
  CONTROLADOR DMX OPERATOR 

 CONTROLADOR OPERATOR III  

CONTROLADOR OPERATOR II  

Este manual contém informações importantes sobre a instalação e utilização segura deste controlador. Por 

favor, leia e siga atentamente as instruções e guarde-o este em um lugar seguro para futura referência. 

DMX-OPERATOR III com rodas de Pan eTilt  

DMX-OPERATOR II  com Joystich 



 
 

 

1       INTRODUÇÃO 
 

1.1      O QUE CONTÉM NA EMBALAGEM 
 

1)      Controladora DMX OPERATOR III (com roda de pan e tilt) ou DMX OPERATOR II (com 

joystick)  

2)    Fonte de alimentação DC 9-12V 500mA, 90V-240V AC 

3)    Manual de instruções com termo de garantia 

 

 

1.2     INSTRUÇÕES PARA DESEMBALAR 

 
Imediatamente após a recepção de um aparelho eletrônico, retire-o cuidadosamente da 

embalagem e verifique o conteúdo para garantir que todas as partes estão presentes e 

foram recebidas em bom estado. Informe imediatamente o remetente se a embalagem ou 

peças estiverem danificadas pelo transporte. Guardar a embalagem e materiais da 

embalagem originais. No caso de um aparelho eletrônico precisar ser devolvido à fábrica, 

é importante que o dispositivo seja devolvido na embalagem original de fábrica.  
 
 

1.3     INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
 

 

        Por favor leia as instruções cuidadosamente, são informações importantes sobre a 

instalação, utilização e manutenção. 

 

 

* Conserve este manual para futuras consultas. Se você vender a unidade para outro usuário, 

tenha certeza de que   ele também receba este manual de instruções.  

* Certifique-se sempre de que a tensão da rede local seja a mesma indicada na fonte de 

alimentação e no painel traseiro do aparelho. 

* Este produto é destinado somente para uso interno! 

* Para prevenir riscos de fogo ou choque, não exponha o aparelho à chuva ou umidade. 

Certifique-se de que não existem materiais inflamáveis perto da unidade durante o uso. 

* O aparelho deve ser instalado em local com ventilação adequada, com pelo menos 50cm de 

superfícies adjacentes. Certifique-se que as aberturas de ventilação não estejam bloqueadas. 

* Sempre desligue a fonte de alimentação antes da manutenção ou substituição de fusível, e 

certifique-se de sempre utilizar peças originais nas substituições.  

* Em caso de problemas serio de funcionamento, pare de usar o aparelho imediatamente. Nunca 

tente consertar o aparelho por conta própria. Os reparos efetuados por pessoas não qualificadas 

podem causar danos ou mau funcionamento do aparelho, além de perder a garantia. Por favor, 

entre em contato com um centro de assistência técnica autorizada, e sempre utilize peças 

originais. 

* Não ligue esse dispositivo a um Dimmer. 

* Verifique se o cabo de alimentação não está danificado.    

* Nunca desconecte o cabo de alimentação puxando pelo cabo. 

* Não utilize este dispositivo em condições de temperatura ambiente acima de 45° C. 

 

1.4      GARANTIA 
 
O Controlador OPERATOR tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, 

exceto defeitos ocasionados pelo transporte ou mau uso. Os danos causados pelo desrespeito deste 

manual do usuário não serão cobertos pela garantia. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza 

por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas. 

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br  



 
 

 

 

2. INTALAÇÃO 

2.1 FUNÇÕES 

 

* Controlador Universal DMX-512 

* Controla 12 iluminações inteligente de até 16 canais 

* 30 bancos de 8 cenas, 240 cenas no total 

* 6 conjuntos de chases contendo 240 cenas 

* Executa múltiplos chases simultaneamente 

* Canais retribuíveis 

* Roda de Pan/Tilt (Operator III) ou Joystick (Operator II) com controle de 16bits 

* Ativação por batimento (rítmico), toque em sincronia de execução automática 

* Selecione qualquer elemento na hora 

* Seletor de polaridade 

* Midi compatível 

 

2.2 VISÃO GERAL 

 

* A OPERATOR é uma controladora universal inteligente de iluminação. Ela permite o 

controle de 12 luminárias compostas de 16 canais cada, e até 240 cenas programáveis. Seis 

bancos de chase podem conter até 240 passos composto por cenas salvas e em qualquer 

ordem. Os programas podem ser desencadeados pela música, midi, automaticamente ou 

manualmente. Todos os chases podem ser executado ao mesmo tempo. 

 

* No painel frontal você encontrará várias ferramentas de programação como 8 sliders 

(controles deslizantes) para canais universais uma roda ou joystick e indicadores LED para 

facilitar a navegação dos controles e funções do menu. Você pode controlar o pan e tilt de 

diferentes aparelhos de iluminação inteligente usando a mesma roda (Operator III) ou joystick 

(Operator II) ao mesmo tempo através da roda programável. Esta roda permite que o usuário 

atribua canais individuais de PAN e TILT para qualquer aparelho. 

