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Biztonsági információ 
Az alábbi szimbólumok fontos információkat jelölnek: 

                        
 
Vigyázat! Biztonsági               Vigyázat! Égésve-             Veszély! Nagyfeszült-                Vigyázat! 
kockázat. Személyi                szély. Forró felület.               ség! Érintése áram-               Tűzveszélyes. 
Sérülés lehetséges.                      Érinteni tilos.                         ütést okoz. 
 
 
 

Vigyázat! Ezen termék nem háztartási célokra való. Áramütés, égés, elesés és légzési problémák 
miatti sérülésveszélyt jelent! 

Olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt a gépet működteti, kövesse az alább felsorolt biztonsági 
figyelmeztetéseket, és valamennyi, a jelen kézikönyvben felsorolt valamint a gépen levő nyomtatott 
figyelmeztetést vegye figyelembe. A rendszert csakis a jelen kézikönyvben leírtak, illetve a helyi 
törvények és szabályozás szerint használja. 

Amennyiben bármilyen kérdése van a gép biztonságos működtetésével kapcsolatban, vagy ha a 
kézikönyv utasításainak betartása ellenére a gép hibásan működik, kérjük, lépjen kapcsolatba a 
Martin Service céggel. 
 
Áramütés megelőzése 

• Mindig elektromosan földelje a gépet. 
• Csak olyan hálózati tápforrást használjon, amely megfelel a helyi építési és elektromos 

kódoknak, és rendelkezik túlterhelés és hibás földelés elleni védelemmel. 
• Mielőtt csatlakoztatja a Magnum füstgépet a hálózatra, ellenőrizze, hogy a gép 

sorozatszám-címkéjén megadott feszültség megegyezik az ön helyi hálózati 
feszültségének értékével. Amennyiben az ön helyi hálózati feszültségének értéke más, ne 
használja a gépet. Segítségért lépjen kapcsolatba a Martin Service céggel. 

• Mielőtt használja a gépet, ellenőrizze, hogy minden áramelosztó berendezés és kábel 
tökéletes állapotban van, és megfelel a csatlakoztatott eszközök áramfel-vételi 
követelményeinek. 

• Amennyiben a gép vagy bármely hozzá csatlakozó kábel bármilyen mértékben sérült, 
hibás vagy nedves, vagy túlmelegedés jeleit mutatja, állítsa le a gépet, és segítségért 
lépjen kapcsolatba a Martin Service céggel. Ha a tápkábel megsérült, különleges kábelre 
kel kicserélni, amely beszerezhető a gyártótól, illetve annak szerviz ügynökétől. 

• Húzza ki a gépet a hálózatból, karbantartás előtt, illetve ha nem használja. 
• Ez a rendszer nem vízálló, és nem szabad nedves kültéri körülményeknek kitenni. Ne 

merítse vízbe, vagy más folyadékba. Ne tegye ki magasnyomású vízsugaraknak. 
• Ne öntsön folyadékot a gépre, vagy annak belsejébe. Ha folyadék ömlött rá/bele, húzza 

ki a hálózatból, és nedves ruhával tisztítsa meg. Ha folyadék csepegett az elektronikus 
részekre, ne használja a gépet, és tanácsért lépjen kapcsolatba a Martin Service céggel. 

• Ne távolítsa el a lemezborításokat, és ne próbálja javítani a hibás gépet. Bármely, jelen 
kézikönyvben nem szereplő karbantartás esetében lépjen kapcsolatba a Martin céggel. 

• Ne működtesse a gépet, ha bármeny része megsérült, hibás vagy hiányzik. 
• Nedvesség és elektromosság tűri egymást. Ne irányítsa a kibocsátott ködöt elektromos 

csatlakozásokra vagy eszközökre. 
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Égések és tűz megelőzése 
• A gép által fejlesztett füat elég forró ahhoz, hogy égessen, mikor kijön a 

kifúvónyílásból, és alkalmanként nagyon forró folyadékcseppek keletkeznek. Tartsa az 
embereket és tárgyakat legalább 1 méter (39 hüvelyk) távolságra a ködkibocsátó 
kifúvónyílástól. 

• Ne érjen a füstgép kifúvónyíláshoz a használat során, vagy utána – az ugyanis rendkívül 
felforrósodik és a gép kikapcsolása után is több órán át forró marad. 

• A kibocsátott füst glycolt tartalmaz, amely szinte láthatatlan kék lánggal égő gyúlékony 
alkohol. Ne irányítsa a kibocsátott füstöt gyúlékony dolgok felé, mint pl. nyílt láng, vagy 
pirotechnikai effektek. 

• Ne próbálja megkerülni a hőszabályozó kapcsolókat, folyadékérzékelőket vagy 
biztosítékokat. 

