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W-DMX
Bezprzewodowa transmisja sygnału DMX



Opis elementów: 
1. Wejścia/Wyjścia DMX  (XLR)  

2. Przełącznik RX/TX DIRECTION 

3. Wskaźnik zasilania (zielony)

4. Wskaźnik STATUSu (niebieski)

5. Wskaźnik MODE/SIGNAL (czerwony)

6. Przycisk LINK

7. Antena 

8. Wejście DC

9. Przełącznik ON-OFF 
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AWTRX-1 G5

Transceiver W-DMX TX/RX  

Konfiguracja w trybie nadajnika TX
1. Ustaw przełącznik DIRECTION (2) na TX (ON)

2. Doprowadź sygnał DMX do wejścia DMX (1)

3. Podłącz źródło zasilania do wejścia DC (8)

4. Ustaw przełącznik ON-OFF (9) na ON

UWAGA!

W trybie TX transceiver wysyła sygnał DMX wyłącznie do odbiorników, które zostały wcześniej z nim sparowane. 

Poniżej znajduje się instrukcja parowania nadajnika i odbiorników.  

Konfiguracja w trybie odbiornika RX
1. Ustaw przełacznik DIRECTION (2) na RX (OFF)

2. Podłącz oprawę/oprawy do wyjścia DMX (1) używając przewodów DMX 

3. Podłącz źródło zasilania do wejścia DC (8)

4. Ustaw przełacznik ON-OFF (9) na ON

UWAGA!

W trybie RX transceiver akceptuje sygnał DMX wyłącznie z nadajnika W-DMX z którym został wcześniej sparowany.

Poniżej znajduje się instrukcja parowania nadajnika i odbiorników. 
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AWRX-1 G5

Odbiornik W-DMX  RX  

1. Podłącz wtyk USB do gniazda USB w sterfie DMX terminal oprawy.

2. Upewnij się, że przełacznik ON-OFF jest ustawiony na ON.

3. Zerwij linery samoprzylepnych odcinków taśmy rzepowej i przyklej odbiornik do obudowy oprawy.

Status odbiornika wskazywany przez niebieską diodę STATUS (4) - patrz powyżej.

Czerwona dioda MODE/SIGNAL (5) świecaca ciągle wskazuje na prawidłowy poziom sygnału 

radiowego. Gdy dioda zaczyna migać, sygnał może być za słaby.

UWAGA!

Odbiornik akceptuje sygnał DMX wyłacznie od nadajnika z którym został wcześniej sparowany.

   

Ciągle Wł = sygnał DMX jest transmitowany

Wł 100ms / Wył 100ms = linkowanie odbiorników w toku

Wł 500ms / Wył 500ms = odlinkowanie wszystkich odbiorników w toku

Status transceivera w trybie RX lub status odbiornika RX wskazywany przez niebieską diodę STATUS (4) 
Ciągle Wył = nie przypisany do żadnego nadajnika  

Wł 900ms/Wył 100ms = brak sygnału DMX na wejściu

Wł 900ms/ Wył 100ms = odbiera sygnał z nadajnika, ale brak sygnału DMX

Ciągle Wł = odbiera sygnał DMX z nadajnika

Wł 100ms / Wył 100ms = utracone połączenie ze sparowanym nadajnikiem

Instrukcja parowania nadajnika i odbiorników W-DMX
PAROWANIE -  przyciśnij przycick LINK (6) w transceiverze przez 1-2 sekundy, aby sparować wszystkie niesparowane odbiorniki w zasięgu.

ROZPAROWANIE odbiornika - przyciśnij przyciak UNLINK (12) w odbiorniku na dłużej niż 3 sekundy, aby go rozparować z nadajnikiem.

ROZPAROWANIE wszystkich odbiorników - przyciśnij i przytrzymaj przez ponad 3 sekundy przycisk LINK (6) w transceiverze,

a następnie zwolnij go, aby rozparować wszystkie sparowane odbiorniki. 

Status transceivera w trybie TX wskazywany przez niebieską diodę STATUS (4)

Opis ... (kontynuacj):
3,4,5,7 -patrz opis powyżej

10. kabel USB - Wejście DC /Wyjście DMX

11. Przełącznik ON-OFF

12. Przycisk UNLINK 
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UWAGA!

Przed parowaniem odbiorniki muszą mieć status „nie przypisany do żadnego nadajnika”(niebieska dioda STATUS zgaszona).

W-DMX
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