 

A Device Builder futtatása  

A Device Builder önálló futtatásához  

A Windows Start menüjéből a Programok \ Compulite \ Vector \ Device Builder alkalmazást 
indítsuk el.  

Vagy 

13. A Vector főképernyőjén menjünk a Tools menübe. 

14. Klikkeljünk a -ra. A Device Builder elindul. 

A Device Builder PM-b ől való futtatásához  

1. A PM munkaablakban válasszuk ki a Device struktúrát. 

2. Klikkeljünk a -ra. A Device Builder elindul. 

Vagy 

1. A PM munkaablakban válasszuk ki a Device struktúrát. 

2. Az egyik eszközre kattintsunk jobb egérgombbal. 

3. A legördülő menüből válasszuk ki a Properties-t. 

A Device Builder elindul a kiválasztott device betöltésével. 

TIPP! Telepítsük a Vector szoftvert off-line editorként egy PC-re, majd a Device Builder alkalmazás 
ikonját tegyük ki az Asztalra. 

A Device Builder-b ől való kilépéshez  

Klikkeljünk a -ra. 
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              Előző / Következő képernyő                Mentési opciók                   Kilépés 
 
 
 
 

Eszköz lista 
 
 
 
 
 
 
 

Az eszköz fotója 
 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzéseknek 
fenntartott 

szövegmező 

 
                                  A kiválasztott eszköz    Az utoljára betöltött eszköz                  Vezérlő paraméter 

93. ábra: Eszközleíró ablak 

� A baloldali ablakban található gyártók szerint csoportosítva az eszközök (device-ok). 

� A jobboldali részen található a kiválasztott eszközre vonatkozó beállítások. 

Ablakok Beállítási lehetőségek 

Device Details 

� Az eszköz azonosító száma (ID), az eszköz neve, az X, Y mozgás 
paraméterek fordulási szöge. 

� Az eszköz fotója. 

� Megjegyzés az eszközre vonatkozóan. 

Parameter Setup 

� Az eszköz paramétereinek címzése. 

� A paraméterek tulajdonságainak meghatározása. 

� A vezérlő paraméter beállítása. 

� Külső DMX eszközök meghatározása (motoros kengyelek, 
színváltók…). 

Wheel Assignments 
� Paraméterkerekek kiosztása. 

� Paraméterkerekek érzékenységének beállítása. 
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Eszközök létrehozása és szerkesztése 
Egy eszköz létrehozásához az alábbi munkafolyamatokat kell megtennünk: 

Ablakok Beállítások 

Device Details 

� Adjunk nevet és ID számot az eszköznek. 

� Minden egyes eszköznek egyedi nevet és azonosítót kell adni. 

Az eszköz neve max. 32 karakter lehet. 

Az ID szám max. 5 digitből állhat. 

Parameter Setup 
� Osszuk ki az eszköz paramétereit. 

� A paraméter kiosztáshoz használjuk az eszköz gyártójának gépkönyvét 
(DMX tábla) 

Wheel Assignments 
� Osszuk ki paramétereket a paraméterbankokba és a 

paraméterkerekekre. 

� Paraméterkerekek érzékenységének beállítása. 

FIGYELEM!  Ha a Device Builder-t a Vectorból nyitjuk meg az összes eszköz csak olvasható, de nem 
szerkeszthető, ha szerkeszteni akarunk eszközt, futtassuk a Device Builder-t a Start menüből, vagy a 
Vectoron belül a PM-ből. 

Új eszköz létrehozásához  

1. Győződjünk meg arról, hogy a Device Details ablak az aktív és hogy a megfelelő pulttípus 
van e kiválasztva. 

2. Válasszuk ki a megfelelő gyártó könyvtárát. 

3. Klikkeljünk a képernyő felső részén található NEW-ra. 

A New Device párbeszédablak megnyílik. 

4. Írjuk be az eszköz nevét és kattintsunk az OK-ra. 

Az eszköz hozzáadódik a gyártó könyvtárához. 

5. A Device Properties ablakban adjunk meg egy azonosítót a Device ID mezőben. 

Megjegyzés: Ha már létező ID számot adunk meg, egy hibaüzenetet kapunk. Ebben az esetben 
javítsuk át a számot és folytassuk a munkát. 

6. A Short Name mezőben lévő rövidített név, amely az eszköz nevéből generálódik. 

A rövidített név automatikusan generálódik az eszköz nevének első két karakteréből. 

A rövidített nevet módosíthatjuk. 

7. Az Extra Data mezőbe adjuk meg a mozgásparaméterek fordulási szögét. 

8. Válasszuk ki a Manufacturer listából a gyártót. Ha nincs benne a listában, válasszuk a 
Generic-et. 

9. A Device Remarks mezőbe írjunk be megjegyzéseket. 
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10. Rendeljünk fotót az eszközhöz. Keressük meg a azt a könyvtárat, ahol a *.bmp kiterjesztésű 
kép van és válasszuk ki. 

11. Kattintsunk a SAVE-re az új eszköz mentéséhez. 

Egy üzenetet kapunk, hogy a mentés sikeres, a fájl név és az elérési útvonal is megjelenik. 

12. Kattintsunk az OK-ra. 

Eszköz törléséhez  

1. Válasszuk ki az eszközlistából a törölni kívánt eszközt. 

2. Kattintsunk a DELETE-re. 

Megjegyzés: Törlés után nincs visszavonási lehetőségünk. 

3. Kattintsunk a YES-re a törlés megerősítéséhez, vagy a NO-ra, ha meggondoltuk magunkat. 

Paraméterek kiosztása  
Minden egyes paramétert el kell helyeznünk az eszköz paramétertáblázatában. A DMX kiosztást az 
eszköz gépkönyvéből olvashatjuk ki. 

Paraméterlista                                          Paramétertáblázat 

 
Vezérlő csatorna         Külső eszköz paraméter         Vezérlő csatorna DMX kiosztása 

94. ábra: Paraméter kiosztás ablak 

Egy eszközön belül ugyan az a paramétertípus előfordulhat többször is. Pl.: Egy mozgógépnek három 
színtárcsája van. Ebben az esetben ugyan az a paramétertípus 3 különböző címen lesz elhelyezve. A 
Paraméter tulajdonságokban a paraméter neve automatikusan beállítódik Color Wheel-re, Color Wheel 
2-re, és Color Wheel 3-ra.  
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Paraméterek kiosztásához  

1. Kattintsunk a Parameter Setup-ra. 

2. Húzzunk át a paraméterlistából egy ikont a paraméter címének megfelelő helyre. 

Az eszköz pontos paraméter kiosztását a gyártó gépkönyvében található DMX kiosztási 
táblázatból olvashatjuk ki. 

3. Ismételjük meg a 2. pontot annyiszor, ahány paraméter van az adott eszközben. 

4. Az egyes paraméterekre duplán kattintva, bejutunk a Parameter Properties párbeszédablakba, 
ahol az adott paraméter tulajdonságait tudjuk beállítani. 