• Biztosítékcsere alkalmával mindig a jelen kézikönyvben feltüntetett típusú és értékű 
biztosítékokat használjon. 

• Minimum 100 mm (4 hüvelyk) szabad helyet hagyjon a gép körül. 
• Minimum 500 mm (20 hüvelyk) szabad helyet hagyjon a ventilátorok és szellőzőkürtők 

körül, és biztosítson szabad és akadálytalan légáramlást a gép körül. 
• Tartsa a gépet minimum 600 mm (24 hüvelyk) távolságra gyúlékony és hőre érzékeny 

anyagoktól. 
• Ne működtesse a gépet 5°C (41° F) alatti, vagy 40° C (104° F) feletti környezeti 

hőmérséklet (Ta) mellett. 
• Ne működtesse a gépet, ha a levegő relatív páratartalma meghaladja a 80%-ot. 
 

Sérülések megelőzése 
• Biztosítsa, hogy a felület, amelyre a gépet helyezi vagy telepíti, biztonságosan elbírja a 

gép súlyát. 
• Ne telepítse a gépet olyan területek fölé, ahol emberek tartózkodnak. 
• Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai/szellemi képességű személyek 

(beleértve a gyermekeket is), sem hiányos felkészültséggel vagy ismeretekkel 
rendelkezők, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli, vagy kioktatta őket a 
berendezés használatára. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játsszanak a 
készülékkel. 

• A füstgépek kondenzációt okozhatnak. Ne irányítsa a kifúvót sima padlókra. A padlók 
és egyéb felületek csúszóssá válhatnak. Ezeket gyakran ellenőrizze és törölje szárazra, 
ha szükséges, hogy elkerülje a csúszásveszélyt. 

• Biztosítson legalább 2 m látótávolságot azokon a területeken, ahol füstöt fejleszt. 
• A füstfolyadék élelmiszer-szintű oldott glycolokat tartalmaz, de ezek lenyelése 

egészség-károsodást okozhat. Ne igya meg! Biztonságosan tárolja. Szembe kerülés 
esetén öblítse ki vízzel. Ha lenyelte a folyadékot, igyon vizet és kérjen orvosi tanácsot. 

 
Légzési problémák megelőzése 

• A füstgép csak a számára előírt füstfolyadékkal üzemelhet biztonságosan. A gépet csak a 
18. oldalon az „Alkalmazható ködfolyadékok” fejezetben felsorolt folyadékokkal 
használja, ellenkező esetben mérgező gázok keletkezhetnek, amelyek súlyosan 
ártalmasak az egészségre, továbbá valószínű, hogy a gépet is károsítják. 

• Ne fejlesszen sűrű füstöt zárt, vagy rosszul szellőző térben. 
• Ne tegyen ki nem teljesen egészséges embereket (beleértve allergiában és/vagy légzési 

problémákban - pl. asztma – szenvedők) a köd hatásának. 
• Ne irányítsa a kibocsátott füstöt közvetlenül egy személy arcába, vagy arcmagasságba. 
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Termék áttekintés 
 

Termékleírás 
A Martin cég Magnum 1200 és Magnum 1800 típusa egyedülállóan rugalmas és kényelmes 
megoldást biztosít atmoszferikus követelmények széles skálája számára, akár fixen telepítve, akár 
mobil körülmények között. 
A gép egyedülálló új konstrukciója felöleli mindazt, amiről a Magnum választéka szól: a művészeti 
technológia állapotát, magas minőségét és robusztusságát. 
 
A Magnum 1200 füstgép  
 
A Magnum 1800 egy nagyteljesítményű füstgép, amely bármely pozícióban telepíthető, ahol ez 
szükséges. 

 
 

Ez a kézikönyv utasításokat tartalmaz a Magnum 1200 és Magnum 1800          
gépekhez egyaránt. Ahol a Magnum 1200 eltér, ott azt a szimbólum fogja látni. 

 
 

Gratulálunk Önnek, hogy megvásárolta a Magnum füstgépet a Lisys Fényrendszer Zrt-től. A 
Martin termékek teljes választékának részletei elérhetők honlapunkon: www.lisys.hu. 
 
