
      Manual de Instruções 
  OPERATOR 192 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Tensão: 100V~240V AC, 50/60Hz 
Fonte de alimentação DC: +9V, 300mA 
Dimensões: A73 x L482 x P132mm 
Peso: 2,5 Kg 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
192 canais DMX 
30 bancos com 8 cenas programáveis cada 
8 fades ajustando nível de saída  
Microfone interno 
Modo automático controlado por TAPSYNC e SPEED 
Display de Led numérico de 4 dígitos 
O primeiro digito mostra CHASES, segundo dígito mostra SCENES, terceiro e quarto dígitos mostram BANKS 
O segundo, terceiro e quarto dígitos mostram STEPS ou 0-255 ou TIME 
Blackout master manual ou remoto 
Programação e execução de CHASE manual ou remoto 
Controle Fade Time 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 
Este aparelho saiu de fábrica em perfeitas condições. A fim de manter essa condição e garantir uma operação segura, é 
absolutamente necessário que o usuário siga as instruções de segurança contidas nesse manual. 
A OPERATOR 192 está sob classe de proteção I e por isso é essencial que o aparelho seja ligado ao terra.  
A conexão elétrica deve ser realizada por pessoas qualificadas.  
Se a fonte de alimentação estiver danificada, a mesma deve ser substituída exclusivamente pelo fabricante ou por assistência 
técnica autorizada a fim de evitar danos ou acidente. 
Certifique-se de que a tensão local não é superior ao especificado no manual. 
Sempre desligue o aparelho da tomada quando o aparelho não estiver em uso ou, antes de limpá-lo.    
Importante: 
Os danos causados pelo desrespeito deste manual do usuário não serão cobertos pela garantia. O revendedor não se 
responsabiliza por quaisquer defeitos ou problemas decorrentes do mau uso ou instalações inadequadas. 

INSTALAÇÃO 
O aparelho só deve ser instalado em locais livres de vibração, oscilação e resistente ao fogo. 

GARANTIA 

A OPERATOR 192 tem garantia de 120 dias após a data de compra contra defeitos de fábrica, exceto defeitos ocasionados pelo 
transporte ou mau uso. A Newart Iluminação Ltda. não se responsabiliza por uso indevido do aparelho ou instalações inadequadas. 

Visite nosso site: www.newartiluminacao.com.br 
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INTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO 
1. DESCRIÇÃO GERAL 
a) Tem um total de 192 canais DMX. 
b) Estão disponíveis em cada banco 8 cenas para serem programadas. Quando as cenas estão sendo executadas, todas as 

cenas de um banco serão executadas continuamente num ciclo. 
c) Seleciona o banco desejado usando os botões UP ou DOWN. Tem no total 30 bancos e por vez só pode ser escolhido um. 
d) As cenas podem ser executadas automaticamente e a duração é dependente do TAPSYNC, podem ser executadas pelo 

som e também manualmente pressionando o botão da cena desejada. 
e) Existem um total de 6 chases contendo 240 cenas cada um, os chases podem ser escolhidos. 

 
2. CONTROLES E FUNÇÕES 
I. Painel Frontal 
1- Botões SCANNER (1-12) 

Scanners Canais Controle Fade LED 
1 1-16 Off Off 
2 17-32 Off Off 
3 33-48 Off Off 
4 49-64 Off Off 
5 64-80 Off Off 
6 80-96 Off Off 
7 97-112 Off Off 
8 113-128 Off Off 
9 129-144 Off Off 
10 145-160 Off Off 
11 161-176 Off Off 
12 177-192 Off Off 

 
Scanners Canais Controle Fade LED 

1 1-16 On On 
2 17-32 On On 
3 33-48 On On 
4 49-64 On On 
5 64-80 On On 
6 80-96 On On 
7 97-112 On On 
8 113-128 On On 
9 129-144 On On 
10 145-160 On On 
11 161-176 On On 
12 177-192 On On 

 
Pressione o botão SCANNER desejado, o led correspondente irá ascender e os canais apropriados estarão habilitados para 
serem ajustados. Quando as cenas estiverem sendo executadas, se o controle fade estiver OFF, os 8 canais não serão 
controlados pelos fades e se estiver ON os 8 canais serão controlados pelos fades. 
2- Botões SCENE (CENA) 1-8 
Pressione um botão SCENE (1 a 8) para executar ou armazenar uma cena, o segundo dígito do display LCD irá mostrar cenas 
1 a 8. 
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3- Botões FADE (1-8 e 9-16) 
Deslize o botão fade desejado para ajustar o nível de saída do canal DMX de 0 até 255. 
4- PAGE SELECTOR 
Pressione o botão PAGE SELECTOR para selecionar Page A ou Page B. A PageA vai de 1 a 8 e a Page B vai de 9 a 16. 
5- Botão SPEED 
Deslize o botão SPEED para ajustar a velocidade desejada. 
6- Botão FADE TIME 
Para ajustar deslize o botão FADE TIME. 
7- Botão BANK (   ou    ) 
Pressione UP ou DONWN para selecionar o Bank, o terceiro e quarto digito do display Led mostra os Bank de 01 a 30. 
8- CHASE 1 – CHASE 6 
Selecione o CHASE desejado para ser programado ou executado. 
9- PROGRAM 
Ligue o console, o modo estará em MANUAL RUN (execução manual), pressione o botão PROGRAM por 2 segundos e o 
led correspondente ficará piscando, a CENA e CHASE estarão prontos para serem programados. Pressione mais uma vez o 
botão PROGRAM para retornar ao modo RUN (execução), o led correspondente irá apagar. 
10- MIDI/ADD 
a) Para executar pressione o botão MIDI/ADD, o terceiro e quarto digito do display irá piscar, selecione o canal MIDI 

usando os botões UP ou DONW. 
b) Quando estiver em modo PROGRAM, pressione o botão MIDI/ADD para fazer um programa. 
11- AUTO/DEL 
a) No modo RUN (execução) pressione o botão AUTO/DEL, o led correspondente estará aceso indicando que está em 

modo AUTO RUN. Pressione mais uma vez o botão AUTO/DEL para sair do modo MUSIC, o led correspondente irá 
apagar. 

