
ΚΟΝΣΟΛΑ DMX ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ SRC 174P. 
 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το SRC 174P  είναι μια εξελιγμένη κονσόλα DMX που διαθέτει 192 κανάλια. 
Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες της πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες 
χρήσης που ακολουθούν και να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες της. Οι 
βασικές της δυνατότητες είναι οι ακόλουθές: 
• 192 κανάλια DMX 
• ∆υνατότητα ελέγχου 12 ρομποτικών 16 καναλιών το κάθε ένα 
• 30 Ομάδες μνημών με 8 προγραμματιζόμενες σκηνές η κάθε μία 
• 6 προγραμματιζόμενες αλληλουχίες με 240 σκηνές η κάθε μια 
• 8 συρόμενα ρυθμιστικά για τον έλεγχο καναλιών 
• Χειριστήριο Joystick με δυνατότητα αντιστοίχησης των λειτουργιών του στα 
κανάλια που επιθυμείτε 
• ∆υνατότητα «κατοπτρικής» λειτουργίας των καναλιών που οδηγούν τα 
ρομποτικά ώστε τα ρομποτικά φωτιστικά στα αντίστοιχα κανάλια να 
λειτουργούν κατοπτρικά. 
• Λειτουργία με ρομποτικά 8 ή 16 καναλιών 
• Κουμπί μηδενισμού όλων των λειτουργιών (Blackout) 
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο για αυτόματο συγχρονισμό των σκηνών με τη 
μουσική 
• ∆υνατότητα ελέγχου μέσω MIDI 
• ∆υνατότητα επιλογής της πολικότητας του σήματος DMX 
• Τα προγράμματα δεν χάνονται αν διακοπεί η τάση τροφοδοσίας 
 
 
II. ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣEIΣ:   
• Για να μειώσετε το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς μην εκθέτετε τη 
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.  
• Αν κάνετε Reset συχνά στη μνήμη της συσκευής μπορεί να καταστραφεί.  
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τη σωστή τάση τροφοδοσίας. 
• Πάντα να φυλάτε τη συσκευασία της συσκευής ώστε να μπορείτε να τη 
μεταφέρετε με ασφάλεια. 
• Ποτέ δεν πρέπει να πέσει κάποιο υγρό στην επιφάνεια χειρισμού της 
κονσόλας. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής της. 
• Ποτέ μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε τη συσκευή αν τα καλώδια 
τροφοδοσίας είναι τσακισμένα ή κομμένα ή η μόνωση τους έχει φθαρεί. 
• Ποτέ μην αφαιρείτε τη γείωση από το καλώδιο τροφοδοσίας 
• Πάντα η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο 
πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση της κονσόλας με τις υπόλοιπες συσκευές 
• Ποτέ μην ανοίγετε τη συσκευή. ∆εν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό 
της συσκευής που μπορεί να συντηρηθούν από εσάς. 



• Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο αν πρόκειται να 
μην τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
• Αν το περίβλημα της συσκευής εμφανίζει φθορά (ρωγμές, σπασίματα κλπ) 
μην επιχειρήσετε να τη θέσετε σε λειτουργία. Απευθυνθείτε σε έναν 
ειδικευμένο τεχνικό για να ελέγξει την ασφαλής της λειτουργία. 
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν υφίστανται κάποιες από τις 
ακόλουθες συνθήκες: 
Υπάρχει αυξημένη υγρασία 
Υπάρχουν έντονοι κραδασμοί 
Η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από 45ο C μικρότερη από 2 ο C 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
• ∆εν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να συντηρηθούν από εσάς στο 
εσωτερικό της συσκευής.  
• Ποτέ μην επιχειρείτε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει 
σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και καταστροφής της 
συσκευής.  
• Οποιαδήποτε επέμβαση στη συσκευή αναιρεί την εγγύηση της. Στην 
περίπτωση που η συσκευή δεν λειτούργει κανονικά απευθυνθείτε σε ένα 
ειδικευμένο τεχνικό. 
 