 

 2.3  VISÃO GERAL DO PRODUTO (PAINEL FRONTAL) 
 
 
 



 

 

 
 

 

ITEM BOTÂO ou FADER FUNÇÂO 

1 Botões de seleção de Scanner Botão de seleção de aparelho 

2 LEDs indicador de Scanner Indica o aparelho selecionado no momento 

3 Botões de seleção de Cenas 
Botões de seleção universal de cenas, representando cena local 

para armazenamento e seleção 

 

4 

 

Fader de Canais 

Para ajustar os valores DMX, CH1~8 podem ser ajustados 

imediatamente após pressionar o respectivo botão de seleção 

de scanner, CH9~16 após pressionar o botão de seleção de 

página. 

 

5 

 

LED indicador Page A 

Representa o intervalo selecionado CH1~8 

Dica! Para controlar as duas páginas simultaneamente, toque A, B e 

novamente B. 

6 LED indicador Page B Representa o intervalo selecionado CH-9~16 

 

7 

 

Botão de seleção de Página 

No modo manual, pressione para alternar entre as páginas de 

controle ou para selecionar as duas páginas simultaneamente. 

Ambos os leds acesos permitirá o controle de ambas as faixas 

de canal inferior e superior. 

8 Botão Programa Usado para entrar no modo programa 

9 Botão Music / Bank Copy Usado para ativar o modo de música e como comando de cópia 

durante a programação 

10 Display LCD Display para mostrar dados operacionais pertinentes 

11 LEDs indicador de Modo Indica o status do modo de funcionamento (manual, 

automático ou música) 

12 Botão Bank Up Botão de função para atravessar Cenas/Passos em bancos ou 

chases de valores DMX crescentes enquanto o botão FINE está 

ativo 

13 Botão Bank Down Botão de função para atravessar Cenas/Passos em bancos ou 

chases de valores DMX decrescentes enquanto o botão FINE 

está ativo 

14 Botão Tap Display Este é um Tap-Sync durante a reprodução e, durante a 

programação muda o valor DMX exibido no display LCD para 

porcentagem 

15 Botão Blackout Define o obturador ou o valor dimmer de todos os 

equipamentos para “0”, fazendo com que a saída de luz cesse  
 

16 Botão Midi/Rec Ativa o controle externo de MIDI e também é usado para 

confirmar o processo record/save (gravar/salvar) 

 

17 

 

Botão de seleção de Página 
 

Indicação de que o controlador está no modo atribuir canal 

(Channel assign) durante a configuração inicial do 

controlador 
 

18 
 
Botão Auto/Del 

 
Usado para ativar o modo automático e como tecla de função 

delete durante a programação. 

19 Botões Chaser Memória chaser 1~6 

20 Fader Speed Este irá ajustar o tempo de espera de uma cena ou um passo dentro de 

um chase 

21 Fader Fade-time Também considerado um cross-fade, define o intervalo de tempo entre 

duas cenas num chase 



 

 

 
 
 

2.3  VISÃO GERAL DO PRODUTO (PAINEL TRASEIRO)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM BOTÃO ou FADER FUNÇÂO 

 
 

22 

 

Botão Fine 

Ativa o controle de 16 bits da roda, o movimento será em incrementos 

muito pequeno. 

Nota: enquanto o FINE estiver ativo, os botões Bank UP/DOWN irão 

aumentar e diminuir os valores DMX de um para o outro, a roda ou o 

controle deslizante em foco ou atualmente movido. 

23 LED reverse Indica o aparelho selecionado no momento 

24 Roda PAN/TILT (ou Joystich) 
Geralmente usados para controlar os movimentos de pan e tilt de 

um aparelho 

 

25 

 

Botão Mode 

Para ajustar os valores DMX, CH1~8 podem ser ajustados 

imediatamente após pressionar o respectivo botão de seleção de 

scanner, CH9~16 após pressionar o botão de seleção de página. 

 

26 

 

Botão Override 

Representa o intervalo selecionado CH1~8 

Dica! Para controlar as duas páginas simultaneamente, toque A, B e 

novamente B. 