5. Kattintsunk a SAVE-re. 

Küls ő paraméter kiosztásához  

Válasszuk ki a külső paramétert a paraméterlistából, majd húzzuk azt a paraméterlista ablak alatt 
lévő Extern részre.  

Osztott paraméterek kiosztásához  

Előfordulhat, hogy különböző paramétertípusok ugyan azt a DMX címet használják egy eszközön 
belül. Pl.: Egyes mozgógépeknél az 1-es csatornán van a dimmer és a shutter paraméter is. 

1. Húzzuk át a dimmer ikont a paraméterlistából az 1-es cellába. 

2. Húzzuk át a shutter ikont a paraméterlistából az 1-es cellába. 

               
              Az 1-es címen két paramétertípus van. 

3. Az 1-es címen lévő mindkét paraméter megtekintéséhez kattintsunk a nyílra és a legördülő 
menüből válasszuk ki a megfelelő paramétert. 

Megjegyzés: A paraméterek automatikusan különböző kerekekhez adódnak. 

Paraméter törléséhez  

Jobb egérgombbal kattintsunk a paraméterre és az előugró menüből válasszuk a DELETE 
parancsot.  
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Paraméterek szerkesztése  
A paraméterek kiosztását követően definiálnunk kell az egyes paramétereket. A paramétereket a 
Parameter Properties párbeszédablakban szerkeszthetjük. 

 
95. ábra: Paraméter tulajdonságok ablak 

Paraméterek szerkesztéséhez  

Kattintsunk duplán a kiválasztott paraméterre a paramétertáblázatban. 

Vagy 

Jobb egérgombbal kattintsunk a kiválasztott paraméterre a paramétertáblázatban és válasszuk a 
Properties-t. 

A címsáv mutatja a kiválasztott paramétert, valamint annak címét. 

Küls ő paraméter szerkesztéséhez  

Kattintsunk duplán a paraméterlista alatt található külső paraméterre. 

 

       96. ábra: Külső paraméter 

Vagy 

Jobb egérgombbal kattintsunk a kiválasztott külső paraméterre és válasszuk a Properties-t. 

A címsáv mutatja a kiválasztott paramétert, valamint annak címét. 
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Beállítási lehetőség Leírás 

Type 
A paramétetípus határozza meg az alapértelmezett paraméterkerék 
összerendelést. 

Name Ez a szöveg fog megjelenni a kerekek alatt. 

Bank 
Az alapértelmezett paraméterbank. Pl.: Az összes gobó paraméter 
automatikusan az Image bankhoz adódik, az összes szín paraméter pedig a 
Color bankhoz. Az alapértelmezett összerendelés könnyedén módosítható. 

Invert 
� Ha kijelöljük, akkor invertáljuk a paramétert 

� Üresen hagyva a paraméter normál módon viselkedik. 

Exclude from Lib 
� Ha kijelöljük a paramétert kivonjuk a könyvtárak alól. 

� Üresen hagyva a könyvtárak tartalmazni fogják a paramétert. 

Profile Beállítható a paraméter úszás közbeni szabályzási görbéje. 

Priority 
Beállíthatjuk, hogy a paraméter LTP (Priority) vagy HTP módban 
működjön e. 

Resolution Beállítható, hogy a paraméter 8 vagy 16 bites fölbontású e. 

LSB Offset 
Itt adhatjuk meg 16 bites felbontás esetén, mely címen van a paraméter 
finomabb felbontású párja. 

Edit Steps A paraméterlépések szerkesztéséhez használandó parancsgombok. 

Edit Step Table Paraméterlépések hozzáadását, törlését lehetővé tevő parancsgombok. 

Offset Home Value 

A paraméter Home értékének beállítása. Ez az érték, amelyet a paraméter 
felvesz a HOME  vagy a RESET gomb megnyomását követően. Pl.: az X 
és Y paraméterek Home értéke általában 50% (decimálisan 128, vagy 16 
bites felbontás esetén 32768). 

Mode 
A Home értékre vonatkozó kijelzési módot állíthatjuk 5-ra, decimálisra, 
vagy hexadecimálisra. 

Step Table Paraméterlépések beállítása. 

Az alapértelmezett kerék összerendelés módosítása  

Amikor egy új eszközt definiálunk, a paraméterei a típusoktól függően automatikusan hozzáadódnak a 
paraméterkerekekhez és a paraméterbankokhoz. Pl.: a szín paraméterek a color bankhoz, a gobó 
paraméterek az image bankhoz, stb… 

A paraméterek olyan sorrendben adódnak a paraméterkerekekhez, mint ahogyan definiáltuk azokat a 
paramétertáblázatban. Pl.: Ha a sorrend a következő: színtárcsa, színtárcsa sebessége, akkor a 
színbankban automatikusan az 1-es keréken lesz a színtárcsa, a 2-es keréken pedig a színtárcsa 
sebessége. 

TIPP! Ha a programozni kívánt eszköz csupán néhány paraméterből áll, érdemes a paramétereket egy 
bankba csoportosítani. 
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Az alapértelmezett paraméterkerék kiosztás módosítá sához  

1. A paramétertáblázatban kattintsunk jobb egérgombbal egy paraméterre. 

2. Az előugró ablakból válasszuk a Properties-t. 

A paraméter tulajdonságok ablak megnyílik. 

3. A Bank legördülő listából válasszunk ki egy másik paraméterbankot. 

 
 

 

Paraméter típus 

 

 
 

 

 

Alapértelmezett paraméterbank 

 

                         97. ábra: A paraméter tulajdonságok ablak egy részlete 

Paraméterlépések létrehozása  

Vannak paraméterek, mint pl. a dimmer, vagy a cián, amelyek csak egy lépésből állnak. Azonban 
vannak olyan paraméterek is, mint pl. a gobótárcsa, vagy a színtárcsa paraméterek, amelyek több 
lépésből állnak. Új eszköz programozásánál kezdetben minden paraméter csak egy lépésből áll. 
További lépések szerkesztéséhez az Edit Step Table parancsgombokra lesz szükségünk. 

Parancsgomb Leírás 

BUILD STEPS Erre a parancsra kattintva a Step Generator párbeszédablak nyílik meg, ahol 
beállíthatjuk a paraméterlépések számát. A paraméteren belüli DMX értékek 
automatikusan egyenletesen elosztódnak a paraméterlépések között. Ez a 
későbbiek során módosítható. 

ADD STEP Erre a parancsgombra kattintva hozzáadhatunk egy lépést a paraméterlépések 
végéhez. 

INSERT STEP Erre a parancsgombra kattintva beszúrhatunk egy új lépést a kijelölt lépés elé. 

DELETE STEP A paranccsal kitörölhetjük a kijelölt lépést. 
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Miután beállítottuk a lépések számát, töltsük ki a Step Table mezőket. 