 
ΚΟΥΜΠΙΑ, ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Κουμπιά επιλογής ρομποτικού(ων) που θα ελέγχονται (SCANNERS) 
2 Κουμπιά επιλογής σκηνής (SCENES) 
Πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί σκηνής επιλέγετε τη σκηνή που θα φορτώσετε 
ή θα αποθηκεύσετε στη μνήμη. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 240 
σκηνές 
3 Συρόμενα ρυθμιστικά 
Μέσω αυτών το ρυθμιστικών μπορείτε να ελέγχετε τη πρώτη και δεύτερη 
οκτάδα καναλιών κάθε ρομποτικού 16 καναλιών 
4 Κουμπί επιλογής σελίδας Page A κανάλια 1 έως 8 Page B κανάλια 9-16 
(Page A/ Page B) 
5 Κουμπί ενεργοποίησης μηχανής καπνού (FOG MACHINE) 
6. Κουμπί καθορισμούς ταχύτητας αλληλουχίας σκηνών εναλλαγής (SPEED)  
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Μπορείτε να καθορίσετε τη ταχύτητα εναλλαγής των αλληλουχιών σε χρονικό 
διάστημα από 0.1 sec έως 10 λεπτά της ώρας. 
7 Ρυθμιστικό καθορισμός του χρόνου σβησίματος (FADE TIME)  
Χρόνος σβησίματος για ένα ρομποτικό είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να 
εκτελέσει μια κίνηση από ένα καθορισμένο σημείο στο επόμενο καθορισμό 
σημείο. Αντίστοιχα για ένα φωτιστικό είναι χρόνος που χρειάζεται για περάσει 
από τη μέγιστη στην ελάχιστη φωτεινότητα και αντίστροφα. 
8 Οθόνη ενδείξεων 
9 Joystick έλεγχος πανοραμικής κίνησης (Pan) 
10 Joystick έλεγχος κατακόρυφης κίνησης (Tilt) 
11 Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργία προγραμματισμού (Pogram)  
12 Κουμπί ενεργοποίησης ελέγχου μέσω πρωτοκόλλου MIDI ή 
ενεργοποίησης εγγραφής στη μνήμη ενός προγράμματος (MIDI / REC) 
13 Κουμπί Ενεργοποίησης Αυτόματης λειτουργίας ή διαγραφής μια σκηνής 
(Auto / Del) 
14 Κουμπί ενεργοποίησης λειτουργιών προγραμματισμού (Music / Bank 
Copy) 
15 Κουμπιά  επιλογής μια ομάδας μνημών (Bank ▲ ▼) 
16 Κουμπί δημιουργίας ενός καθορισμένου ρυθμού εναλλαγής ή καθορισμού 
της τιμής του ρυθμού σε ποσοστό % ή σε εύρος τιμών από 0 έως 255. (Tap / 
Display) 
17 Κουμπί προσωρινού μηδενισμού όλων των εξόδων (Blackout) 
18 Κουμπί επιλογής προγράμματος αλληλουχίας (Chase 1-6) 
19 Κουμπί ενεργοποίηση μικρομετρικής ρύθμισης των λειτουργιών Pan & Tilt 
(FINE) 
20 Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας (MODE) 
Πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά Fine & Mode ενεργοποιείτε τις λειτουργίες 
αντιστοίχησης καναλιών ή αντίστροφης αντιστοίχησης. 
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Πίσω όψη της συσκευής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. MIDI IN 
(Είσοδος που δέχεται εντολές σε πρωτόκολλο MIDI) 
2 ∆ιακόπτης επιλογής πολικότητα του σήματος DMX 
3 Aκροδέκτης εξόδου σήματος DMX 
4 Ακροδέκτης εισόδου σήματος DMX 
5. Ακροδέκτης για σύνδεση μηχανής καπνού 
6 Είσοδος τάσης τροφοδοσίας (DC 9-12V /  500mA) 
7 ∆ιακόπτης λειτουργίας 
8 Είσοδος ηχητικού σήματος (0.1V -1V p-p) 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Γενικά 
Το SRC 174P  σας επιτρέπει να ελέγχετε έως 12 ρομποτικά φωτιστικά με 16 
κανάλια DMX το κάθε ένα. Υπάρχουν συνολικά 30 ομάδες μνημών με 8 
προγραμματιζόμενες σκηνές, 6 αλληλουχίες chase με 240 σκηνές. Χάρις στο 
joystick που υπάρχει μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τις κινήσεις της κεφαλής 
του ρομποτικού. 
 
Πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη  
Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζονται 2 γραμμές χαρακτήρων και σε κάθε 
γραμμή απεικονίζονται έως και 8 χαρακτήρες 
 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΜΗΝΥΜΑ 
SN 1 Έχει επιλεγεί η σκηνή 1 (Scene 1) 
BK 1 Έχει επιλεγεί η ομάδα μνήμης 1 (Bank 1) 
CHASE 1 Έχει ενεργοποιηθεί η αλληλουχία 1 (Chase 1) 
STEP 009 “Τρέχει» το 9 βήμα μιας αλληλουχίας 
DATA 184 Η τρέχουσα τιμή DMX μια ρύθμισης (0-255) 
SP 1M54s Η τρέχουσα ταχύτητα είναι 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα 
TP: 4.25s Ο ρυθμός μεταξύ δύο ρυθμικών χτυπημάτων είναι 4.25s 
ASS 04 05 Αντιστοιχίζετε τα κανάλια 4 και 5 
RES 10 13 Αντιστρέφετε τα κανάλια 10 και 13 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
Το SRC 174P είναι προρυθμισμένο από το εργοστάσιο ώστε να ελέγχει 
ρομποτικά με 16 κανάλια το κάθε ένα. Προκειμένου να υπάρχει αντιστοίχηση 
μεταξύ των ρομποτικών και των κουμπιών που επιλέγουν τα ρομποτικά 
(SCANNERS) στην επιφάνεια της κονσόλας θα πρέπει να ρυθμίσετε τα 
ρομποτικά που θα συνδέσετε στη κονσόλα σύμφωνα με το πίνακα που 
ακολουθεί: 
 
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ 
(SCANNERS 1-
12) 

1η ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ 
ΣΤΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ 

1 1 
2 17 
3 33 
4 49 
5 65 
6 81 
7 97 
8 113 
9 129 
10 145 
11 161 
12 177 
 
Ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού κρατήστε πιεσμένο το 
κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο ενδεικτικό. 
 
Καθορισμός της λειτουργίας του Joystick 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Fine και Mode. To ενδεικτικό ASSIGN  
πρέπει να ανάψει. Αν ανάψει το ενδεικτικό REVERSE πιέστε άλλη μια φορά 
ταυτόχρονα τα δύο κουμπιά. 
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε τον άξονα 
κίνησης που θέλετε να αντιστοιχήσετε (PAN ή TILT) 
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί Tap / Display για να επιλέξετε τρόπο 
λειτουργίας 16 ή 8 καναλιών. 
5. Επιλέξτε το ρομποτικό στο οποίο θέλετε να αντιστοιχήσετε το χειριστήριο 
πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί (1-12) στο αριστερό άκρο της κονσόλας 
(SCANNER). 
6. Ενώ κρατάτε το κουμπί Mode πιεσμένο πιέστε τον αριθμό σκηνής (Scene) 
που αντιστοιχεί στο συρόμενο ρυθμιστικό που ελέγχει την αντίστοιχη κίνηση 
του ρομποτικού (Π.χ αν η πανοραμική κίνηση (οριζόντιο επίπεδο) ελέγχεται 
από το συρόμενο ρυθμιστικό Νο 4 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 
Mode. Ενώ είναι πατημένο το κουμπί Mode πιέστε στιγμιαία το κουμπί Scene 
4 και αφήστε ταυτόχρονα και τα 2 κουμπιά. 
7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία πιέστε πάλι ταυτόχρονα τα κουμπιά 
MODE και FINE για να βγείτε από τη λειτουργία αντιστοίχησης. 
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ΣΚΗΝΕΣ 
 