27 Botão Fog machine Botão para acionar a máquina de fumaça 

28 LED indicador Led indicador de máquina de fumaça pronta para uso 

29 LED indicador Led indicador de aquecimento de máquina de fumaça 

ITEM BOTÃO ou FADER FUNÇÂO 

30 Jack para entrada de áudio  Entrada direta de áudio para uso no modo Sound-active 

31 Porta de entrada de MIDI Para acionamento externo de Banco e Chase usando um dispositivo MIDI 

32 Chave de polaridade DMX Usado para corrigir a polaridade do sinal 

33 Conector de saída DMX Sinal de controle DMX 

34 Conector de entrada DMX Usado para transferir dados entre dois controladores programados 

35 Soquete para máquina de fumaça Entrada para máquina de fumaça 

36 Jack de entrada de Alimentação DC Alimentação de energia principal 

37 Soquete para lâmpada USB  

38 Chave liga/desliga (ON/OFF) Liga e desliga o controlador 



 

 

 

3 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 
 

3.1 CONFIGURAÇÃO 

3.1.1 CONFIGURANDO O SISTEMA 
 
1)    Conecte o cabo da fonte de alimentação DC no painel traseiro (DC INPUT) e o plugue 

AC na tomada elétrica. 
  
2)   Conecte o cabo DMX na sua iluminação inteligente, conforme descrito no manual do 

respectivo aparelho. 
 

3.1.2 ENDEREÇAMENTO  DOS APARELHOS 

 

O Controlador é programado para controlar 16 canais de DMX por aparelho, portanto os aparelhos 

que deseja controlar com os correspondentes botões "SCANNER" na unidade, devem ser 

espaçados por 16 canais separados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Por favor, consulte o manual de instruções dos seus aparelhos para o endereçamento DMX. A 

tabela acima refere-se a um dispositivo padrão configurável com 9 DIP switch binário. 

 
3.1.3 ATRIBUIÇÃO DA RODA 

Porque nem todos os equipamentos de iluminação inteligentes são semelhantes ou 

compartilham os mesmos atributos de controle, o controlador permite que o usuário atribua na 

roda o correto canal de Pan e Tilt para cada dispositivo individual, incluindo as atribuições de 

canal com 16 bits. Ele também permite ao usuário retribuir faders físicos para canais DMX para 

que o usuário possa combinar ou unificar semelhantes controles ou os mesmos atributos em 

diferentes tipos de equipamentos. 

 
1)    Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED piscar. 

2) Pressione e segure juntos 2 vezes os botões FINE & MODE para acessar o modo 

atribuição do canal, o LED ASSIGN irá acender. A roda pode ser retribuída para a saída 

de um diferente canal DMX. 

3) Pressione o botão SCANNER que representa o aparelho que você gostaria de definir o pan 

& tilt. 

4)   Use os botões BANK UP/DOWM para selecionar pan/tilt. 

  NOTA: As rodas podem ser retribuídas para saída de um diferente canal DMX. Pressione      

juntos os botões AUTO/DEL & MODE para eliminar o modo de atribuição de 

canal. 

5)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para alternar as páginas. 

6) Pressione e segure o botão MODE, em seguida pressione os botões SCENES para 

selecionar o canal DMX. Todos os LEDs irão piscar. 

7)   Pressione e segure os botões FINE & MODE para sair. 

  NOTA: Você pode voltar a retribuir o canal DMX para todos os canais de fader do 

controlador. 

 

 

APARELHO OU 

SCANNER # 

ENDEREÇO DMX PADRÃO 

INCIAL 

Configurações do DIP switch 

binário 

Mudar para a posição “ON” 

1 1 1 

2 17 1, 5 

3 33 1, 6 

4 49 1, 5, 6 

5 65 1, 7 

6 81 1, 5, 7 

7 97 1, 6, 7 

8 113 1, 5, 6, 7 

9 129 1, 8 

10 145 1, 5, 8 

11 164 1, 6, 8 

12 177 1, 5, 6, 8 



 

 

 

3.1.4 REVER A ATRIBUIÇÃO DAS RODAS E CANAL REVERSO 
 

REVER O ATRIBUIÇÃO DAS RODAS 

1)    Pressione e segure juntos os botões FINE & MODE para acessar o modo de atribuição das 

rodas 

2)    Pressione um botão SCANNER para selecionar um scanner 

3)    Pressione e segure 2 vezes juntos os botões FINE & MODE para sair 

 

REVER O CANAL REVERSO 

1)   Pressione e segure 2 vezes juntos os botões FINE & MODE para acessar o modo canal     

reverso 

2)    Pressione um botão SCANNER para selecionar um scanner 

3)    Pressione e segure os botões FINE & MODE para sair 

 

 

3.1.5  COPIAR SCANNER 

 

Exemplo: copiar Scanner # 1 para Scanner # 2 

 

1)    Pressione e segure o botão SCANNER # 1 

2)    Mantendo pressionado o botão SCANNER # 1 pressione o botão SCANNER # 2 

3)    Solte o botão SCANNER #1 antes de soltar o botão SCANNER # 2 

4)    Todos os LEDs indicadores de SCANNER irão piscar para confirmar o sucesso da copia  

  NOTA: Para economizar tempo, você pode copiar as configurações de um botão Scanner 

para outro. 