Tulajdonságok 
 

• Vonzó és robusztus konstrukció 
• Táv-tárolás 
• Géptől - géphez csatlakozás 
• Folyamatos üzem (csökkentett kimeneti intenzitás mellett) 
• Gyors felfűtési/újrafelfűtési idő 
• 2,3 literes (Magnum 1200) és 3,8 literes (Magnum 1800) folyadék kapacitás 
• DMX interfész modul (Magnum 1200-hez opcionális) 
• Opcionális „flying” tartó 
• Időzítő / kibocsátási szint távirányító 
• DTP direkt hővédő eszköz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 6 

Termék Termék részletek 
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Gyors kezdés 
 

Beüzemelés 
Bizonyára alig várja, hogy bekapcsolja a gépet és kipróbálja, hogy fejleszthet nagy füstöt. Ez a 
fejezet ismerteti, hogyan tegye ezt meg. Legelőször viszont szánja rá az időt, és olvassa el a jelen 
kézikönyvben a továbbiakban leírt biztonsági és karbantartási utasításokat. 
Helyezze el a gépet egy megfelelően tágas térben úgy, hogy semmi se legyen a füstkibocsátás 
útjában. 
Töltse fel a folyadéktartályt a MARTIN cég által jóváhagyott füstfolyadékkal (ld. 18. old.). A 
folyadéktartály a borítást kifelé húzva nyitható ki (ehhez akassza be az ujját a kerek lyukba). 
 
Csatlakoztasson egy megfelelő típusú tápkábelt a géphez. A hálózati táp követelmények a 
következők:  
Magnum 1200: 3,9A, 230V (EU) vagy 7,4A, 120V (US). 
Magnum 1800: 5,2A, 230V (EU) vagy 8,6A, 120V (US). 

 
Csatlakoztassa a távirányítót a TÁVIRÁNYÍTÓ BE konnektorba a hátoldalon. 
 
Kapcsolja be a hálózati kapcsolót. A piros Heat (=Fűtés) kijelző világít a távirányítón és a gép 
hátulján. Kb. 7-10 perc múlva világítani fog a távirányítón és a gép hátulján a zöld Ready 
(=Üzemkész) kijelző. Ekkor a gép készen áll a füstfejlesztésre. Hogy maximális füstkibocsátást 
érjen el, várjon, amíg a Fűtés kijelző lekapcsol. 
 
 
Füstfejlesztés 
Mihelyt a gép bemelegedett, nyomja meg a FOG (FÜST) gombot a távirányítón, hogy indítsa a 
füstkibocsátást.  
Beállíthatja a füst sűrűségét a gomb elforgatásával. Ha a gomb teljesen az óra járásával ellentétes 
irányba van forgatva, a gép nem fejleszt füstöt. 
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Telepítés és beállítás 
 
VIGYÁZAT! NE működtesse a Magnum füstgépeket addig, amíg el nem olvasta, és meg nem 
értette az összes figyelmeztetést a jelen kézikönyv “Biztonsági információ” c. fejezetében. 
 
 
Elhelyezés 
A Magnum füstgépet helyezze szilárd felületre, mint pl. Padló vagy a javasolt „flying” szerkezetre. 
A gépet csak ± 45 fokos maximum dőlésszög mellett lehet üzemeltetni. Ennél nagyobb döntés 
folyadékszivárgást okozhat. 
Ne függessze a gépet olyan terület fölé, ahol emberek tartózkodnak alatta. 
Biztosítson legalább 100mm szabad helyet a gép körül, és legalább 600mm-t a füstkibocsátás helye 
előtt. 
 
 
Váltóáram (AC) 
Mielőtt használná a gépet, biztosítsa, hogy a hálózati kábelen olyan földelt csatlakozódugasz 
legyen, amely illik a helyi csatlakozóaljzatokba. 
VIGYÁZAT! Győződjön meg arról, hogy a hálózati csatlakozó a megfelelő érték szerinti: 

•   Használat az EU-ban (230V): min. 6 amperes csatlakozót használjon 
•   Használat az USA-ban (120V): min. 10 amperes csatlakozók kellenek 

A csatlakozó telepítésénél kövesse a csatlakozó gyártójának utasításait, és a következőképpen 
csatlakoztassa a pöcköket: 
sárga-zöld vezeték a földeléshez, kék vezeték a nullához és barna vezeték a fázishoz. 
Az alábbi táblázat megad néhány elterjedt tüske-azonosító sémát. 
 
 

vezeték funkció jelölés csavarszín 

barna fázis "L" sárga/vörösréz 

kék nulla "N" ezüst 

zöld-sárga föld  zöld 

 
 
Mielőtt csatlakoztatja a Magnum füstgépet a hálózatra, ellenőrizze, hogy a váltóáramú táplálás a 
gép áramfelvételének megfelelő. A gép számára szükséges: 
 
Magnum 1200: 3,9A, 230V (EU) vagy 7,4A, 120V (US). 
Magnum 1800: 5,2A, 230V (EU) vagy 8,6A, 120V (US). 
 