Προγραμματισμός μιας σκηνής 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Ελέγξετε πως το ενδεικτικό Blackout δεν είναι αναμμένο. Αν το ενδεικτικό 
Blackout είναι αναμμένο πιέστε μια φορά το αντίστοιχο κουμπί για να σβήσει. 
3. Βεβαιωθείτε πως τα ρυθμιστικά Speed & Fade είναι στο 0. 
4. Πιέστε το κουμπί (1-12) που αντιστοιχεί στο ρομποτικό (SCANNER) που 
θέλετε να ελέγχετε. Μπορείτε να ελέγχετε περισσότερα από ένα ρομποτικά 
κάθε φορά πιέζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά. 
5. Μέσω των συρόμενων ρυθμιστικών και του joystick κινείστε το (τα) 
ρομποτικό (α) στην επιθυμητή θέση. Αν χρειάζεται επιλέξτε και Page B για να 
ελέγχετε τα  υπόλοιπα (8-16) κανάλια του (των) ρομποτικού. 
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε τη σκηνή που δημιουργήσατε. Υπάρχουν 
συνολικά 30 ομάδες (Bank) σε κάθε μια από αυτές μπορείτε να αποθηκεύσετε 
έως και 8 σκηνές. 
7. Από τη στιγμή που έχετε καθορίσει τις «θέσεις» όλων των ρομποτικών για 
τη συγκεκριμένη σκηνή πιέστε το κουμπί MIDI/Rec για να αποθηκευτεί αυτή η 
σκηνή στη μνήμη της συσκευής. 
8. Πιέστε το αντίστοιχο κουμπί της σκηνής στην οποία θέλετε να 
αποθηκεύσετε. Όλα τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν τρεις φορές για να 
επιβεβαιώσουν αυτή τη λειτουργία. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί ο 
αριθμός Bank και Scene. 
9. Για να από επιλέξετε τα ρομοπτικά που προγραμματίσατε με τα 
παραπάνω βήματα και να μεταβείτε σε μια άλλη λειτουργία απλά πιέστε άλλη 
μια φορά τα αντίστοιχα κουμπιά τους. 
10. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 7 εωσότου προγραμματίσετε όλες τις 
σκηνές που επιθυμείτε. 
11. Οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να σταματήσετε τη διαδικασία 
προγραμματισμού πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου σβήσει 
το αντίστοιχο ενδεικτικό. 
 
Παράδειγμα προγραμματισμού μιας σκηνής 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Ελέγξετε πως το ενδεικτικό Blackout  δεν είναι αναμμένο. Αν το ενδεικτικό 
Blackout είναι αναμμένο πιέστε μια φορά το αντίστοιχο κουμπί για να σβήσει. 
3. Πιέστε το κουμπί SCANNER 1 για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο του 
πρώτου ρομποτικού (πρέπει να έχει προγραμματιστεί να είναι στις 
διευθύνσεις 1 έως 17). 
4. Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει Page A. 
5. Σύρετε τα ρυθμιστικά 1 και 2 έως το μέγιστο. 
6. Επιλέξτε Bank 1 χρησιμοποιώντας τα κουμπιά Bank ▲ ▼. 
7. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec για να αποθηκευτεί αυτή η σκηνή στη μνήμη 
της συσκευής. 
8. Πιέστε Scene 1 για να αποθηκεύσετε τη πρώτη σκηνή 
9. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 8 εωσότου εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες 
θέσεις για αποθήκευση σκηνών στη Bank 1. 
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10.  Όταν ολοκληρώσετε το προγραμματισμό των σκηνών πιέστε 
παρατεταμένα το κουμπί Program για να βγείτε από τη λειτουργία 
προγραμματισμού.  
 
Τροποποίηση μιας σκηνής 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
στην οποία περιέχεται η σκηνή που θέλετε να τροποποιήσετε. 
3. Επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να τροποποιήσετε πιέζοντας το αντίστοιχο 
κουμπί. 
4. Χρησιμοποιήστε τα συρόμενα ρυθμιστικά ή το joystick για να κάνετε τις 
επιθυμητές αλλαγές στη σκηνή. 
5. Όταν έχετε ολοκληρώσει τις αλλαγές πιέστε το κουμπί MIDI/Rec. 
6. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στον αριθμό σκηνής που τροποποιήσατε 
ώστε να εγγραφεί η νέα σκηνή στη θέση της παλιάς. 
Βεβαιωθείτε πως επιλέγετε την ίδια σκηνή στα βήματα 3 και 6. Σε διαφορετική 
περίπτωση η σκηνή που δημιουργήσατε θα εγγραφεί στη θέση μιας άλλης 
σκηνής. 
 