 

3.1.6  CANAL DE SAÍDA REVERSO 

 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED piscar 

2)    Pressione e segure juntos os botões FINE & MODE para acessar o modo de atribuição de 

canais, em seguida pressione o botão SCANNER 

3)    Use os botões BANK UP/DONW para selecionar pan / tilt 

4)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para alternar entre as páginas 

5)    Pressione e segure o botão MODE, em seguida pressione os botões SCENES para 

escolher   o canal DMX. Todos os LEDs irão piscar 

6)    Pressione e segure 2 vezes os botões FINE & MODE para cancelar o canal reverso 

  NOTA: Você pode reverter definitivamente a saída de qualquer canal específico no 

controlador.  Pressione juntos os botões AUTO/DEL & MODE para cancelar o 

canal reverso. 

 

3.1.7  ATRIBUIR FADE TIME 

 

Você pode escolher se durante a execução da cena se o fade time é implementado de forma 

ampla para todos os canais de saída ou apenas para os canais de movimento Pan & Tilt. Isso é 

relevante porque muitas vezes você vai querer mudar rapidamente gobos e cores sem efetuar o 

movimento da luz. 

 

1)    Desligue o controlador 

2)    Segure simultaneamente os botões MODE & TAP/DISPLAY 

3)    Ligue o controlador 

4)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para alternar entre os dois modos. Ou ALL CH (todos os 

  canais) ou apenas X/Y (somente Pan & Tilt) 

5)   Pressione MODE & TAP/DISPLAY para salvar as configurações. Todos os LEDs irão   

piscar para confirmar  

  NOTA: ALL CH: todos os canais, ONLY X/Y só Pan & Tilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2 OPERAÇÃO 
 

3.2.1  MODO MANUAL 
 

O modo manual permite o controle direto de todos os scanners. Você será capaz de movê-los e 

alterar os atributos usando os faders de canal e a roda. 

 

1)    Pressione o botão AUTO DEL repetidamente até acender o LED MANUAL. 

2)    Selecione o botão SCANNER 

3)    Movimente a roda e os faders para alterar os atributos do aparelho 

  

Botão PAGE/SELECT A/B: 

  Use para alternar entre o controle de fader (A: CH 1 ~8 ), (B: CH 9 ~16)  

  

Botão TAP/DISPLAY: 

  Pressione para alternar o indicador de saída do display LCD entre os valores DMX (0-255) 

porcentagem (0-100) 

NOTA: todas as alterações feitas no Modo Manual são temporárias e não serão gravadas 

 

3.2.2  REVER CENA OU CHASE 
 

Esta instrução presumi que você já tenha gravado no controlador as cenas e chases. Usuários 

mais experientes pulam esta seção e vão direto para a programação. 

 

REVER CENA 

1)    Selecione qualquer um dos 30 bancos pressionando os botões BANK UP/DOWN 

2)    Selecione um botão SCENE (1 ~8) para rever a cena 

3)    Movimente a roda e os faders para alterar os atributos do aparelho 

 

REVER CHASE 

1)    Pressione qualquer um dos 6 botões CHASE 

2)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para visualizar o número do passo no visor 

3)    Pressione os botões BANK UP/DOWN para rever toas as cenas no chase 

  NOTA: Certifique-se que você ainda está no modo MANUAL. 

 

3.3      PROGRAMAÇÂO 
 

Um programa (bank) é uma sequência de diferentes cenas (ou passos) que serão chamados um após o 

outro. No controlador podem ser criados 30 programas com 8 cenas cada. 

 

3.3.1  ENTRAR NO MODO DE PROGRAMA 
 

1)    Pressione o botão PROGRAM até o LED piscar 

 

3.3.2  CRIAR UMA CENA 
 

A cena é um estado de iluminação estática. As cenas são armazenadas em bancos. Existem 30 

bancos de memória no controlador, e cada banco pode segurar 8 cenas na memória. O 

controlador pode salvar um total de 240 cenas. 

 

1)    Pressione o botão PROGRAM até o LED piscar 

   NOTA: Caso o LED Blackout esteja aceso, cancele-o 

2)    Posicione os controles deslizantes SPEED e FADE TIME todo para baixo 

3)    Selecione o SCANNERS desejado para incluir a cena 

   NOTA: Você pode selecionar mais que um aparelho 

4)    Compor um look movendo os controles deslizantes e a roda 

   NOTA: Você pode acessar os canais 9 ~16 pressionando o botão SELECT PAGE. Isso é 

necessário para os aparelhos que usam mais de 8 canais de controle 

5)    Pressione o botão MIDI/REC 

6)    Escolha um BANK (01 ~30) para alterar, se necessário 

 

 

 



 

 

 

7)    Selecione um botão SCENES para armazenar 

  NOTA: Existem 8 cenas disponíveis em cada banco. 

8)   Repita os passos 3 a 7 se necessário. Podem ser gravadas 8 cenas em um programa 

  NOTA: Todos os LEDs irão piscar para confirmar. O visor display agora indicará o 

número das cenas e o número do banco usado. 

