Bruksanvisning lysanlegg - Scenehuset
Lysutstyret består av:
● 4 stk Bright XBaby lyskaster
○ 2 stk tilhørende strømkabler 10m
○ Tilhørende DMX-kabler (1 stk 15m, 1 stk 10m, 2 stk 1m)
● 6 stk Snow Bat4 lyskaster
○ Tilhørende strømkabler/ladekabler er montert i skap (skal ikke
fjernes).
● 2 stk stativ med bom
● 1 stk Zero 88 lysbord med tilhørende strømforsyning
● 1 stk Wireless boks - trådløs DMX
○ Tilhørende strømkabel
○ Tilhørende DMX-kabel 3-pin 0,5m
Koble opp lyskastere
● Snow Bat4
○ Sørg for at lyskastere er tilstrekkelig ladet.
○ Trykk ned sort på-knapp.
● Bright XBaby
○ Bom med 2 stk Bright XBaby monteres på lysstativet.
○ Tilhørende strømkabler med blå plugger plugges i lyskastere,
støpsel i et vegguttak.
○ DMX-kabel strekkes fra lysbord til Bright XBaby i serie:
■ 10m DMX-kabel strekkes fra lysbord (utgang merket DMX
Out 1) til første lyskaster. Fra første lyskaster til andre
lyskaster, koble med tilhørende DMX-kabel 1m. Fortsett å
koble resterende Bright XBaby i serie med DMX-kabel 15m
og 1m.

Bruksanvisning lysbord
● Sørg for at lysbordet er tilkoblet strøm.
● Sørg for at Wireless boks er tilkoblet strøm.
● Sørg for at utgang DMX Out 1 er tilkoblet Bright XBaby. 5-pins
DMX-kabel.
● Sørg for at utgang DMX Out 2 er tilkoblet Wireless boks. 3-pins
DMX-kabel.
● Spak 1 - 4 styrer intensiteten til Bright XBaby.
● Spak 7 - 12 styrer intensiteten til Snow Bat4.

Endre farge av lyskastere
● “Select”-knapp
○ Knappen under de enkelte spakene er en select-knapp. Når disse
lyser, er de respektive lyskastere klare for å endre farge.
○ Ved å dra spakene opp, vil “Select” automatisk lyse.
● Bright XBaby kan endres fra varm til kald fargetemperatur.
○ Dra opp spaker som ønskes endret.
○ Bruk hjul nr 1 under skjerm for å endre fargetemperatur.
● Snow Bat4 har følgende innebygde farger: rød, grønn, blå og lime.
○ Dra opp spaker som ønskes endret.
○ Bruk hjul nr 1 - 4 under skjerm for å endre farger.
● Alternativt: trykk knapp på skjerm merket “Colour picker” og trykk på
ønsket farge. Colour picker fungerer ikke for Bright XBaby.
● Merk! Endring av farger på Bright XBaby og Snow Bat4 må gjøres
separat fra hverandre.
● Merk! Ved å trykke knappen merket “Clear” fjernes informasjon om
farge.
○ Dersom spak står oppe kan man fjerne informasjon om både
intensitet og farge ved å trykke knappen merket “Clear” 2 ganger.
Lag en sekvens av lysinformasjon, cues
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Dra opp spaker til ønsket bilde.
Endre farge til ønsket farge.
Trykk knappen merket “Record”.
Trykk på knappen “Play” ved siden av “Master Playback”.
Fortsett samme prosess for å lage ytterligere cues.
For å gå igjennom og se sekvensene, dra ned spaker til lyskastere.
Trykk “Clear”. Trykk Play-knapp for å gå igjennom sekvens.
For å se en oversikt over cues, supplere tekst og inn/ut-tider: trykk på
knapp på skjerm merket med ikon for Play/pause.
Samtlige cues er lagret uavhengig av om man trykker “Clear”.
Ønsker du å avslutte avspilling av cues, hold inne “Clear” og trykk
“Play”.
Ved et eventuelt strømbrudd, vil informasjon bli lagret.

Feilsøking
● Fungerer ingen av spakene som ønsket?
○ Knappen merket “Channels/Playback” skal lyse på “Channels”.
○ Knappen merket “01 - 24/25 - 48” skal lyse på “01 - 12”.
● “Henger” lamper igjen?
○ Trykk “Clear” 2 ganger.
○ Eventuelt hold inne “Clear” og trykk “Play”.
● Er “normal” skjerm ikke tilgjengelig?
○ “Shift” skal ikke lyse.
● Ingen lys i Bright XBaby?
○ Husk å åpne “låvedørene” i front av lyskasteren.
● Ingen lys i Snow Bat4?
○ Sørg for at lyskastere er ladet tilstrekkelig. Lading utføres fra
skap.
● Lyser Snow Bat4 kontinuerlig?
○ På lyskaster, trykk “Enter”.
○ Trykk deretter passord: “up”, “down”, “up”, “down”, “enter”.
○ Trykk “Menu” til lyset fra lyskaster er slukket.
○ Lyskaster er nå klar til å kontrolleres fra lysbordet.

OBS! Vennligst ikke gjør endringer i patchvalgene i lysbordet.

For mer info om avansert programmering:
https://www.youtube.com/user/zero88. Søk på flx.