Αντιγραφή των ρυθμίσεων ενός ρομποτικού σε ένα άλλο ρομποτικό 
1) Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του ρομποτικού από το οποίο 
θέλετε να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις 
2) Ενώ κρατάτε πιεσμένο το κουμπί πιέστε το κουμπί του ρομποτικού στο 
οποίο θέλετε να αντιγραφούν οι ρυθμίσεις. 
 
Αντιγραφή μιας σκηνής 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
στην οποία περιέχεται η σκηνή που θέλετε να αντιγράψετε. 
3. Επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να αντιγράψετε πιέζοντας το αντίστοιχο 
κουμπί Screen 
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
στην οποία θα αντιγραφεί η σκηνή που έχετε επιλέξει. 
5. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec. 
6. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη θέση σκηνής που θα δημιουργηθεί 
το αντίγραφο. 
 
∆ιαγραφή μιας σκηνής 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να διαγράψετε πιέζοντας το αντίστοιχο 
κουμπί Screen. 
3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Auto/Del. Ενώ κρατάτε πιεσμένο 
το κουμπί πιέστε το κουμπί της σκηνής που θέλετε να διαγράψετε. 
4. Όταν η σκηνή διαγραφεί όλες οι τιμές στα αντίστοιχα κανάλια DMX θα 
έχουν τιμή 0. 
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Αντιγραφή μιας ομάδας σκηνών 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
που θέλετε να αντιγράψετε. 
3. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec. 
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
στην οποία θέλετε να αντιγράψετε τη σκηνή που επιλέξατε. 
5. Πιέστε το κουμπί Music / bank Copy. Όλα τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν 
τρεις φορές δείχνοντας πως η διαδικασία αντιγραφής έχει ολοκληρωθεί. 
6. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου σβήσει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό, ώστε να βγείτε από τη λειτουργά προγραμματισμού. 
 
Αλληλουχίες σκηνών (Chase) 
Σημαντική σημείωση: Πρέπει είδη να έχετε προγραμματίσει τις σκηνές 
προκειμένου να προγραμματίσετε μια αλληλουχία. Μέσω της λειτουργίας 
προγραμματισμού αλληλουχιών σκηνών μπορείτε να «τρέχετε» έως 240 
σκηνές σε μια προκαθορισμένη σειρά. Σας συνιστούμε πριν προγραμματίσετε 
αλληλουχίες για πρώτη φορά να διαγράψετε όλες τις αλληλουχίες που τυχόν 
υπάρχουν στη κονσόλα. Ανατρέξετε στη παράγραφο: “∆ιαγραφή αλληλουχιών 
για να δείτε πως γίνεται η διαγραφή τους”. 
 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. 
2. Πιέστε το κουμπί της αλληλουχίας (Chase) που θέλετε να 
προγραμματίσετε. 
3. Επιλέξτε μια επιθυμητή σκηνή από την ομάδα σκηνών που έχετε επιλέξει. 
4. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec. 
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 εωσότου αποθηκεύσετε όλες τις 
επιθυμητές σκηνές. 
 