Beállítási lehetőség Leírás 

# (szám) A paraméterlépések számát írhatjuk ide, vagy módosíthatjuk itt. 

Name 

Ide írjuk be a paraméterlépés nevét. Pl. gobótárcsa esetében az egyik lépés 
az egyik gobó, amit elnevezhetünk a mintája alapján. 

A Dlite és a Rave esetében a maximális karakterszám 6. Érdemes csupa 
nagybetűt használni. 

Discrete 

A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No. 

� No – a lépések között folyamatos szabályzás van. Ez az alap-
értelmezett beállítás. 

� Yes – nincs folyamatos szabályozás a lépések között. A kerék 
mozgatásával az értékek lépésről lépésre ugranak, a lépések közti 
értékek nem jelennek meg.  

Stopper 

A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No. 

� No – a lépések között nincs akadály. Ez az alapértelmezett beállítás. 

� Yes – a lépések között akadály van. Ebben az esetben csak a STEP 
UP és STEP DOWN parancsokkal tudunk mozogni a paraméteren 
belül a lépések között. 

Min (tól) A lépés kezdő DMX értéke.  

Max (ig) A lépés befelyező DMX értéke. 

Dark Gel 

A színváltók számára kitalált funkció. A Dark Gel funkció két kijelölt szín 
között mozgatja a színtekercset, ha az intenzitás érték magasabb, mint 10%. 
Ez sötét színek esetében hasznos funkció, mivel megakadályozza a szín 
kiégését. Ehhez a funkcióhoz a színtekercseken belül a sötét színeket 
duplán kell beragasztani. 

A színváltók általában külső dimmer paraméterrel vannak definiálva. 

A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No. 

Megjegyzés: Az ENTER megnyomásával, a nyílbillentyűkkel navigálhatunk a beállítási 
lehetőségeken belül. 

Paraméterlépés létrehozásához  

1. Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik 
paraméterre való dupla kattintással. 

Vagy 

Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik 
paraméterre való jobb egérgomb rákattintásával és a Properties kiválasztásával. 

2. Kattintsunk a BUILD STEPS-re. A Step Generator ablak megnyílik. 

3. Töltsük ki a mezőket a Step Generator-ban. 

4. Kattintsunk a BUILD STEPS-re, a paraméterlépés tábla felülírásához. 
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Lépés hozzáadásához  

1. A Parameter Properties párbeszédablakban kattintsunk az ADD STEP-re. 

Az új lépés hozzáadódott a meglévő lépések végére. Az új lépés elnevezése: New. 

2. Írjuk be a lépés nevét. 

3. Állítsuk be a többi tulajdonságot a leírtak szerint. 

Lépés beszúrásához  

1. A Parameter Properties párbeszédablakban válasszunk ki egy lépést, ami elé be szeretnénk 
szúrni a lépést. 

2. Kattintsunk az INSERT STEP-re. 

Az új lépés hozzáadódott a kiválasztott lépés elé. Az új lépés elnevezése: New. 

3. Írjuk be a lépés nevét. 

4. Állítsuk be a többi tulajdonságot a leírtak szerint. 

Vagy 

1. Válasszunk ki egy lépést. 

2. Kattintsunk a BUILD STEP-re. A Step Generator ablak megynyílik. 

3. Töltsük ki a mezőket a Step Generator-ban. 

4. Kattintsunk az INSERT STEP RANGE-re. 

Az új lépés hozzáadódott a kiválasztott lépés elé. Az új lépés elnevezése: Step 1, Step 2, stb. 

Lépés törléséhez  

1. A Parameter Properties párbeszédablakban válasszunk ki egy lépést, amelyet törölni 
szeretnénk. 

2. Kattintsunk a DELETE STEP-re. 

A lépések száma automatikusan csökken a törlést követően. 

FONTOS! Egy lépés törlése után a paraméteren belüli DMX érték megosztás nem fog 
újrakonfigurálódni, azt nekünk kell manuálisan elvégezni. 

Lépések szerkesztése  

Lépés megnevezéséhez  

Kattintsunk a lépésre és írjuk be a nevét. 

 Ez a Dlite és a Rave esetében maximum 6 karakter lehet. 

 DMX érték módosításához  

Kattintsunk a lépésen belül a Max és Min mezőre és írjuk be az új értékeket. 
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Lépés másolásához  

1. Válasszuk ki a lépést és álljunk rá a lépés nevére. 

2. Kattintsunk a COPY-ra. 

Vagy 

Jobb egérgombbal kattintsunk a lépés nevére, majd válasszuk a Copy-t. 

Lépés beillesztéséhez  

Válasszuk ki a lépést, ami helyett be kívánjuk illeszteni a lépést és kattintsunk a PASTE-re. 

Vagy 

Jobb egérgombbal kattintsunk a lépésre, majd válasszuk a Paste-t. 

Megjegyzés: A beillesztett lépés felül ír minden a lépésre vonatkozó információt. 

Színváltó Dark Gel beállításához  

1. Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik 
paraméterre való dupla kattintással. 

Vagy 

Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik 
paraméterre való jobb egérgomb rákattintásával és a Properties kiválasztásával. 

2. Kattintsunk a Dark Gel oszlopban oda, ahol a dupla szín van. 

A Dark Gel oszlopba ekkor egy Yes kerül. 

3. Kattintsunk az OK-ra. 

Kép rendelése lépéshez  

A Step Icon területen grafikus képeket rendelhetünk az egyes lépésekhez. A Vector *.bmp vagy *.ico 
kiterjesztési grafikus fájlokat képes kezelni. Az itt beállított képek fogják a gobó és szín pikkerekben 
az egyes lépéseknek megfelelő gobó mintákat és színeket reprezentálni. 

Megjegyzés: Ez a lehetőség csak a Vector pultok esetében adott, a Rave és Dlite pultoknál nincs 
lehetőségünk képeket paraméterlépésekhez rendelni. 

Lépéshez való kép rendeléséhez  

1. Válasszunk ki egy lépést. 

2. A Step Icon alatt található …-ra kattintva keressük meg a lépéshez tartozó képet és válasszuk 
ki. 

A Step Icon ablakban megjelenik a kép. 
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A vezérl ő paraméter konfigurálása  
A vezérlőparaméterrel tudjuk a mozgógép vezérlési funkcióit elérni, mint a fényforrás be és 
kikapcsolása, és a reset. A vezérlő paraméter nem érhető el paraméterkerékről így nincs is 
összerendelve egyetlen kerékkel sem. A vezérlő paraméter a Control Properties párbeszédablakban 
konfigurálható. 

 

98. ábra: A vezérlő paraméter beállításainak párbeszédablaka 

A vezérl ő paraméter konfigurálásához  

1. Menjünk a Parameter Setup ablakra. 

2. A paraméterlista alatt található vezérlő paraméter ikonra kattintva nyissuk meg a Control 
Properties párbeszédablakot. 