b) Quando estiver em modo PROGRAM, pressione AUTO/DEL para programar CENA e CHASE. 
12- TAPSYNC/DISPLAY 
a) No modo AUTO RUN a velocidade de execução de cena é o intervalo dos dois últimos apertos no botão TAPSYNC, 

máximo 10 minutos. 
b) No modo PROGRAM seleciona o display Led entre STEP e BANK, em outro modo seleciona o display Led entre 

000-255 e 0%-100%. 
13- BLACKOUT 
Pressione o botão BLACKOUT para desativar todos os canais de saída, não funciona para outras funções. Pressione mais uma 
vez o botão BLACKOUT para sair. 
II. Painel Traseiro 
1- Botão liga/desliga 
2- Entrada DC para fonte externa DC9V ~12V, 300mA (mínimo) 
3- DMX OUT, usado para saída de sinal DMX 512. 

 
3. PROGRAMAÇÃO DE CENAS 
Pressione o botão PROGRAM por 3 segundos, o led correspondente irá piscar indicando que está no modo PROGRAM. 
I- Programando Cenas 
1) Pressione o botão SCANNER (1 a 12) desejado. 
2) Selecione diferente SCANNER para controlar diversos dispositivos ao mesmo tempo. 
3) Ajuste o botão fade (1 a 8 e 9 a 16) apropriado para selecionar o nível de saída desejado. 
4) Selecione e ajuste os níveis de saída continuamente até todas as funções desejadas estarem definidas. 
5) Ao finalizar pressione o botão MIDI/ADD. Pressione o botão SCENE desejado para finalizar a cena. 
II- Cópia do Scanner 
1) Selecione a cena no banco desejado através dos botões UP ou DOWN. 
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2) Faça o programa da cena de acordo com a necessidade. 
3) Pressione MID/ADD e adicione a cena programada. 
III-  Editando Cena 
1) Acrescentar um passo no Chase 

Selecione o Chase desejado no display Led. Pressione TAPSYNC/DIPLAY e o display irá mostrar o CHASE e seu passo. 
Se tiver programado até o 15º passo, selecione o 9º passo usando os botões UP ou DOWN, pressione MIDI/ADD e o 
CHASE é mantido e o passo vai para 10º passo. Selecione a SCENE desejada usando os botões UP ou DOWN, pressione 
MIDI/ADD e a novo 10º passo é adicionado na cena. 

2) Deletar um passo no CHASE 
Selecione o passo desejado e então pressione AUTO/DEL. Por exemplo, selecione o 10º passo usando os botões UP ou 
DOWN então o 10º passo é deletado. 

3) Deletar um CHASE 
Selecione o CHASE desejado. Pressione o botão CHASE desejado juntamente com o botão AUTO/DEL. 

4) Limpar todos os CHASE (todas as cenas ainda estarão disponíveis) 
Pressione o botão DOWN + AUTO/DEL enquanto o console for desligado e em seguida ligue novamente o console. 

IV-  Executando Cenas 
Ao ligar o console ele entra em modo MANUAL RUN, quando estiver no modo PROGRAM pressione o botão PROGRAM 
por 2 segundos, o led PROGRAM apaga e o console entra em modo MANUAL. Se não houver nenhuma cena programada 
em um banco, a cena não poderá ser executada, somente as cenas programadas serão executadas. Se o fades forem 
configurados para OFF, a cena executará o conteúdo do programa do canal. 
A- MANUAL RUN (EXECUÇÃO MANUAL) 

1- Os Leds acionados por AUTO e MUSIC devem estar apagados. 
2- Selecione um banco através dos botões UP ou DOWN. 
3- Pressione SCENE para executar a cena. 
4- Pressione o SCANNER para fazer uma cópia, então o SCANNER é copiado para outro SCANNER. 

B- AUTO RUN (EXECUÇÃO AUTOMÁTICA) 
1- Pressione o botão AUTO/DEL, o led correspondente irá acender. 
2- Pressione o botão TAPSYNC/DISPLAY e pressione-o mais uma vez depois de algum tempo, o intervalo entre 

duas pressões é atribuído à velocidade da execução automática, o limite máximo é de 10 minutos. Se houver 
muitas pressionadas além das duas vezes, as duas últimas serão designadas. 

3- Selecione o banco desejado usando os botões UP ou DOWN. 
4- Pressione o botão AUTO/DEL mais uma vez para sair do modo de execução automática. 

C- MUSIC RUN (EXECUÇÃO PELO SOM DA MÚSICA) 
1- Pressione MUSIC/BANK-COPY, o led correspondente irá acender, a cena será executada no modo MUSIC RUN. 
2- Selecione o banco desejado através dos botões UP ou DOWN 
3- Pressione o botão MUSIC/BANK-COPY mais uma vez para sair do modo execução pela música. 

D- CHASE RUN (EXECUÇÃO DE CHASE) 
1- A execução de um chase requer a criação de programas. Ao executar um chase, a cena será a execução automática 

de vários chases. 
2- A Execução de um chase inclui execução manual, execução automática e execução pela música.  
3- Qualquer outro chase pode ser executado na ordem da seleção. 
4- Pressione o botão CHASE desejado e o led correspondente irá acender, indicando que está em modo execução de 

chase. 
E- CONTROLE FADE TIME 

Movimente o botão FADE TIME CONTROL para o ajuste desejado. 
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