Ellenőrizze, hogy a helyi váltóáramú feszültség megegyezik a gép hátlapján feltüntetett címkén 
található adatokkal. Ha a váltóáramú feszültség nem megfelelő, ne használja a gépet, segítségért 
lépjen kapcsolatba a Martin Service céggel. 
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Beállítás 
Töltse fel a folyadéktartályt a MARTIN cég által jóváhagyott füstfolyadékkal (ld. 18. old.). A 
folyadéktartály a borítást kifelé húzva nyitható ki (ehhez akassza be az ujját a kerek lyukba). A 
borítást mágneses zár rögzíti, és felfelé nyílik. 
Ha a választható DMX bemenet illesztve van, és DMX vezérlést használ, csatlakoztassa a gépet a 
DMX vezetékhez (ld.16. old.). 
 
 

Az opcionális DMX modul szükséges a Magnum 1200 füstgép  
DMX-el való vezérléséhez. 

 
Csatlakoztassa a távirányítót a TÁVIRÁNYÍTÓ BE aljzatba a hátlapon. 
Ha több gépet működtet a gép-a-géphez csatlakozás funkciót használva, kösse össze a gépeket 
margaréta-csatlakozóval, és használjon RJ45 (számítógépes hálózati) típusú kábeleket. A 
maximális teljes kábelhossz, beleértve a távirányító kábelt is, 50 méter. 

 

 
 
 
 
 
 
Ne csatlakoztassa a számítógépes hálózatot a Magnumon levő RJ45 távirányító / gépcsatlakoztatás 
aljzatba. Noha a konnektorok kompatibilisek, az elektromos jelek nem, és ezáltal a berendezés 
károsodhat. 
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Utolsó ellenőrzések 
Mielőtt áram alá helyezi a Magnum füstgépet, ellenőrizze a következőket: 
 

• a gép biztonságosan van elhelyezve/telepítve, a 9. oldalon leírt elhelyezési 
követelményeknek megfelelően 

• a kezelő ismeri és be is tudja tartani a 3. oldalon felsorolt biztonságos működtetési 
követelményeket 

• a ködfolyadék eredeti Martin folyadék, amely szerepel a 18. oldalon felsorolt 
„Választható ködfolyadékok” listájában 

• a gép elektromosan földelve van 
• a váltóáram-elosztó áramkörök és vezetékek megfelelő értékűek az adott terheléshez 

 
 
Áram alá helyezés 
Kapcsolja fel a gépen a tápkábel bemenet mellett található főkapcsolót. 
 
A piros Fűtés jelzőlámpa a távirányítón és a gép hátulján kigyullad és kb. 7-10 percig ég, amíg a 
gép felmelegszik az üzemi hőmérsékletre. 
 
Amikor a zöld Kész jelzőlámpa kigyullad, a gép készen áll a füstkészítésre. 
 

A maximális kibocsátás elérése érdekében várjon néhány percet, amíg a piros 
Fűtés jelzőlámpa elalszik, mivel a ködkibocsátás a felfűtés ideje alatt csökkent 
mértékű. 
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Vezérlő beállítások 
Overview 

Áttekintés 
 

 
 
 

A gép a távirányító használatával vezérelhető a következőképpen: 
• Kézi vezérléshez tartsa nyomva a ’Fog’ nyomógobot. 
•  Automatikus füst-indításához használja az  ismétlő időzítőt 
•  Az „egy füst fröccs” időzítőt használva egy időzített füst-fröccsöt indíthat 
 

A piros pótméter gombot használva a füstkibocsátás szintjét is állíthatja. 
 
Kézi üzemmód 
Tartsa lenyomva a FOG (FÜST) gombot. Addig fog üzemelni a készülké, ameddig el nem engedi a 
gombot.  
 
 

Nyomja meg a FOG gombot (1 másodpercnél kevesebb ideig), hogy belépjen az             
időzítő üzem módba.  
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Az automata időzítő beállítása  
Az Automata Időzítő lehetővé teszi, hogy a gépet egymás utáni időzített köd-fröccsök 
kibocsátására állítsa be anélkül, hogy ehhez bármilyen gombot meg kellene nyomni. Ehhez két 
időpontot kell beállítani: az üzem/bekapcsolva időt, amely alatt a gép ködöt fejleszt, és a 
várjon/kikapcsolva időt, amely alatt a gép üresben jár. 

 
1.  Nyomja meg a TIMER SET gombot. Villog az ON fény. Most állítja be az ON/Run 

(Bekapcsolva/Fut) időt. 
2.  Fordítsa el és állítsa a gombot a kívánt “fut” időre, ahogy a gomb külső skálája mutatja 

(OFF – 255 sec). 
3.  Nyomja meg egyszer a TIMER SET gombot. Az ON fény kigyullad és folyamatosan ég, 

és az OFF fény villog. Most állítja be az OFF/Wait (Kikapcsolva/Várakozik) időt. 
4.  Fordítsa a gombot a kívánt “várakozás” időre. 
5.  Nyomja meg ismét a TIMER SET gombot. Az ON/OFF fények kigyulladnak, ami 

mutatja, hogy az időzítő programozva van. 
 