Εισαγωγή μιας ομάδας σκηνών σε μια αλληλουχία 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. 
2. Πιέστε το κουμπί της αλληλουχίας (Chase) που θέλετε να 
προγραμματίσετε. 
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (Bank) 
την οποία θέλετε να αντιγράψετε. 
4. Πιέστε το κουμπί Music / Bank Copy 
5. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec. Όλα τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν τρεις 
φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία εισαγωγής ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
Πώς να προσθέσετε ένα επιπλέον βήμα 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού.  
2. Πιέστε το κουμπί της αλληλουχίας (Chase) στην οποία θέλετε να 
προσθέσετε ένα βήμα. 
3. Πιέστε το κουμπί Tap / Display. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το τρέχον βήμα. 
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4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε το βήμα μετά το 
οποίο θα προστεθεί το νέο βήμα. 
5. Πιέστε το κουμπί MIDI/Rec στην οθόνη θα αυξηθεί το βήμα κατά 1. 
6. Πιέστε ξανά το κουμπί Tap / Display. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η 
τρέχουσα αλληλουχία, η τρέχουσα σκηνή και ομάδα. ∆ημιουργήστε την 
επιθυμητή σκηνή και γράψτε τη στη μνήμη σαν ένα νέο βήμα ή επιλέξτε μια 
σκηνή που έχετε προγραμματίσει από προηγουμένως για να την προσθέσετε 
στην αλληλουχία. 
7. Από τη στιγμή που έχετε επιλέξει τη σκηνή που θέλετε να προσθέσετε 
πιέστε το κουμπί MIDI / Rec ξανά. . Όλα τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν τρεις 
φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία εισαγωγής του επιπλέον βήματος 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
∆ιαγραφή ενός βήματος 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού.  
2. Πιέστε το κουμπί της αλληλουχίας (Chase) η οποία περιέχει το βήμα που 
θέλετε να διαγράψετε. 
3. Πιέστε το κουμπί Tap / Display. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το τρέχον βήμα. 
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε το βήμα που 
θέλετε να διαγράψετε. 
5. Πιέστε το κουμπί Auto / Del για να διαγράψετε το βήμα. . Όλα τα ενδεικτικά 
θα αναβοσβήσουν τρεις φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία διαγραφής 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
∆ιαγραφής μιας αλληλουχίας 
1. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στη λειτουργία που θέλετε να 
διαγράψετε. 
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Auto / Del ενώ κρατάτε πατημένο 
το κουμπί Chase (της αλληλουχίας) που έχετε επιλέξει. Όλα τα ενδεικτικά θα 
αναβοσβήσουν τρεις φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία διαγραφής της 
αλληλουχίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
∆ιαγραφή όλων των σκηνών 
1. Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το τροφοδοτικό της δεν δίνει 
τάση πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά Auto 
/ Del και Bank. 
2. Θέστε σε λειτουργία εκ νέου τη κονσόλα. Όλες οι αλληλουχίες θα έχουν 
διαγραφεί. 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ / JOYSTICK 
 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. 
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Mode & Fine το ενδεικτικό Assign πρέπει 
να ανάψει. Αν ανάψει το ενδεικτικό Reverse πιέστε άλλη μια φορά ταυτόχρονα 
τα Fine & Mode 
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε τον άξονα 
κίνησης (Pan ή Tilt) που θέλετε να αντιστοιχήσετε. 
4. Πιέστε το κουμπί Tap / Display για να επιλέξετε 8 ή 16 κανάλια. 

SRC 174P 9



5. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο ρομποτικό που θα αντιστοιχήσετε τη 
κίνηση του joystick. 
6. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί Mode πιέστε το κουμπί με τον αριθμό 
σκηνής που αντιστοιχεί στο συρόμενο ρυθμιστικό που κάνει τη κίνηση που θα 
αντιστοιχήσετε το joystick. (Παράδειγμα: αν η πανοραμική κίνηση ελέγχεται 
από το συρόμενο ρυθμιστικό 4 κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode και 
ταυτόχρονα πιέστε το κουμπί Scene 4). 
7. Πιέστε ξανά τα κουμπιά Mode & Fine για να βγείτε από τη λειτουργία 
αντιστοίχησης. 
 
