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ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ SCANNER ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ DMX  

 

MOJO SCAN  MJC-1X 

 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ   ΧΡΗΣΗΣ 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Προσοχή το φωτιστικό MJC-1X πρέπει να αναρτάται από τράσσα που µπορεί να 

αντέξει σηµειακό βάρος 30kg. Για την στερέωση του πρέπει να χρησιµοποιείται 

«δαγκάνα» που µπορεί να στερεώσει σuσκευές µε βάρος 30kg. 

 

Κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλοι οι 

κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται για συσκευές που αναρτώνται πάνω από κοινό 

σε δηµόσιους χώρους. 



 

MJC-1X 

www.tele.gr 

 

Πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, ρύθµιση ή σύνδεσης  η ηλεκτρική 

παροχή της συσκευής πρέπει να είναι αποσυνδεδεµένη. 

  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ 

Το MJC-1X χρησιµοποιεί λάµπα τύπου GX5.3 (24V/250W) της Osram ή λάµπα ίδιου 

τύπου της Philips. Σε κάθε περίπτωση ελέγχετε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

στην ίδια την συσκευή. 

Εγκατάσταση –απεγκατάσταση  λάµπας 

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία βεβαιωθείτε  πως έχετε αφαιρέσει από την 

πρίζα το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής. 

Αφαιρέστε της βίδες που υπάρχουν στο κάλυµµα του περιβλήµατος της λάµπας . 

∆ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες της λάµπας, σε καµία περίπτωση µην την πιάνετε 

από τον «βολβό» της. Το λίπος που υπάρχει στα χέρια σας µπορεί να συντοµέψει 

σηµαντικά την διάρκεια ζωής της λάµπας. Πρέπει να την πιάνετε µόνο από την 

περίµετρο ή το πίσω µέρος τους ανακλαστήρα. 

Βεβαιωθείτε πως η εγκοπή ευθυγράµµισης κοιτά προς τα πάνω όπως στις 

παρακάτω εικόνες. Κρατήστε το ντουί της λάµπας µε το ένα χέρι και πιέστε στις 

εγκοπές του ντουί τα πίν της λάµπας. 

Μετά την ολοκλήρωση της λάµπας τοποθετήστε εκ νέου το κάλυµµα του 

περιβλήµατος. 
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Αυτόνοµη λειτουργία (µε ενσωµατωµένο µικρόφωνο) 

Ο τρόπος λειτουργίας της συσκευής καθορίζεται από µια σειρά DIP Switch που 

υπάρχει στην πλάτη της (Η). 

Για αυτόνοµη λειτουργία θέστε τον διακόπτη Func (Function) σε θέση ΟΝ σε αυτή 

την περίπτωση  οι υπόλοιποι διακόπτες λειτουργούν ως ακολούθως 

DIP 1 Αυτόνοµη λειτουργία µε ηχητική διέγερση (1 µονάδα) 

DIP 2 Αυτόνοµη λειτουργία µε ηχητική διέγερση (έως 4 µονάδες συνδεδεµένες όπως 

στο παρακάτω διάγραµµα) 

DIP 3 Αυτόνοµη λειτουργία χωρίς συγχρονισµό του ηχητικού σήµατος 

DIP 4 Αυτόνοµη λειτουργία 

DIP 5 Αυτόµατη λειτουργία διάχυσης 

DIP 6 Συγχρονισµός µε ήχο (χαµηλές συχνότητες) 

DIP 7 Συγχρονισµός µε ήχο (υψηλές συχνότητες) 

DIP 8-9 ∆εν χρησιµοποιούνται. 

Τerm Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ΟΝ αν η συσκευή είναι η τελευταία της 

αλυσίδας φωτιστικών DMX (O ακροδέκτης DMX OUT δεν συνδέεται σε άλλη 

συσκευή).  

Λειτουργία µέσω κονσόλας DMX 

Για να µπορεί να ελέγχεται το φωτιστικό µέσω κονσόλας DMX συµβουλευτείτε το 

παρακάτω διάγραµµα και θέστε τον διακόπτη Func (Function) σε θέση OFF. 
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Με του διακόπτες 1 έως 9 καθορίζεται την διεύθυνση που θα έχει η συσκευή 

σύµφωνα µε την παρακάτω αντιστοίχιση 

DIP 1 =1 

DIP 2=2 

DIP 3=4 

DIP 4 =8 

DIP 5=16 

DIP 6 =32 

DIP 7=64 

DIP 8 =128 

DIP 9=256 

Τerm Ο διακόπτης πρέπει να είναι σε θέση ΟΝ αν η συσκευή είναι η τελευταία της 

αλυσίδας φωτιστικών DMX (O ακροδέκτης DMX OUT δεν συνδέεται σε άλλη 

συσκευή).  

Για παράδειγµα αν θέλετε ο έλεγχος της  συσκευής να ξεκινά από το κανάλι 3 θα 

πρέπει να βάλετε σε θέση ΟΝ τα DIP 1 και 2  και όλα τα άλλα σε θέση OFF. 

Η συσκευή ελέγχεται από 3 κανάλια (1 Είδος effect, 2 Οριζόντια σάρωση, 3  

Κατακόρυφη σάρωση) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 

 

 

 

Σημείωση:  όλες οι συνδέσεις και επιλογές 

των διακοπτών τρόπου λειτουργίας πρέπει 

να γίνουν πριν συνδέσετε την συσκευή με το 

ηλεκτρικό δίκτυο. 