A „fut” és „várakozik” idők most tárolva vannak, és a gép a kikapcsolása után is tárolja őket a 
memóriájában. 
 
Ahhoz, hogy bekapcsolja az időzítőt ez előre beállított időkkel, röviden nyomja meg a FOG / 
TIMER ENGAGE gombot. Az időzítő lekapcsolásához nyomja meg ismét röviden a FOG / 
TIMER ENGAGE gombot. Amikor az időzítő be van kapcsolva, az ON fény kigyullad az ON/Run 
idő alatt, és az OFF fény kigyullad az Offf/Wait idő alatt. 
 

Amennyiben csak az Off/Wait időt akarja változtatni, az On/Run időt változatlanul 
hagyva, nyomja meg kétszer a TIMER SETgombot. Ez az On/Run idő változtatása nélkül 
lehetővé teszi az Off/wait idő megváltoztatását. 
. 

 
Hogy megtudja, melyek a korábbi beállítások, nyomja meg, és lassan forgassa a TIMER SET 
gombot, amíg az “ON” fény gyorsan villogni nem kezd. Ekkor a gomb a korábban beállított 
ON/Run időt mutatja. Nyomja meg a TIMER SET gombot egyszer, és forgassa lassan, amíg az 
“OFF” fény light gyorsan villogni nem kezd. Ekkor a gomb a korábban beállított OFF/Wait időt 
mutatja. Nyomja meg ismét a TIMER SET gombot, hogy visszaálljon a normál beállításhoz. 
 
 
A „one shot” időzítő beállítása 
Az “one shot” időzítő lehetővé teszi, hogy előre beprogramozza a füst löket időtartamát. 
 
Ez hasznos lehet, ha rögzített idejű füst löketet akar, melyet megismételhet kívánsága szerint, ha 
megnyomja a köd gombot. 

1.  Nyomja meg a TIMER SET gombot. Az ON fény villog. Most állítja be az ON/Run 
időt. 

2.  Forgassa a gombot a kívánt “run” időre, ahogy a gomb külső skálája mutatja (OFF – 255 
sec). 

3.  Nyomja meg egyszer a TIMER SET gombot. Az ON fény kigyullad és folyamatosan ég, 
és az OFF fény villog.  

4.  Forgassa a gombot egészen jobbra, ahol az “OS” (“One Shot”=egy fröccs) jelölve van. 
5.  Nyomja meg még egyszer a TIMER SET gombot. 
 

Az időzítő most a „one shot” módra van programozva, és ezt a gép a memóriájában tárolja a 
kikapcsolás után is. 
 
Időzített „one shot” előállításához nyomja meg röviden a FOG gombot. Az időzített „one shot” 
korábbi leállításához ismét nyomja meg röviden a FOG gombot. 
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Időzitő mód tíltása  
Ha egyszerűsíteni akarja a távvezérlést, akkor tíltani akell az időzítőt az alábbi módon. 
Röviden nyomja meg a FOG gombot, ezáltal egy rövid füstfelhőt képez és nem aktiválja az 
időzítőt. 
 1, Nyomja meg egyszer a TIMER SET gombot. Az ON lámpa világít 
 2, Forgassa a gombot teljesen  balra az OFF mezőbe 
 3, Nyomja meg a TIMER SET gombot ismét 
 
Ezáltal a 0 másodperc idő lett elmentve, amely által ki lett iktatva az időzítő funkió. Ez a beállítás 
megjegyzésre kerül a gép által még ki-be kapcsolásnál is. 
 
Ha újra akarja engedélyezni a időzítő kapcsolót akkor állítson be 0 másodpercnél hoszabb időt! 
 
 
A gép feltöltése, ha kifogyott a ködfolyadék  
Ha a gépből kifogyott a folyadék, nem biztos, hogy feltöltés után megfelelően pumpál, a 
folyadékcsőbe szorult levegő következtében. 
 
A gép feltöltéséhez tartsa lenyomva a FOG gombot, és fordítsa el maximumra. Tartsa lenyomva 
addig, míg a ködkibocsátás erős és egyenletes. Azután fordítsa a FOG gombot vissza a kívánt 
kibocsátási szinthez, és engedje el. 
 

FELTÖLTÉS mód alatt a gép 10 másodpercig tölt. Ha még mindig látható levegősség a 
folyadékáramban, addig töltse a gépet, míg a ködkibocsátás folyamatos. Figyeljen arra, 
hogy el kell fordítania a gombot a töltési folyamat indításához. 