 
Αντίστροφoς έλεγχος κινήσεων του joystick 
1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Program εωσότου ανάψει το αντίστοιχο 
ενδεικτικό. H συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. 
2. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Mode & Fine το ενδεικτικό Reverse πρέπει 
να ανάψει. Αν ανάψει το ενδεικτικό Assign πιέστε άλλη μια φορά ταυτόχρονα 
τα Fine & Mode. 
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε Pan ή tilt η 
επιλογή σα απεικονίζεται στα αντίστοιχα led. 
4. Πιέστε το κουμπί Tap / Display για να επιλέξετε 8 ή 16 κανάλια. 
5. Πιέστε το κουμπί που αντιστοιχεί στο ρομποτικό που επιλέγετε. 
6. Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί Mode πιέστε το κουμπί με τον αριθμό 
σκηνής που αντιστοιχεί στο κανάλι που θέλετε να αντιστρέψετε. (Π.χ αν θέλετε 
να αντιστρέψετε τις λειτουργίες Pan –Tilt του ρομποτικού 1: επιβεβαιώστε 
πως έχετε επιλέξει τον τρόπο λειτουργίας Reverse και το ενδεικτικό Tilt είναι 
αναμμένο. Ελέγξετε με ποιο συρόμενο ρυθμιστικό ενεργοποιείται η κίνηση Tilt. 
Κρατήστε πατημένο το κουμπί Mode και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί Scene 
που αντιστοιχεί στο συρόμενο ρυθμιστικό που κάνει τη κίνηση Tilt. 
7. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 προκειμένου να αντιστρέψετε τη 
λειτουργία έως και 48 καναλιών (για 12 ρομποτικά). 
 
∆ιαγραφή ενός ρομποτικού από τις διευθύνσεις DMX 
1) Ενεργοποιήστε τον τρόπο λειτουργίας Assign ή Reverse. 
2) Επιλέξτε τον αριθμό του ρομποτικού (Scanner) που θέλετε να διαγράψετε. 
3) Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Mode & Auto / Del. Όλα τα ενδεικτικά θα 
αναβοσβήσουν τρεις φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία διαγραφής 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 
Μηδενισμός - διαγραφή όλων των καναλιών  
1. Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και το τροφοδοτικό της δεν δίνει 
τάση πιέστε ταυτόχρονα και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά Auto 
/ Del και Bank. 
2. Ενώ κρατάτε πατημένα τα κουμπιά ενεργοποιήστε ξανά τη τροφοδοσία 
της συσκευής. Όλα τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν δείχνοντας πως έχει 
ολοκληρωθεί η λειτουργία διαγραφής. 
 
Απεικόνιση καναλιών DMX 
1. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Mode & Fine το ενδεικτικό Assign πρέπει 
να ανάψει.  
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2. Πιέστε άλλη μια φορά τα κουμπιά Mode & Fine ώστε ναανάψει το 
ενδεικτικό Reverse.  
3. Επιλέξτε το ρομποτικό στο οποίο έχετε ρυθμίσει όπως επιθυμείτε τις 
παραμέτρους Pan & Tilt. Στην οθόνη της κονσόλας θα εμφανιστούν οι 
αντίστοιχες τιμές DMX. 
 
Αναπαραγωγή («τρέξιμο» ενός προγράμματος) 
Υπάρχουν τρεις τρόποι αναπαραγωγής: Manual (χειροκίνητος),  Auto 
(αυτόματη), Music (συγχρονισμός με τη μουσική). 
 
Manual (χειροκίνητος) 
1. Όταν ενεργοποιείται η συσκευή επιλέγεται ο χειροκίνητος τρόπος 
λειτουργίας. 
2. Βεβαιωθείτε πως τα ενδεικτικά Auto & Music είναι σβηστά. 
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (bank)ε 
τις σκηνές που θέλετε να τρέξετε. 
4. Πιέστε το κουμπί scene που αντιστοιχεί στη σκηνή που θέλετε να 
«τρέξετε». 
 
Auto (αυτόματη) 
1. Πιέστε το κουμπί Αuto / Del για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία. Το 
ενδεικτικό Auto θα ανάψει δείχνοντας πως έχετε επιλέξει αυτόματη λειτουργία. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα (bank)ε 
τις σκηνές που θέλετε να τρέξετε. 
3. Όταν έχετε επιλέξει bank χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά Speed & Fade 
Time για να ρυθμίσετε τη ταχύτητα εξέλιξης του προγράμματος. 
 