3. Pipáljuk ki a Use Cintrol-t. 

4. Az Offset mezőbe írjuk be a vezérlő paraméterhez tartozó relatív DMX címet. 

Vagy 

Pipáljuk ki a Broadcast on all offsets-et. 

5. A Return Value mezőbe írjuk be a visszatérési értéket. Ez általában 0. 

6. A Name oszlopba írjuk be az egyes lépések megnevezését, mint pl. Lamp ON, Reset, Lamp 
OFF. 

7. A Value oszlopba írjuk be a lépésekhez tartozó DMX értékeket. Pl. a Martin mozgógépek 
esetében a Lamp ON parancshoz a 228 DMX érték tartozik. 

8. A Time oszlopba írjuk be, hány másodpercig kívánjuk küldeni az adott parancsot. Ez 
általában 6 másodperc. 
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Paraméterkerék kiosztás  
A Wheel Assignments ablakban tudjuk az egyes paramétereket a paraméterkerekekkel 
összerendelni. 

Paraméterbank 
Paraméterlista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mozgatógolyó 
Dimmerkerék 

Összerendelési tábla 
Kuka 

 
 

99. ábra: A paraméterkerék kiosztási táblázat 

Hat különböző paramétertípus van, melyek hat paraméterbankbancsoportosulnak: 

� Intensity 

� Color 

� Image 

� Position 

� Beam 

� Shape 

Amikor az eszköz paramétereit meghatározzuk, a paraméterek automatikusan hozzárendelődnek az 
alapértelmezett paraméterbankjukhoz. Minden egyes banknak max. 6 rétege lehet, ami azt jelenti, 
hogy egy bankon belül kerekenként 6 paramétert lehet definiálni. Egy paraméter 8 ízben rendelhető 
valahová. A paramétereket bármelyik paraméterbankhoz hozzárendelhetjük, függetlenül attól, hogy mi 
az alapértelmezett beállítása. 

A paraméterkerekek érzékenysége kerekenként és rétegenként állítható: 

� 0 – 3 között durva beállítás 

� 0 – -3 között finom beállítás 

Megjegyzés: Az X és Y paraméterek mindig hozzárendelődnek a mozgatógolyóhoz, a dimmer 
paraméter pedig a dimmerkerékhez. 

Paraméter kerékhet való rendeléséhez  

Pl.: Rendeljük a ciánt az 1-es kerékhez, a magentát a 2-es kerékhez, a sárgát a 3-as kerékhez, a 
színtárcsát pedig a 4-es kerékhez. 
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1. Menjünk a Wheel Assignments ablakra. 

2. Kattintsunk a COLOR-ra a szín bank kiválasztásához. 

3. Húzzuk a ciánt a paraméterlistából az 1-es kerékre. 

4. Húzzuk a magentát a paraméterlistából a 2-es kerékre. 

5. Húzzuk a sárgát a paraméterlistából a 3-as kerékre. 

6. Húzzuk a színtárcsa paramétert a paraméterlistából a 4-es kerékre. 

7. Opcionálisan – a paraméter neve alatt található Sensitivity cellára kattintva állítsuk be a kerék 
érzékenységét. 

8. Válasszunk más paraméterbankot a további paraméterek kerekekhez való rendeléséhez. 

9. Kattintsunk a SAVE-re. 

Paraméterkerék összerendelés törléséhez  

Válasszuk ki a paramétert és húzzuk a kukába, vagy jobb egérgombbal kattintsunk a paraméterre 
és válasszuk a Delete parancsot. 

 

 

 

 

 

Eszközök mentése és importálása 
A mentési opció parancsok határozzák meg hova mentődjön az újonnan létrehozott, vagy módosított 
eszköz, ill. lehetővé teszik az eszköz beimportálását az eszközkönyvtárba. 

 
100. ábra: Mentési opció parancsok 

Parancsok Leírás 

NEW Új eszköz létrehozása. 

SAVE A kiválasztott eszköz bementése az aktuális előadásba. 

SAVE IN 

� Egy mappa kiválasztása 

� Vector formátum Rave/Dlite formátummá konvertálása vagy 
Rave/Dlite formátum Vector formátummá konvertálása. 

IMPORT TO LIBRARY Egy eszköz definíció beimportálása egy külső fájlból az eszközkönyvtárba. 

DELETE A kiválasztott eszköz törlése. 

DIRECTORY Az új, vagy a módosított eszközök az itt kiválasztott mappába mentődnek. 

ABOUT Mutatja a Device Builder verziószámát. 
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B függelék: Szoftverfrissítések 

 
 
 
 

 

10.4R1verzió 
Kiadás dátuma: 2007. január 

OS verzió: 3.4 

Panel verzió: 6.10 

 

Legyező effekt (fan) reteszelése  
Az új funkció lehetővé teszi, hogy reteszeljük a Dlite-ot legyező effekt módba, így a legyező effekt 
képernyőből kilépve is legyező effekt módban marad a pult. 

A legyez ő effekt reteszeléséhez 

1. Nyomjuk meg a CHANNEL  vagy a SPOT gombot. 

2. Klikkeljünk a FAN-ra. 

3. Klikkeljünk a FAN MODE-ra. 

A parancsgomb sötét mezőbe kerül. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

A reteszelés feloldásához 

1. Nyomjuk meg a CHANNEL  vagy a SPOT gombot. 

2. Klikkeljünk a FAN-ra. 

3. Klikkeljünk a FAN MODE-ra. 

A parancsgomb világos mezőbe kerül. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Vagy 

Válasszunk ki gépeket, állítsuk be a paraméterértékeket az FL , ON, ZR, vagy a @ 
használatával. 

Ezeknek a parancsgomboknak a használatával automatikusan feloldódik a reteszelés. 

Megjegyzés: Bővebben a legyező effektről: lásd 159. oldal. 
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Csoport tartomány kiválasztása  
Kiválaszthatunk több csoportot egyszerre. 

FIGYELEM!  Csoport tartományt csak az érintőképernyőn, vagy az U-gombokkal lehet kiválasztani. 

Csoport tartomány kiválasztásához  

6. Nyomjunk GROUP-ot. 

7. Válasszunk ki egynél több csoportot az U-gombok segítségével. 

Vagy 

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. Klikkeljünk egynél több csoportra az érintőképernyőn. 

Csoport kivonásához  

Szükség lehet egy kiválasztott csoport tartományból bizonyos csoportok kivonására. 

1. Nyomjunk GROUP-ot. 

2. Nyomjunk ENTERT -t. 

3. Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT -et. 

4. Klikkeljünk az érintőképernyőn a kivonni kívánt csoportra, vagy nyomjuk le az ahhoz tartozó 
U-gombot. 

A kiválasztott csoport kivonódott a csoport tartományból. 

Megjegyzés: Bővebben a csoportokról: lásd 46. oldal. 