 
Ha a gépet hagyják üzemelni kiürült folyadéktartállyal, károsodhat a pumpa, ez pedig idő előtti 
pumpa-meghibásodáshoz vezet. Az automata folyadékszint-érzékelő rendszer lekapcsolja a gépet 
kb. 5 percen belül, ha érzékeli, hogy „szárazon” fut. 
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Az állapot-világítások jelentése  
A távirányítón levő négy fény funkciója az alábbi. A piros “HEAT” (=fűtés) fény és a zöld 
“READY” (=kész) fény megfelelője a gép hátlapján is megjelenik. 
 

FŰTÉS + KÉSZ Magyarázat 

nem világít A gép nincs bekapcsolva, vagy a távirányító nincs csatlakoztatva 

fűt A gép felfűt, de még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. 

fűt + kész A gép felfűt, elérte el a minimum üzemi hőmérsékletet. A ködki-bocsátási szint a 
felfűtés alatt valószínűleg alacsonyabb. 

kész A gép felfűtött, és elérte az üzemi hőmérsékletet. 

  

  
 
   

OFF + ON Magyarázat 

Nem világít Időzítő nincs bekapcsolva 

Mindkettő világít Időzítő programozva van, de nincs bekapcsolva 

“OFF” világít Időzítő üzemben van, pillanatnyilag Off/Wait periódusban 

“ON” világít Időzítő üzemben van, pillanatnyilag On/Run periódusban, vagy folyamatos 
módban 

“ON” villog Az időzítő “ON” ideje pillanatnyilag programozás alatt   

“ON” világít, “OFF” 
villog 

Az időzítő “OFF” ideje pillanatnyilag programozás alatt 
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DMX vezérlés 
 

Áttekintés 
A DMX egy digitális vezérlőrendszer, melyet széles körben használnak a szórakoztatóipari és 
építészeti világításban. Bármely vezérlő, amely megfelel a DMX-512 szabványnak, használható a 
Magnum füstgépek vezérlésére és programozására. 

 
 

Az opcionális DMX modul szükséges a Magnum 1200 füstgép  
DMX-el való vezérléséhez. 

 
 

 
Csatlakozás 
A Magnum füstgép egy 3-tűs XLR dugasszal és a hátlapján dugaljjal rendelkezik a DMX 
csatlakozás számára. A huzalozás alább látható. 
 
Csatlakozó tű Funkció 

1 Föld 

2 Adatok – ("hideg") 

3 Adatok + ("meleg") 

 
A legjobb eredmények elérése érdekében használjon nagysebességű digitális adatátvitelhez 
tervezett kábelt. Megfelelő DMX kábelt kaphat Martin forgalmazójánál. 
 
 
DMX funkciók 
A Magnum 2500HZ egyetlen DMX csatornáról működik, amely 0-100%-ig arányos ködsűrűség 
vezérlést tesz lehetővé. 
 
DMX szint Funkció 

0 – 29 Nincs füst 

30 – 255 Változó sűrűségű füst (30=minimum, 255=maximum) 

 
Amikor a gép érvényes DMX értéket kap, a cím-kapcsolók melletti jelzőfény világít. 
 
Lehetséges a gépet egyszerre vezérelni DMX-szel és távirányítóval is, ekkor a magasabb értékű 
beállítások élveznek elsőbbséget. A DMX rendszeren keresztül nem lehetséges a kiürült 
folyadéktartály feltöltése. Ezt a távirányítóval tegye meg, vagy kapcsolja ki a gépet, hogy teljes 
feltöltést végezhessen. 
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A DMX cím beállítása 
A DMX rendszerbe kapcsolt minden egységet el kell látni egy címmel, így a DMX vezérlő külön 
parancsokat küldhet az egyes egységeknek. A Magnum füstgépen a DMX címet a gép hátoldalán a 
DMX konnektorok mellett levő kódkapcsolók segítségével állíthatja be. A kapcsoló-beállítások 
minden lehetséges DMX címhez az alábbi táblázatban szerepelnek. 