9)   Para sair do modo de programa, segure o botão PROGRAM 

 

DICA! Pressione o botão FINE, ative o joystick ou controle deslizante movendo-os, em 

seguida use os botões BANK UP / DOWN para alterar os valores em incrementos para “1” 

 

ATALHO: Pressione [PROGRAM] -> [SCANNERS] Ajuste [FADERs & RODA] -> [BANK] -> 

[SCENE] -> Press [PROGRAM] para armazenar. 

 

 

3.3.3   EXECUTAR UM PROGRAMA 
 

1)    Use os botões BANK U P/ DOWN para mudar os bancos de Programa, se necessário 

  NOTA: Se o LED Blackout estiver aceso, cancele-o 

2)   Pressione o botão AUTO DEL repetidamente até o LED AUTO acender 

3)   Ajuste a velocidade do programa através do fader SPEED e a taxa de loop através do fader    

FADE TIME 
4) Como alternativa você pode tocar o botão TAP/DISPLAY duas vezes. O tempo entre os 

dois toques define o tempo entre as cenas (até 10 minutos) 

 NOTA: Também chamado de Tap-Sync. 

 

3.3.4   VERIFICAR UM PROGRAMA 
 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED piscar 

2)   Use o botões BANK UP/DOWN para selecionar o banco do programa para análise 

3)   Pressione os botões SCENES para rever cada cena individualmente 

 

3.3.5   EDITAR UM PROGRAMA  
 

  Cenas terão que ser modificadas manualmente. 

 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED piscar 

NOTA: cancelar o Blackout se o LED estiver aceso. 

2)   Use os botões BANK UP/DOWN para mudar os bancos de programa se necessário 

3)   Selecione o aparelho desejado através dos botões SCANNERS 

4) Ajuste e altere os atributos de um aparelho usando os canais de fader e a roda 

5) Pressione o botão MIDI/REC para preparar o salvar 

6) Selecione os botões SCENES desejado para salvar  

 

 

3.3.6 COPIAR UM PROGRAMA 
 

1) Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED piscar 

NOTA: Todas as 8 cenas de um banco de programa serão copiados. 

2)   Use os botões BANK UP/DOWN para selecionar o banco de programa que você vai 

copiar 

3)    Pressione o botão MIDI/REC para preparar a cópia 

4)    Use os botões BANK UP/DOWN para selecionar o banco de programa de destino 

4) Pressione o botão MUSIC BANK COPY para executar a cópia. Todos os LEDs do 

controlador irão piscar 

 

 

3.4 PROGRAMAR UM CHASE 
 

Um chase é criado usando cenas previamente criadas. As cenas se tornam passos num chase e podem 

ser dispostas em qualquer ordem que você escolher. É altamente recomendável que antes da 

programação de um chase, pela primeira vez, você apague todos os chases da memória. Para obter 

maiores informações consulte “ Excluir todos os Chases ”. 

 

 



 

 

 

 

 

3.4.1   CRIAR UM CHASE 
 

1)    Pressione o botão PROGRAM até o LED piscar 

2)    Pressione o botão CHASE (1~6) que você deseja programar 

3)    Mude o BANK, se necessário, para localizar uma cena 

4)    Selecione a SCENE para inserir 

5)    Pressione o botão MIDI/REC para armazenar 

6)    Repita os passos 3 ~5 para acrescentar passos adicionais no chase. Podem ser gravados até 

240 passos 

7)    Pressione e segure o botão PROGRAM para salvar o chase 

 

 

3.4.2   EXECUTAR UM CHASE 
 

1)   Pressione o botão CHASE e em seguida pressione o botão AUTO DEL 

2)   Ajustar a velocidade do Chase tocando no botão TAP/DISPLAY duas vezes num ritmo à 

sua escolha 

NOTA: O tempo entre os dois toques irá definir a velocidade do chase (até 10 minutos) 

 

3.4.3 VERIFICAR UM CHASE 
 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM até o LED acender 

2)    Selecione o botão CHASE desejado 

3)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para mudar o display LCD para passos 

4)    Examine individualmente cada cena / passo usando os botões BANK UP/DOWN 

 

 

3.4.4 EDITAR UM CHASE (COPIAR CHASE PARA BANCO) 
 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)    Pressione o botão CHASE desejado 

3)    Selecione o BANK a ser copiado utilizando os botões BANK UP/DOWN 

4)    Pressione o botão MUSIC/BANKCOPY para preparar a cópia 

5)    Pressione o botão MIDI/REC para copiar o banco. Todos os LEDs irão piscar 

 

 

3.4.5 EDITAR UM CHASE (COPIAR CENA PARA CHASE) 
 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)    Pressione o botão CHASE desejado 