Előadásrészek betöltése  

Kiválasztott objektumok betöltése 

A következő objektumokat tölthetjük be önállóan egy előadásból: 

� Chaser-ek 

� Világítási képek 

� Effektek 

� Könyvtárak 

� Qlisták 

� Összerendelések (Patch) 

� Csoportok 

FIGYELEM!  Eltérő patch tábla betöltése esetén néhány objektum elveszhet, vagy érvényét vesztheti. 

 Objektumok betöltéséhez  

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a LOAD-ra. 

3. Válasszuk ki azt az előadást ahonnan az objektumokat be kívánjuk tölteni az 
érintőképernyő, vagy az U-gombok segítségével. 

4. Klikkeljünk a PARTIAL LOAD-ra. 

Ekkor kiválaszthatjuk, mely előadásrészeket kívánjuk betölteni. 
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5. Klikkeljünk a következő objektumok egyikére: PATCH, CHASER, QLIST, vagy SCENES. 

Az EFFECTS, LIBRARIES és GROUPS eléréséhez nyomjuk meg a SHIFT -et. 

A kiválasztott objektumok betöltődnek. 

Előadás és eszköz fájlok importálása, exportálása 

Előadás és eszköz fájlokat tudunk importálni és exportálni Dliet és PC ill. két Dlite között. 

Honnan Hova Ethernet kábel IP cím 

Dlite pult Dlite pult keresztbe kötött 

Mindkét pultnak hasonló felépítésű IP 
címet kell adni. 

Pl.: 91.xxx.xxx.xxx 

Dlite pult 
Számítógép 
(PC) 

keresztbe kötött 

A pultnak és a PC-nek hasonló felépítésű 
IP címet kell adni. 

Pl.: 91.xxx.xxx.xxx 

Előadás exportálásához  

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk az UPLOAD-ra. 

5. Válasszuk ki az előadást. 

6. Klikkeljünk az UPLOAD-ra. 

Egy üzenetet kapunk az exportálás sikerességéről, vagy sikertelenségéről, valamint láthatjuk a 
fogadó pult vagy PC IP címét. 

Eszköz fájl exportálásához  

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk az UPLOAD-ra. 

5. Klikkeljünk a DEVICES-re és válasszuk ki a megfelelő eszközt. 

6. Klikkeljünk az UPLOAD-ra. 

Egy üzenetet kapunk az exportálás sikerességéről, vagy sikertelenségéről, valamint láthatjuk a 
fogadó pult vagy PC IP címét. 

Megjegyzés: A fájlkezelésről bővebben: lásd 129. oldal. 
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Master/Slave  

Két Dlite Master/Slave-be állítása 

Két Dlite esetében a második pultot használhatjuk vészüzemű (Slave) pultként. 

Vészüzem módban a pult nem küld ki vezérlőjelet a kimeneti portjain (DMX, ethernet). Abban az 
esetben, ha a főpult (Master) meghibásodik, a vészpult kimenetein megjelenik a vezérlőjel. 

A pultok nem tudnak automatikusan szinkronizálódni, ezért a főpultban futó előadást be kell töltenünk 
a vészpultba is. 

Minden, amit a főpulton végzünk, a vészpulton is azonos időben elvégződik. 

Ezek a következők: 

� Lejátszási parancsok 

� Objektumok mentése 

� Snapek betöltése 

� Előadások mentése 

FONTOS! A Master/Slave beállítás nem mentődik bele az előadásba. Minden egyes alkalommal 
mikor előadást betöltünk, be kell állítanunk a vészüzemű működést. A Master/Slave beállítás a pultok 
kikapcsolását követően életben maradnak, azokat visszakapcsolva beállnak vészüzem módba. 

A főpult meghibásodása esetén, a vészpult átveszi a vezérlést. Mikor a főpult újra működőképes lesz 
nem veszi vissza a vezérlést automatikusan, ezt nekünk kell kézzel beállítani. 

A pultok összekapcsolása 

Honnan Hova Ethernet kábel IP cím 

Dlite pult 

Ethernet port 

Dlite pult 

Ethernet port 
keresztbe kötött 

Mindkét pultnak hasonló felépítésű IP 
címet kell adni. 

Pl.: 91.xxx.xxx.xxx 

A vészpult konfigurálása 

A vészpult konfigurálásához  

1. Töltsük be az előadást a főpultból a vészpultba. 

2. Nyomjunk SETUP-ot. 

3. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

4. Klikkeljünk az I/O-ra. 

5. Klikkeljünk a SLAVE-re. 

A parancsgomb sötét háttérbe kerül. 

6. Klikkeljünk az OK-ra. 
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A főpult konfigurálásához  

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk az I/O-ra. 

4. Klikkeljünk a MASTER-re. 

A parancsgomb sötét háttérbe kerül. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Összerendelések felülírása  
Abban az esetben, ha 5 egymást követő DMX címet újrapatchelünk, a pult nem kér többé megerősítést 
a felülírásról. 

Összerendelések felülírásához  

1. Nyomjunk DIMMER -t és válasszunk ki egy DMX cím tartományt. 

2. Nyomjunk CHANNEL -t és válasszunk ki egy csatorna tartományt. 

3. Klikkeljünk a SET-re. 

Figyelmeztető szöveg jelenik meg a felülírásra vonatkozóan. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Megjegyzés: Az összerendelésekről bővebben: lásd 21. oldal. 

Lejátszók  

Flash intenzitás korlátozása a lejátszókon 

A flash húzót beprogramozhatjuk a lejátszók flash intenzitás értékének korlátozására. 

A főpult konfigurálásához  

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a SYSTEM OPTIONS-ra. 

3. Klikkeljünk a BEHAVIOR-ra. 

4. Klikkeljünk a FLASH ON PB’S-re. 

5. Klikkeljünk az OK-ra. 

Qlista lejátszóra való töltése 

Qlista lejátszóra való töltéséhez  

Pl.: Tegyük az 5-ös Qlistát a 11-es lejátszóra. 

1. Nyomjunk QLIST -et és válasszuk ki az 5-öst. 

2. Nyomjuk meg a 11-es lejátszó SELECT gombját. 
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A lejátszók kereszthúzóként való használata 

A lejátszókat be tudjuk állítani Qlistál lejátszásához kereszthúzóként. 

A lejátszók használata kereszthúzóként 

Lejátszó vezérlő Leírás 

SELECT gomb 
� A lejátszó be és kikapcsolása. 

� Qlista betöltése. 

Húzó 

PLAYBACK AS XFADER engedélyezve – a húzók a memóriákat úsztatják. 

PLAYBACK AS XFADER tiltva – a húzók az aktuális memóriák intenzitás 
értékét állítják. memóriákat úsztatják. 

Flash gomb GO parancsként szolgál. 

SHIFT  + flash gomb BACK  parancsként szolgál. 