 
Kódkapcsoló beáll í tás #9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

  #8 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

  0 = OFF   #7 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

  1 = ON   #6 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

#1 #2 #3 #4 #5                                   

0 0 0 0 0     32 64 96 128 160 192 224 256 288 320 352 384 416 448 480 

1 0 0 0 0   1 33 65 97 129 161 193 225 257 289 321 353 385 417 449 481 

0 1 0 0 0   2 34 66 98 130 162 194 226 258 290 322 354 386 418 450 482 

1 1 0 0 0   3 35 67 99 131 163 195 227 259 291 323 355 387 419 451 483 

0 0 1 0 0   4 36 68 100 132 164 196 228 260 292 324 356 388 420 452 484 

1 0 1 0 0   5 37 69 101 133 165 197 229 261 293 325 357 389 421 453 485 

0 1 1 0 0   6 38 70 102 134 166 198 230 262 294 326 358 390 422 454 486 

1 1 1 0 0   7 39 71 103 135 167 199 231 263 295 327 359 391 423 455 487 

0 0 0 1 0   8 40 72 104 136 168 200 232 264 296 328 360 392 424 456 488 

1 0 0 1 0   9 41 73 105 137 169 201 233 265 297 329 361 393 425 457 489 

0 1 0 1 0   10 42 74 106 138 170 202 234 266 298 330 362 394 426 458 490 

1 1 0 1 0   11 43 75 107 139 171 203 235 267 299 331 363 395 427 459 491 

0 0 1 1 0   12 44 76 108 140 172 204 236 268 300 332 364 396 428 460 492 

1 0 1 1 0   13 45 77 109 141 173 205 237 269 301 333 365 397 429 461 493 

0 1 1 1 0   14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494 

1 1 1 1 0   15 47 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495 

0 0 0 0 1   16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496 

1 0 0 0 1   17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497 

0 1 0 0 1   18 50 82 114 146 178 210 242 274 306 338 370 402 434 466 498 

1 1 0 0 1   19 51 83 115 147 179 211 243 275 307 339 371 403 435 467 499 

0 0 1 0 1   20 52 84 116 148 180 212 244 276 308 340 372 404 436 468 500 

1 0 1 0 1   21 53 85 117 149 181 213 245 277 309 341 373 405 437 469 501 

0 1 1 0 1   22 54 86 118 150 182 214 246 278 310 342 374 406 438 470 502 

1 1 1 0 1   23 55 87 119 151 183 215 247 279 311 343 375 407 439 471 503 

0 0 0 1 1   24 56 88 120 152 184 216 248 280 312 344 376 408 440 472 504 

1 0 0 1 1   25 57 89 121 153 185 217 249 281 313 345 377 409 441 473 505 

0 1 0 1 1   26 58 90 122 154 186 218 250 282 314 346 378 410 442 474 506 

1 1 0 1 1   27 59 91 123 155 187 219 251 283 315 347 379 411 443 475 507 

0 0 1 1 1   28 60 92 124 156 188 220 252 284 316 348 380 412 444 476 508 

1 0 1 1 1   29 61 93 125 157 189 221 253 285 317 349 381 413 445 477 509 

0 1 1 1 1   30 62 94 126 158 190 222 254 286 318 350 382 414 446 478 510 

1 1 1 1 1   31 63 95 127 159 191 223 255 287 319 351 383 415 447 479 511 
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Folyadéktípusok 
 

Az alábbi Martin/Jem füstfolyadékok használhatók ebben a gépben. A Martin cég magas minőségű, 
ultra-tiszta deionizált víz alapú füstfolyadékokat ajánl. Csak az alábbi eredeti Martin/Jem 
ködfolyadékokat használja. Semmilyen más folyadék nem használható. 
 
VIGYÁZAT! A Magnum 1200/1800 csak a számára tervezett speciális füstfolyadékokkal 
üzemelhet biztonságosan. CSAK a jelen kézikönyvben felsorolt Martin/Jem füstfolyadékokat 
használja. SOHA ne használjon semmilyen más típusú folyadékot, mivel mérgező gáz keletkezhet. 
Valószínűleg a rendszerben is kárt okoz, amire a termék garancia nem vonatkozik. Ne higítsa fel a 
füstfolyadékot vízzel, vagy bármely más folyadékkal. Dobja szemétbe a füstfolyadékot, ha 
szennyezetté válik. 
 
Regular DJ Fluid füstfolyadék (DJ Mix) 
 
Pro Smoke Super füstfolyadék (ZR Mix) 
 
Pro Smoke High Density füstfolyadék (SP Mix) ,csak Magnum 1800-as füstgépekhez. 
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Alapkarbantartás 
 

Mielőtt elkezdené a Magnum füstgép karbantartását, olvassa el és tartsa be az összes 
figyelmeztetést a jelen kézikönyv “Biztonsági információ” c. fejezetében. Bármely, ebben a 
részben fel nem sorolt szervizelést csak a Martin cég karbantartó technikusa végezhet el. 
 
Tisztítás 
Túlzott mennyiségű felgyülemlett por, füstfolyadék és szennyeződés rontja a teljesítményt, és a gép 
túlmelegedését és károsodását okozza, melyre a Termékgarancia nem vonatkozik. A megfelelő 
hűtés fenntartására a port időszakonként le kell tisztítani a gép külső borításáról és 
szellőzőnyílásairól. 
 
Áramtalanítsa a gépet, és hagyja teljesen lehűlni, mielőtt tisztítaná. A füstgép kifúvó nyílása a 
használat után még akár10 órán át is forró maradhat. 
 

• Távolítsa el a port a szellőzőnyílásokról egy puha kefével, pamuttörlőronggyal, 
porszívóval, vagy sűrített levegővel. 