3)    Selecione o BANK que contém a cena a ser copiada utilizando os botões BANK 

UP/DOWN 
4)    Pressione o botão SCENE que corresponde à cena para ser copiada 

5)    Pressione o botão MIDI/REC para copiar a cena. Todos os LEDs irão piscar 

 

3.4.6 EDITAR UM CHASE (INSERIR CENA NUM CHASE) 
 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)    Pressione o botão CHASE desejado 

3)    Pressione o botão TAP/DISPLAY para mudar a visualização do display LCD para passos 

4)    Use os botões BANK UP/DOWN para navegar pelos passos e localizar o ponto de 

inserção da nova cena. O visor irá mostrar o número do passo 

5)    Pressione o botão MIDI/REC para preparar a inserção 

6)    Use os botões BANK UP/DOWN para localizar a cena 

  NOTA: Para inserir uma cena entre os itens 5 e 6, navegar usando os botões BANK até o 

visor mostrar STEP 05 

7)    Pressione o botão SCENE que corresponde à cena a ser inserida 

8)    Pressione o botão MIDI/REC para inserir a cena. Todos os LEDs irão piscar 

  NOTA: Para inserir uma cena entre os itens 5 e 6, navegar usando os botões BANK até o 

visor mostrar STEP 05 

 

 



 

 

 

3.4.7 EXCLUIR UMA CENA DE UM CHASE 
 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)   Pressione o botão CHASE desejado que contém a cena a ser excluída 

3)   Pressione o botão TAP/DISPLAY para mudar a visualização do display LCD para passos 

4)   Selecione a cena/passo a ser excluído utilizando os botões BANKUP/DOWN 

5)   Pressione o botão AUTO DEL para excluir a cena/passo. Todos os LEDs irão piscar 

 

3.4.8 EXCLUIR UM CHASE 
 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)   Pressione o botão CHASE (1 ~ 6) a ser excluído 

3) Pressione e segure o botão AUTO DEL e o respectivo botão CHASE para excluir o 

chase, Todos os LEDs irão piscar 

 

3.4.9 EXCLUIR TODOS OS PROGRAMAS CHASE 
 

CUIDADO!  Esse procedimento irá resultar em perda irreversível do chase da memória. As 

cenas individuais e bancos de programa serão preservados. 

 

1)   Desligue o controlador 

2)   Pressione e segure o botão BANK UP/DOWN e o botão AUTO DEL ao ligar o controlador 

3)   Todos os LEDs irão piscar 

 

 

3.5 PROGRAMAR UMA CENA (PASSOS) 
 

3.5.1   INSERIR UMA CENA 
 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)    Pressione o botão CHASE desejado 

3)   Pressione o botão TAP/DISPLAY para mudar a visualização no visor display LCD para 

passos 

4) Use os botões BANK UP/DOWN para navegar entre os passos e localizar o ponto de 

inserção da nova cena. O visor mostrará o número do passo (STEP) 

5)    Pressione o botão MIDI/REC para preparar a inserção 

6)    Use os botões BANK UP/DOWN para localizar a cena (SCENE) 

  NOTA: Para inserir uma cena entre as etapas 5 e 6 navegar usando os botões BANK até 

que seja exibido no display STEP 05. 

7)    Pressione o botão SCENE que corresponde à cena a ser inserida 

8)    Pressione o botão MIDI/REC para inserir a cena. Todos os LEDs irão piscar 

 

3.5.2   COPIAR UMA CENA 
 

1)    Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo programação 

2)   Selecione o banco (BANK) que contém a cena a ser copiada usando os botões BANK 

UP/DOWN 
3)    Pressione o botão SCENE que corresponde à cena para ser copiada 

4)    Pressione o botão MIDI/REC para copiar a cena 

5)   Selecione o BANK destino que contém a memória da cena a ser gravada usando os botões 

BANK UP/DOWN 
6)    Pressione o botão SCENE desejado para completar a cópia. Todos os LEDs irão piscar 

 

 

3.5.3 EXCLUIR UMA CENA 
 

1)   Pressione e segure o botão PROGRAM para entrar no modo de programação 

2)   Selecione o BANK que contém a cena a ser excluída através dos botões BANK 

UP/DOWN 
3)   Pressione e segure o botão AUTO DEL 

4) Pressione o botão SCENE correspondente à cena que você deseja excluir. Todos os LEDs 

irão piscar 

NOTA: Quando uma cena é excluída a localização física não é removida, no entanto, todos 

os 192 canais DMX disponíveis para cenas serão definidos para o valor 0. 



 

 

 

 

 

3.5.4 EXCLUIR TODAS AS CENAS 
 

1) Pressione e segure ao mesmo tempo os botões PROGRAM e BANK DOWN enquanto 

você desliga o controlador 

  NOTA: CUIDADO! Esse processo é irreversível, todas as cenas com dados serão 

definidos como 0. 