Egy kereszthúzóként való beállításához  

Pl.: Állítsuk be a 11-es lejátszót keresztúzóként. 

1. Nyomjunk EDIT -et. 

2. Nyomjuk meg a 11-es lejátszó SELECT gombját. 

A parancssorban a következő üzenetet kapjuk: Edit: Playback 11. 

3. Klikkeljünk a PLAYBACK AS XFADER -re. 

A parancsgomb sötét háttérbe kerül, a lejátszó kereszthúzóként működik. 

Qlisták mentése lejátszókon 

Memóriákat menthetünk közvetlen lejátszókra. 

Qlisták lejátszókon való mentéséhez  

Pl.: mentsük el az 5-ös Qlistában lévő 1-es memóriát a 6-os lejátszóra. 

1. Válasszunk ki gépeket és szerkesszük igény szerint. 

2. Nyomjunk STORE-et. 

3. Nyomjuk meg a QLIST -et és válasszuk ki az 5-öst. 

4. Nyomjuk meg a 6-os lejátszó SELECT gombját. 

Az 5-ös Qlistában lévő 1-es memóriát a 6-os lejátszóra mentődött. 

Lejátszók submasterként való definiálása 

Lejátszókat kiválasztott gépekre vonatkozó submasterként is definiálhatunk. Pl.: a lejátszó az 1 – 10 
csatornák submastereként van definiálva. Egy másik lejátszóra rátöltünk egy világítási képet, amely az 
1 – 20 csatornákat tartalmazza 80%-on. Állítsuk be a submastert 50%-ra. Az eredmény: az 1 – 10 
csatornák 40%-on, a 11 – 20 csatornák pedig 80%-on állnak. 

A lejátszó kijelzőn a submasterek egy SUBM felirattal vannak megjelölve. 

Ha egy lejátszó submasterként van definiálva, a hozzá tartozó LED zöld színben villog. 
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Lejátszó submasterként való definiálásához  

Pl.: állítsuk be az 1-es lejátszót submasterként. 

1. Válasszunk ki gépeket. 

2. Nyomju meg a SUBM gombot. 

3. Nyomjuk meg az 1-es lejátszó SELECT gombját. 

Az 1-es lejátszó húzója vezérli a kiválasztott gépekhez tartozó kimeneti szintet. 
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10.5R1verzió 
Kiadás dátuma: 2007. június 

OS verzió: 3.4 

Panel verzió: 7.1 

 

Active funkció  

Gépek kiválasztásának sz űrése  

Az ACTIVE, ACTIVE ALL  és az ACTIVE CALL parancsok a gépkiválasztások szűrésére szolgálnak. 

Parancs Leírás 

ACTIVE 

Minden lejátszón és az A/B lejátszómezőn lévő gépet és paraméter kiválaszt, 
melynek 0-nál nagyobb értéke van. 

A parancs az érintőképernyőn érhető el a SPOT, CHAN, EXTRA gombok 
megnyomását követően. 

ACTIVE ALL  
A kiválasztott gépek összes paraméterét kiválasztja. 

A SHIFT  + ACTIVE paranccsal érhető el. 

ACTIVE CALL 
Minden lejátszón és az A/B lejátszómezőn lévő gépet és paraméter kiválaszt. 

A SHIFT  + ACTIVE paranccsal érhető el. 

Minden gép kiválasztásához, melynek dimmer értéke 0 -nál nagyobb 

1. Klikkeljünk az ACTIVE-ra. 

Minden lejátszón lévő csatorna és mozgógép, melynek 0-nál nagyobb dimmer értéke van 
kiválasztódik. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a SPOT gombot. 

2. Klikkeljünk az ACTIVE-ra. 

Minden lejátszón lévő mozgógép, melynek 0-nál nagyobb dimmer értéke van, kiválasztódik. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a CHAN  gombot. 

2. Klikkeljünk az ACTIVE-ra. 

Minden lejátszón lévő csatorna, melynek 0-nál nagyobb dimmer értéke van, kiválasztódik. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a EXTRA  gombot. 

2. Klikkeljünk az ACTIVE-ra. 

Minden lejátszón lévő extra, melynek 0-nál nagyobb dimmer értéke van, kiválasztódik. 
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Minden paraméter kiválasztásához 

1. Nyomjuk meg a SPOT gombot és válasszunk ki mozgógépeket (pl.: # → # + #). 

2. Nyomjuk meg a SHIFT  + klikkeljünk az ACTIVE parancsra. 

Minden lejátszón lévő mozgógép összes paramétere kiválasztódik. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a CHAN  gombot és válasszunk ki csatornákat. 

2. Nyomjuk meg a SHIFT  + klikkeljünk az ACTIVE parancsra. 

Minden lejátszón lévő csatorna kiválasztódik. 

Vagy 

1. Nyomjuk meg a EXTRA  gombot és válasszunk ki extrákat. 

3. Nyomjuk meg a SHIFT  + klikkeljünk az ACTIVE parancsra. 

Minden lejátszón lévő extra kiválasztódik. 

A kiválasztott gépek a lejátszókon lévő paraméterértékeikkel választódnak ki. 

A lejátszókon lév ő minden érték kiválasztásához 

Nyomjuk meg a SHIFT  + ACTIVE CALL-t. 
 

Másolás/átnevezés  

A másolás és átnevezés parancsok egyszer űsítése  
Ha egy objektumot másolunk, először válasszuk ki a forrás objektumot, majd másoljuk be azt a cél objektumba. 

Ha egy objektumot átnevezünk, az átnevezendő objektum sorszáma változik meg. 

Egy új objektum másolással való létrehozásához 

Pl.: Másoljuk be az 1-es világítási képet a 10-be. 

1. Nyomjuk meg a COPY gombot. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 1-es világítási képet. 

3. Nyomjunk @-t. 

4. Nyomjunk 10-et a numerikus billentyűzeten, majd nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a 
STORE-t. 

Vagy 

Az érintőképernyőn klikkeljünk a 10-re. 

A 10-es világítási kép létrejön az 1-es megegyező tartalommal. 

Megjegyzés: Ha meglévő világítási képbe másolunk, a Dlite megerősítést kér. 
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Objektum tartomány másolásához 

Pl.: Másoljuk be az 1- 3 világítási képeket a 11-13 világítási képekbe. 

1. Nyomjuk meg a COPY gombot. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 1-3 világítási képeket. 

3. Nyomjunk @-t. 

4. Nyomjunk 11-et a numerikus billentyűzeten, majd nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a 
STORE-t. 

Vagy 

Az érintőképernyőn klikkeljünk a 11-re. 

A 11-13-as világítási képek létrejönnek az 1-3 világítási képekkel megegyező tartalommal. 

Megjegyzés: Ha meglévő világítási képekbe másolunk, a Dlite megerősítést kér. 

Objektum átnevezéséhez 

Pl.: Nevezzük át az 1-es világítási képet 10-re. 

