Handleiding instructies lichttafel strand 200 Series
Aanzetten lichttafel:
Stroom aansluiten en de tafel aanzetten (schakelaar op achterzijde paneel)
Druk op de knop “Scène Mode” totdat het lampje onder “Submaster” brandt.
Zet de faders (schuiven) open met de naam: Time A&B, Step Rate, Preset A&B, Flash Level en Grand
Master.
De lichttafel is nu klaar voor gebruik.
Voorgeprogrammeerde scène aanzetten:
Er branden oranje en rode led’s boven de faders. De oranje led’s zijn scènes, de rode leds
zijn chases (meerdere scènes achter elkaar).
Schuif een fader open (naar boven) om een scène of chase in te schakelen.
Om de scène of chase te stoppen schuif je de fader terug omlaag.
Voorgeprogrammeerde chases starten:
Selecteer met de knop “FX Page” een van de vier pagina’s met chases. In het scherm is
rechtsboven de pagina te zien waar uw zich bevindt.
Selecteer met “FX1” t/m “FX6” een of meerdere chases, de oranje led’s er boven gaan
knipperen.
Druk op de knop “Go/Stop” om de geselecteerde chases te starten.
De chase begint en de rode led er boven gaat knipperen.
Stel met de “Step Rate”-fader de juiste snelheid in.
Om de chase of chases te stoppen selecteert U met de knoppen “FX1 t/m FX6” de chases die U wilt
stoppen, vervolgens drukt U weer op “Go/Stop”
Programmeren van de lichttafel (Scènes maken).
Zet de tafel in Single Scène modus
(druk op knop “Scene mode” tot de led onder “Single Scene” brand).
Activeer de programmeermodus door op de knop “Record” te drukken, de led er boven gaat
knipperen.
Kies met de knop “Submaster Page” een pagina om de scènes in op te slaan, er zijn 2 pagina’s.
Links in het scherm is af te lezen in welke pagina u de scènes gaat opslaan.
Stel met de faders 1 t/m 48 de juiste stand van de theaterspots in.
Kies een van de faders 1 t/m 48 waar U de scène onder wilt zetten. Als de stand naar wens is dan
houdt U de flashknop onder de gekozen fader in tot de led oranje gaat knipperen.
Zet alle faders omlaag.
U heeft nu een scène onder een fader gezet. Druk op de knop “Record” om uit de programmeermodus te
gaan. U kunt nu de scène bedienen met de desbetreffende fader. (Eerst de tafel weer in Submaster Modus
zetten!)
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Programmeren van de lichttafel (Chases maken):
Zet de tafel in “Single Scène” modus.
Schakel de programmeermodus in (druk op “Record”).
Selecteer met de knop “FX Page” een van de vier pagina’s waar U de chase in op wilt slaan.
Per pagina kun U 6 chases opslaan (FX1 t/m FX6).
Selecteer waar U de chase op wilt slaan door op één van de 6 FX knoppen te drukken
(FX1 t/m FX6)
Stel met fader 1 t/m 48 de eerste scène van uw Theaterspots in.
Druk op “step” als U tevreden bent met de scène.
Stel met fader 1 t/m 48 de tweede scène van uw Theaterspots in.
Druk weer op “step” als u tevreden bent met de tweede scène.
Herhaal dit totdat u alle gewenste scènes gemaakt heeft, druk dan weer op “Record” om uit de
programmeermodus te gaan. De oranje led boven de FX toets brandt nu.
Ga naar het onderdeel “Voorgeprogrammeerde chases starten” om de chase te starten.
Extra opties van de lichttafel:
Het is ook mogelijk om een chase onder een fader te zetten in de submaster modus, dat werkt zo:
Selecteer een chase door naar de juiste pagina te gaan met de knop “FX Page” en kies dan de
gewenste chase met de knoppen FX1 t/m FX6, de oranje led gaat knipperen.
Zet de tafel in “Submaster mode”
Kies met de knop “Submaster Page” pagina 1 of pagina 2.
Houd de flashknop onder de gewenste fader ingedrukt tot de led er boven rood gaat
branden.
De chase staat nu onder de fader, en kan daarmee in de submaster modus bediend worden.
U kunt de chase die U onder een fader heeft gezet ook een eigen snelheid geven, dat werkt zo:
Houdt de flashknop onder de fader met de chase (rood lampje) ingedrukt.
Terwijl U de knop ingedrukt houdt beweeg U de “Step Rate”-fader omhoog of omlaag tot de
snelheid bereikt is.
Laat beide toetsen los
De snelheid blijft voor die chase nu altijd zoals U deze heeft ingesteld.
U kunt de bijgeleverde handleiding van de Strand 200 Serie tafel raadplegen voor details over het
programmeren van deze lichttafel.
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