2)   Ligue novamente o controlador 

 

 

3.6 PLAYBACK 
 

3.6.1   EXECUTANDO NO MODO SOM (SOUND) 
 

1)    Pressione o botão MUSIC BANK COPY até acender o LED MUSIC 

  NOTA: No modo Sound os programa serão desencadeados pelo som usando o microfone 

embutido 

2)   Selecione o programa BANK para executar no modo som ativo usando os botões BANK 

UP/DOWN 

3)   Como alternativa, você pode pressionar um único botão CHASE (1 ~ 6) ou vários botões 

CHASE em sequência, e todos os chases selecionados serão repetidos na ordem 

selecionada 

  NOTA: Múltiplos chases selecionados serão executados e repetidos na ordem 

originalmente selecionada 

4)    Você pode ajustar a duração do tempo usando o fader FADE TIME 

 

  

3.6.2   EXECUTANDO NO MODO AUTOMÀTICO (AUTO) 
 

1)    Pressione o botão AUTO DEL até o LED AUTO acender 

2)   Se um botão CHASE não é pressionado, o controlador irá executar automaticamente um 

programa do BANK 

3)    Mudar programas do BANK através dos botões BANK UP/DOWN 

4)   Como alternativa, você pode pressionar um único botão CHASE (1 ~ 6) ou vários botões 

CHASE em sequência e todos os chases selecionados serão repetidos na ordem 

selecionada 

  NOTA: Múltiplos chases selecionados serão executados e repetidos na ordem 

originalmente selecionada 

5) Você pode ajustar a duração do tempo entre os passos movendo o fader SPEED, e a 

duração dos passos movendo o fader FADE TIME  

 

 

3.6.3 EXECUTAR MÚLTIPLOS CHASES SIMULTANEAMENTE 
  

1)    Pressione e segure o botão AUTO DEL 

2) Enquanto mantém pressionado o botão AUTO DEL, pressione e solte cada CHASE que 

você gostaria de executar simultaneamente 

  NOTA: IMPORTANTE! Para evitar conflitos entre as cenas executadas simultaneamente 

que controlam os mesmos atributos do aparelho considere a criação individual de 

chases de cor e gobo. 

 

 

3.6.4 BLACKOUT 
 

O botão Blackout traz todas as saídas de luz para 0 ou OFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.7 OPERAÇÂO MIDI 
 

O controlador só irá responder aos comandos MIDI no canal MIDI que é definido como ponto final. 

Todo controle MIDI é realizado usando NOTE (nota) nos comandos. Todas as instruções MIDI são 

ignoradas. Para parar um chase, enviar um blackout na nota. 

 

1)    Pressione e segure o botão MIDI/REC por 3 segundos 

2)    Para configurar selecione o canal de controle MIDI (1 ~ 16) através dos botões BANK 

UP/DOWN 
  NOTA: Esse é o canal que o controlador irá receber comandos de nota MIDI 

3)    Pressione e segure o botão MIDI/REC por 3 segundos para salvar as configurações 

4)    Para liberar o controle MIDI pressione qualquer tecla, exceto os botões BANK durante a etapa 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
 

É possível transferir os programas armazenados de um controlador DMX para outro. Conectar a saída 

DMX do controlador programado para a entrada DMX do outro controlador. 

 

1) Unidade Origem: Desligue o controlador. Pressione e segure os botões SCANNER 2, 3 e o botão 

SCENE 1, em seguida ligue novamente o controlador. 

  NOTA: O visor do display deve mostrar TRANSMIT, isso significa que está pronto para 

transmitir dados. 

2) Unidade Destino: Desligue o controlador. Pressione e segure os botões SCANNER 8, 9 e o botão 

SCENE 2, em seguida ligue novamente o controlador. 

  NOTA: O visor do display deve mostrar RECEIVE, isso indica que está pronto para receber a 

transmissão de dados.  

3) As dois controladores já estão prontos para transmitir e receber. Pressione simultaneamente os 

botões SCENE 7 e 8 da unidade origem para inicial a transmissão 

 

 

 

 

 

NOTA MIDI FUNÇÃO (LIGA/DESLIGA)  NOTA MIDI FUNÇÃO (LIGA/DESLIGA) 

00 até 07 Cenas 1 ~ 8 no BANK 1 88 até 95 Cenas 1 ~ 8 no BANK 12 

08 até 15 Cenas 1 ~ 8 no BANK 2 96 até 103 Cenas 1 ~ 8 no BANK 13 

16 até 23  Cenas 1 ~ 8 no BANK 3 104 até 111 Cenas 1 ~ 8 no BANK 14 

24 até 31 Cenas 1 ~ 8 no BANK 4 112 até 119 Cenas 1 ~ 8 no BANK 15 

32 até 39 Cenas 1 ~ 8 no BANK 5  120 Chase 1 

40 até 47 Cenas 1 ~ 8 no BANK 6  121 Chase 2 

48 até 55 Cenas 1 ~ 8 no BANK 7 122 Chase 3 

56 até 63 Cenas 1 ~ 8 no BANK 8 123 Chase 4 

64 até 71 Cenas 1 ~ 8 no BANK 9 124 Chase 5 

72 até 79 Cenas 1 ~ 8 no BANK 10 125 Chase 6 

80 até 87 Cenas 1 ~ 8 no BANK 11 126 Blackout 



 