1. Nyomjuk meg a SHIFT  + MOVE  gombokat. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 1-es világítási képet. 

3. Nyomjunk @-t. 

4. Nyomjunk 10-et a numerikus billentyűzeten, majd nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a 
STORE-t. 

Vagy 

Az érintőképernyőn klikkeljünk a 10-re. 

A 10-es világítási kép létrejön az 1-es megegyező tartalommal, az 1-es világítási kép törlődik. 

Megjegyzés: Ha meglévő világítási képbe másolunk, a Dlite megerősítést kér. 

Objektum tartomány átnevezéséhez 

Pl.: Nevezzük át az 1- 3 világítási képeket a 11-13 világítási képekre. 

1. Nyomjuk meg a SHIFT  + MOVE  gombokat. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 1-3 világítási képeket. 

3. Nyomjunk @-t. 

4. Nyomjunk 11-et a numerikus billentyűzeten, majd nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a 
STORE-t. 

Vagy 

Az érintőképernyőn klikkeljünk a 11-re. 

A 11-13-as világítási képek létrejönnek az 1-3 világítási képekkel megegyező tartalommal, az 
1-3 világítási képek törlődnek. 

Megjegyzés: Ha meglévő világítási képekbe másolunk, a Dlite megerősítést kér. 
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Paraméterek másolása világítási képekb ől, chaser lépésekb ől és memóriákból  

Másolhatunk gépeket és paramétereket egyik objektumból a másikba. 

Honnan Hová 

Mozgógép és csatorna tartomány Mozgógép és csatorna tartomány 

Mozgógép vagy csatorna Mozgógép és csatorna tartomány 

Paraméter típusok (F, C, B) 
A kiválasztott mozgógépek ugyanazon 
paraméterbankja 

Paraméterek 

Megjegyzés : Ha az X vagy Y paramétert 
másoljuk, a dimmer paraméter automatikusan 
átmásolódik. 

Paraméterek 

Paraméter értékek géptartományból való másolásához 

Pl.: Másoljuk be a 2-es világítási képben lévő 1- 3 mozgógépek értékeit az 5-ös világítási képben lévő 
4 –6 mozgógépekbe. 

1. Nyomjuk meg a COPY gombot. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a 2-es világítási képet. 

3. Válasszuk ki az 1-3 mozgógépeket. 

4. Nyomjunk @-t. 

5. Válasszuk ki a 4-6 mozgógépeket. 

6. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 5-ös világítási képet. 

7. Nyomjuk meg az ENTER-t, vagy a STORE-t. 

A kimásolt paraméter értékek bemásolódtak a kiválasztott mozgógéptartományba. 

Egy mozgógép paraméterbankjában lév ő értékek bemásolásához egy mozgógép-
tartományba 

Pl.: Másoljuk be a 2-es világítási képben lévő 1-es mozgógép szín paramétereit az 5-ös világítási 
képben lévő 1-10 mozgógépekbe. 

1. Nyomjuk meg a COPY gombot. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a 2-es világítási képet. 

3. Válasszuk ki az 1-es mozgógépet. 

4. Nyomjunk SHIFT + C-t. 

A szín paraméterbankban lévő összes paraméterérték kimásolódott. 

5. Válasszuk ki az 1-10 mozgógépeket. 

6. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 5-ös világítási képet. 

7. Nyomjuk meg az ENTER-t, a STORE-t, vagy az UPDATE-t. 

A kimásolt paraméter értékek bemásolódtak a kiválasztott mozgógéptartományba. 
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Egy mozgógép paraméterének bemásolásához egy mozgóg éptartományba 

Pl.: Másoljuk be a 2-es világítási képben lévő 1-es mozgógép gobó paraméterét az 5-ös világítási 
képben lévő 1-10 mozgógépekbe. 

1. Nyomjuk meg a COPY gombot. 

2. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki a 2-es világítási képet. 

3. Válasszuk ki az 1-es mozgógépet. 

4. Válasszuk ki a gobó paramétert. 

A gobó paraméter kimásolódott. 

5. Válasszuk ki az 1-10 mozgógépeket. 

6. Nyomjunk SCENE-t és válasszuk ki az 5-ös világítási képet. 

7. Nyomjuk meg az ENTER-t, a STORE-t, vagy az UPDATE-t. 

A kimásolt paraméter érték bemásolódott a kiválasztott mozgógéptartományba. 

Aktív snap-ek átnevezése  

Aktív snap-et nem nevezhetünk át. Egy aktív snap átnevezéséhez másoljuk át először azt. 

Szerkesztés  

Lejátszókon lév ő objektumok szerkesztése  

A lejátszókon lévő világítási képek, chaser-ek és memóriák szerkesztéséhez először be kell azokat a 
szerkesztőbe töltenünk. 

Lejátszókon lév ő objektumok szerkesztéséhez 

1. Nyomjuk meg az EDIT  gombot. 

2. Válasszuk ki a kívánt lejátszót. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

A lejátszón lévő világítási kép, chaser, vagy memória betöltődik a szerkesztőbe. 

4. Módosítsuk a kívánt értékeket. 

5. Nyomjunk UPDATE-t. 

Szerkeszt ő tartalmának visszaállítása  

A RESET megnyomásakor, vagy mikor a szerkesztő tartalmát elmentjük világítási képként, chaser 
lépésként, vagy memóriaként, a szerkesztő törlődik. Ilyen esetben a szerkesztő tartalma visszaállítható, 
segítve a további programozást. 

A szerkeszt ő tartalmának visszaállításához 

Nyomjuk meg a SHIFT + RESET gombokat. 

A szerkesztő tartalma visszaállítódik, a szerkesztőben lévő értékekkel tovább folytatható a 
programozás. 

 



 

 207 

Csoportok  

Húzók reteszelése  

Context módban a húzók reteszelhetők a csoportok számára. Ebben az esetben a húzón lévő 
csoportban lévő gépek dimmerértékei a húzó alsó állásánál a kimeneten vannak. 

Húzókon lév ő csoportok reteszeléséhez 

1. Nyomjuk meg a MODE  gombot, addig, míg a context melletti LED nem világít. 

2. Nyomjunk duplán a GROUP-ra. 

A parancssorban a következő szöveg jelenik meg: >(G#) Group. 

3. Nyomjuk meg a kívánt U-gombot. 

Húzókon lév ő csoportok reteszelésének feloldásához 

Nyomjuk meg a SHIFT  + GROUP gombokat. 

Vagy 

Lépjünk ki context módból. 

A >(G#) Group szöveg eltűnik a parancssorból. 

 

Könyvtárak  

Az érint őképerny ő parancsgombjainak reteszelése  

Lehetőség van az érintőképernyő parancsgombjainak reteszelésére, ami lehetővé teszi azt, hogy a 
könyvtárak akkor is az érintőképernyőn maradjanak, ha gépkiválasztás történik. Az F, C és B 
megnyomásával az érintőképernyőn az adott bankban lévő könyvtárak jelennek meg. 