• Tisztítsa le a füstfolyadék-maradványokat a gép kifuvó nyíilásáról egy nedves 
törlőruhával. 

• A külső borítást csak nedves törlőruhával tisztítsa. 
 
 
Biztosítékcsere 
A Magnum füstgép fő biztosítéka a gép belsejében lévő NYÁK-lapon található. 
 
VIGYÁZAT! Mielőtt a borítást levenné, áramtalanítsa a gépet! Belül áram alatt levő részek 
vannak! 
 
Ha biztosítékot cserél, áramtalanítsa a gépet, csavarja ki a gép felső borítását tartó csavarokat, és 
vegye le a fedelet. A NYÁK-lap a gép hátuljában található, a távirányító aljzatok közelében. 
 
Vegye le a biztosítéktartó fedelét, és húzza ki a biztosítékot. Vegye ki a kiégett biztosítékot, és 
tegyen be egy ugyanolyan méretű és értékű biztosítékot. A biztosíték-típusok listáját alább találja. 
Lépjen kapcsolatba a Martin Szervizzel, ha a biztosíték ismételten kiég. 
 
Magnum 1800 

120V = 10AT 
230V = 6.3AT 
 

Magnum 1200 
120V = 10AT 
230V = 5AT 
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Választható tartozékok 
 
A választható „flying” tartó szerkezet rögzítése 
A választható „flying” rögzítő szerkezet a Magnum füstgép aljára kell szerelni 4db M4 menetes 
csavarral, amely a szett tartozéka. 
 
Vegye ki a füstfolyyadék tartályt mielőtt rászereli a „flying” szerkezetet. 

 
 
VIGYÁZAT! Soha ne üzemelje be a készüléket emberek feje felett. Bizonyosodjon meg róla, hogy 
a Magnum füstgépet tartó födém szerkezet elég erős ahhoz, hogy a gépet megtartsa! Mindenképpen 
használjon biztonsági sodronyt a gép elhelyezésénél. 
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DMX dekóder modul illesztése (Magnum 1200) 
A választható DMX dekóder felváltja a Magnum 1200 hátoldalán található vakpanelt. 
. 
VIGYÁZAT! Kapcsolja le az áramellátást, mielőtt a vakpanelt eltávolítja. Belül áram alatt levő 
részek vannak! 
 

1. Távolítsa el és tegye félre a két csavart, amely a vakpanelt rögzíti, és vegye le a panelt. 
2. Keresse meg a DMX interfész szalagkábelt a gép hátsó részében, és csatlakozzon a 

konnektorra a DMX interfész NYÁK-lapon (PL5). 
3. Ha nem találja a szalagkábelt, le kell vennie a gép fő borítólemezeit. A szalagkábel a fő 

NYÁK-lapot köti össze a DMX interfésszel. 
4. Illessze az új DMX modult a hátsó panelba, és szorítsa meg a csavarokat. 
5. Tegyen vissza minden borítást, amit előzőleg eltávolított, melőtt újra áram alá helyezi a 

gépet. 
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Hibaelhárítás 
 
Probléma Probléma oka(i) Javasolt megoldás 

A gép nem fejleszt füstöt, ha a 
távirányítón megnyomja a FOG gombot 

A gép nincs üzemi hőmérsékleten Várjon 10-15 percet. 

A gép nincs áram alatt, vagy a 
fűtés nem működik 

Nézze meg, be van-e kapcsolva a 
hálózati kapcsoló, nyomja meg a FOG 
gombot a fűtés indításához. 

Kibocsátás-vezérlő nullára van 
állítva Növelje a beállítást. 

A gép továbbra is füstöt fejleszt, bár a 
FOG gomb nincs megnyomva Időzítő be van kapcsolva 

Kapcsolja ki az időzítőt: nyomja meg 
a FOG/TIMER ENGAGE gombot 
röviden. 

A gépet távirányítóval lehet indítani, 
DMX vezérlővel nem 

Helytelen DMX cím-beállítás Változtassa meg a DMX címet  

Rossz DMX vonal  Ellenőrizze a DMX kábeleket és 
csatlakozásokat. 

Gyenge füstkibocsátás A gépet fel kell tölteni Töltse fel a gépet 

Nedves, zsíros, egyenetlen  
füstkibocsátás, a folyadék csepeg vagy 
spriccel a kifúvókból, vagy a gép 
indításkor nagyon zajos 

Nem megfelelő füstfolyadék Csak jóváhagyott füstolyadékokat 
használjon!. 

A gép működésképtelennek tűnik 
Hálózati biztosíték kiégett Cseréljen biztosítékot 

Nincs áram a váltóáram-
bemenetben 

Ellenőrizze a tápkábelt és az áramkör-
megszakítót. 
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Jegyzetek 
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