 

 

 

 

 

4 APÊNDICE 
 

4.1        INFORMAÇÕES SOBRE DMX 
 

Existe 512 canais numa conexão DMX 512. Canais podem ser atribuídos de qualquer maneira. Um 

aparelho capaz de receber DMX 512 exigirá um ou um número de canais sequenciais. O usuário deve 

atribuir um endereço inicial no aparelho que indica o primeiro canal reservado no controlador. 

Existem muitos tipos diferentes de equipamentos controláveis por DMX e todos eles podem variar no 

número total de canais necessários. Escolher um endereço inicial deve ser planejado com 

antecedência. Canais nunca devem se sobrepor. Se o fizerem, isso irá resultara numa operação 

irregular nos aparelhos cujo o endereço inicial é definido incorretamente. No entanto, você pode 

controlar vários aparelhos do mesmo tipo com o mesmo endereço, desde que o resultado pretendido 

seja um movimento ou operação única. Em outras palavras, os aparelhos estarão acoplados todos 

juntos e respondendo exatamente o mesmo. 

 

Aparelhos DMX são projetados para receber dados através de um serial Daisy Chain. Uma conexão 

Daisy Chain é onde os dados de saída de um aparelho conecta-se com os dados de entrada do aparelho 

seguinte. A ordem em que os aparelhos são conectados não é importante e não tem nenhum efeito 

sobre como o controlador se comunica com cada aparelho. Use uma ordem que proporcione um 

cabeamento direto e mais fácil. Conectar os aparelhos usando cabo blindado com dois pares trançados 

de condutores com um conector de 3 pinos XLR macho para conector fêmea. 

A ligação da blindagem é no pino 1, enquanto o pino 2 é Data Negativo (S-) e o pino 3 é Data Positivo 

(S +). 

 

4.2  CONECTANDO OS APARELHOS 
 

  Ligação da conexão XLR 

 

Montagem Plugue XLR                                                       Montagem Tomada XLR 

 

1- TERRA                                                                               1-   TERRA 

2- SINAL (-)                                                                           2-   SINAL (-) 

3- SINAL (+)                                                                          3-   SINAL (+) 

                                               

 

 

  CUIDADO: No ultimo aparelho da rede, o cabo DMX tem que ser encerrado com um terminador. Isso 

evita que ruídos elétricos perturbem ou corrompam os sinais de controle DMX. 

Solde um resistor de 120R entre o SINAL (-) e SINAL (+) num plugue XLR de 3 pinos e coloque-o na 

saída DMX do último aparelho. 

 
 

Se você desejar conectar um controlador DMX com outras saídas XLR, você precisa usar um adaptador de 
cabo



 

 

 

 
 

4.3         TABELA DE REFERÊNCIA RÁPIDA DIP SWITCH - DMX 

 
 
 

                                 TABELA DE REFEÊNCIA RÁPIDA DE ENDEREÇO DMX 

                                                                              Posição do Dip Switch 

CONFIGURAÇÃO      
DIP SWITCH DMX 

O=OFF 
1=0N 

#9 o o o o o o o o 1 1 1 1 1 1 1 1 

#8 o o o o 1 1 1 1 o o o o 1 1 1 1 

#7 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 o o 1 1 

#6 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 o 1 

#1 #2  #3 #4 #5  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o 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 
 

        POSIÇÃO DIP SWITCH                                                  ENDEREÇO DMX

 
 



 

 

 

 
4.4  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERATOR I I .........………………………………………………………....……………. com Joystich 

OPERATOR I I I ............................................................................................. com Rodas de PAN e TILT 

 

          

ENTRADA DE DADOS ..………………..........………………. Soquete XLR Macho 3-pinos com trava  

SAÍDA DE DADOS .................................................................... Soquete XLR Fêmea 3-pinos com trava 

CONFIGURAÇÃO DOS PINOS DE DADO .................................. pino 1 (malha), pino 2 (-), pino 3 (+) 

PROTOCOLO ................................................................................. ............................... DMX-512 USITT 

MÁXIMA TEMPERATURA AMBIENTE ....................................................................................... 45° C 

TENSÃO DE OPERAÇÃO ..................................................................................... DC 9V – 12V, 500mA 

TENSÃO DA FONTE EXTERNA ............................................................................................. AC 230 V 

DIMENSÕES ........................................................................................................ A90 x L482  x P190 mm 

PESO ................................................................................................................................................. 3,5 Kg 

 

 