Music (συγχρονισμός με τη μουσική) 
1. Πιέστε το κουμπί Music / Bank για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
συγχρονισμού με τη μουσική. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε την ομάδα 
(bank)ε τις σκηνές που θέλετε να τρέξετε. 
3. Οι σκηνές θα αρχίσουν να εξελίσσονται ανάλογα με το ρυθμό της 
μουσικής. 
4. Πιέστε ξανά το κουμπί Music / Bank για να εγκαταλείψετε τη λειτουργία. 
 
Πώς να «τρέξετε» μια αλληλουχία 
 
Manual (χειροκίνητα) 
1. Όταν ενεργοποιείται η συσκευή επιλέγεται ο χειροκίνητος τρόπος 
λειτουργίας. 
2. Επιλέξτε την αλληλουχία (chase) πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί. Πιέζοντας 
μια δεύτερη φορά το κουμπί θα από επιλέξετε την αλληλουχία. 
 
Auto (αυτόματη) 
1. Πιέστε το κουμπί Αuto / Del για να επιλέξετε την αυτόματη λειτουργία. Το 
ενδεικτικό Auto θα ανάψει δείχνοντας πως έχετε επιλέξει αυτόματη λειτουργία. 
2. Επιλέξτε την αλληλουχία (chase) πιέζοντας το αντίστοιχο κουμπί. Πιέζοντας 
μια δεύτερη φορά το κουμπί θα από επιλέξετε την αλληλουχία. 
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3. Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά Speed & Fade για να ρυθμίσετε τη ταχύτητα 
εκτέλεσης. 
 
Music (συγχρονισμός με τη μουσική) 
1. Πιέστε το κουμπί Music / Bank για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
συγχρονισμού με τη μουσική.  
2. Επιλέξτε την αλληλουχία (chase) που θέλετε πιέζοντας το αντίστοιχο 
κουμπί. Πιέζοντας μια δεύτερη φορά το κουμπί θα από επιλέξετε την 
αλληλουχία. Όταν έχετε επιλέξει μια αλληλουχία αυτή θα αρχίσει να τρέχει 
συγχρονισμένη με το ρυθμό της μουσικής. 
 
Μεταφορά όλων των αρχείων (προγραμμάτων) από μια κονσόλα SRC 
174P σε μια άλλη κονσόλα του ίδιου τύπου. 
 
Για να είναι δυνατή η μεταφορά αντιγραφή αρχείων θα πρέπει οι δύο 
κονσόλες να είναι συνδεδεμένες η έξοδος DMX της μιας κονσόλας (αυτής από 
την οποία θα αντιγραφούν τα αρχεία) με την είσοδο DMX της άλλης (αυτή η 
οποία θα δεχτεί τα αρχεία). 
 
Για να στείλετε όλα τα αρχεία προς αντιγραφή 
1. Με τη κονσόλα απενεργοποιημένη (η τροφοδοσία πρέπει να είναι σβηστή) 
πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά Scanner 2, 3 και το 
Scene 1. 
2. Ενεργοποιήστε τη κονσόλα ενώ έχετε πατημένα τα τρία κουμπιά. Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Transmit. 
3. Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά Scene 7 & 8 για να στείλετε τα αρχεία. 
4. Αν κάποιο σφάλμα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη error. 
 
Λήψη των αρχείων 
1. Με τη κονσόλα απενεργοποιημένη (η τροφοδοσία πρέπει να είναι σβηστή) 
πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά Scanner 8, 9 και το 
Scene 2. 
2. Ενεργοποιήστε τη κονσόλα ενώ έχετε πατημένα τα τρία κουμπιά. Στην 
οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη Receive. 
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη των αρχείων η συσκευή θα γυρίσει σε κανονική 
λειτουργία 
 
Καθορισμός καναλιού MIDI 
1. Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί MIDI/Rec. 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί το κανάλι MIDI που είχατε επιλέξει τελευταία φορά. 
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Bank ▲ ▼ για να επιλέξετε το κανάλι (0 έως 
16)  που θέλετε να αντιστοιχηθεί στο κανάλι MIDI. 
3. Πιέστε το κουμπί MIDI / Rec για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Όλα 
τα ενδεικτικά θα αναβοσβήσουν τρεις φορές δείχνοντας πως οι λειτουργία 
εισαγωγής του επιπλέον βήματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 
 