Példa az érintőképernyő reteszelésére 

Parancs Leírás 

SPOT 1 → 5  Válasszuk ki az 1 – 5 mozgógépeket. 

LIB Állítsuk be az érintőképernyőt könyvtár módba. 

COLOR Válasszuk ki a könyvtár típusát. 

61 Klikkeljünk az érintőképernyőn a 61-es könyvtárra. 

SPOT 6 → 8 
Válasszuk ki a 6 – 8 mozgógépeket. Ha az érintőképernyő reteszelve van, 
akkor a parancs hatására az érintőképernyő nem vált át, hanem tovább 
mutatja a könyvtárakat. 

63 Klikkeljünk az érintőképernyőn a 63-as könyvtárra. 

SPOT 1 → 5 Válasszuk ki az 1 – 5 mozgógépeket. 

B Válasszuk ki a beam-et könyvtár típusként. 
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Az érint őképerny ő reteszeléséhez 

1. Nyomjuk meg a LIB  gombot. 

2. Klikkeljünk a LOCK LIBS-re. 

A parancsgomb sötét háttérrel jelenik meg. Az érintőképernyő könyvtár módba reteszelődik. 

Az érint őképerny ő reteszelésének kioldásához 

1. Nyomjuk meg a LIB  gombot. 

2. Klikkeljünk a LOCK LIBS-re. 

A parancsgomb világos háttérrel jelenik meg. Az érintőképernyő reteszelése megszűnik. 

 

Előadás betöltése  

Előadás betöltéséhez 

Nyomjunk SETUP-ot, majd klikkeljünk a LOAD SHOW-ra és az érintőképernyőn klikkeljünk 
duplán a betölteni kívánt előadás cellájára. 

 

Hurkok és linkek  

Hurok létrehozásához 

1. Válasszunk ki egy memóriatartományt: CUE # → #. 

2. Klikkeljünk a LOOP-ra. 

3. A paraméterkerekekkel állítsuk be az ismétlések számát. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Hurok törléséhez 

1. Válasszunk ki a hurok első memóriáját: CUE #. 

2. Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT -et, majd klikkeljünk a CLEAR LOOP-ra. 

Link létrehozásához 

Pl.: Fűzzük a 2-es memóriát a 10-es memóriához. 

1. Nyomjuk meg a CUE-t, majd a 2-est. 

2. Klikkeljünk a LINK -re. 

3. Nyomjuk meg a 10-et. 

4. Klikkeljünk az OK-ra. 

Link törléséhez 

1. Válasszunk ki a link első memóriáját: CUE #. 

2. Nyomjuk le és tartsuk lenyomva a SHIFT -et, majd klikkeljünk a CLEAR LINK-re. 

 



 

 209 

Színváltó összerendelés  

Színváltó összerendeléséhez 

1. Nyomjunk SETUP-ot. 

2. Klikkeljünk a CREATE AND PATCH-re. 

3. Nyomjunk CHAN -t. 

4. Adjuk meg a csatornák számát a Set no. Of Chns mezőben. 

5. Klikkeljünk a DEVICE-ra, majd a FROM DISK-re. 

6. Válasszunk ki egy színváltó típust: Ch+SCRL 11F, Ch+SCRL 16F, Ch+SCRL 20F, vagy 
Ch+SCRL 32F . 

7. Klikkeljünk a STORE-ra. 

8. Válasszuk ki a címezni kívánt színváltót az adott cellára klikkelve. 

9. Klikkeljünk a SCROLLER ADDRESS-re. 

10. Klikkeljünk a megfelelő cím cellájára. 

11. Klikkeljünk a SET-re. 

 

Lejátszók  

LED kijelz ő  

A FREE és a SOLO aktív esetben megjelenik a LED kijelzőn. 

Objektum tartomány lejátszóra való töltése  

Objektum tartomány lejátszóra való töltéséhez 

Pl.: Töltsük az 1 – 6 chaser-eket a 11 – 16 lejátszókra. 

1. A chaser tartomány megadásához adjuk meg a CHASE 1 → 6 parancsot. 

2. Nyomjuk meg a 11-es lejátszó SELECT gombját. 

Az 1-es chaser rátöltődik a 11-es lejátszóra, a 2-es a 12-re, stb. 

Vagy 

1. A chaser tartomány megadásához adjuk meg a CHASE 1 → 6 parancsot. 

2. Nyomjunk PB-t és adjuk meg az első lejátszó számát, jelen esetben a 11-et. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

Az 1-es chaser rátöltődik a 11-es lejátszóra, a 2-es a 12-re, stb. 

MEGJEGYZÉS: Ezen eljárás használata esetén a lejátszókon eredetileg lévő tartalom felülíródik 
anélkül, hogy bármilyen figyelmeztető üzenetet kapnánk. 
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A FREE reteszelése  

A FREE parancs reteszelésével lehetővé válik egyszerre több lejátszó törlése. 

Több lejátszó törléséhez 

1. Nyomjunk FREE-t duplán. 

Ekkor a FREE parancs reteszelődik, a gombon lévő LED világít. 

2.  Nyomjuk meg a törölni kívánt lejátszók SELECT gombját. 

3. A reteszelés feloldásához nyomjuk meg a FREE-t. 

 A reteszelés feloldódik, a LED nem világít. 

Lejátszó tartomány törléséhez 

1. Nyomjunk FREE-t. 

2. A lejátszó tartomány megadásához adjuk meg a PB # → # parancsot. 

3. Nyomjunk ENTER-t. 

Több lejátszóra vonatkozó be/ki parancsok  

Lehetővé vált egyszerre több lejátszó be- és kikapcsolása. 

Több lejátszó egyid őben való kezeléséhez 

1. Nyomjunk PB-t. 

2. Válasszunk ki egy lejátszó tartományt: # → #. 

3. Nyomjuk meg a SHIFT  + ON parancsgombokat. 

A kiválasztott lejátszók elkezdik a beúszást. 

4. Nyomjuk meg a SHIFT  + ON parancsgombokat újra az úszás megállításához. 

Lejátszók definiálása kereszthúzóként  

A lejátszókat definiálhatjuk kereszthúzóként, lehetővé téve, hogy Qlistákat és világítási képeket 
játszunk le. 

Abban az esetben, ha a Qlista csak egy memóriát tartalmaz, az átúszás a sötét és a memória közt megy 
végbe. 

 

Objektumok mentése  

Memóriák alapértelmezett mentési metódusa  

A STORE # ENTER parancssorozat eredményeként abban az esetben, ha az A/B lejátszómezőn van 
Qlista, akkor a szerkesztő tartalma a Qlista következő memóriájába mentődik. 

Ha üres az A/B lejátszó, akkor a szerkesztő tartalma egy világítási képbe mentődik. 

 


