Vejledning – Lysshow – RGB 3x49 chrom
Indhold:
1 Vejledning
2 LED Lamper – RGB 3x49 chrom
1 Lys stativ + stativpose
2 lamper + lampetaske
1 Strømfordeler
1 Forlængerledning à 5m
Opstilling:
Fold fødderne ud på stativet og vent med at hejse det op.
Løsne skruerne fra stativets tvær-bom, og fastspænd de 2 lamper (anbefales hvor skruerne sad)
Sæt lamperne til strømfordelerens 2 HUN stik og sæt forlængerledningen til.
Sæt strøm til og indstil lamperne til den ønskede LYS indstilling (se næste afsnit).
Efter LYS indstilling af lamperne, drejes og vippes lamperne til de ønskede positioner.
Til sidst hejses stativet op til den ønskede højde – Fin juster lampernes position.
LYS Indstilling:
Lamperne kan både drejes og vippes
Indstillingen af lyseffekterne, gøres bag på lamperne via ”DIP Panel” (se figur 1)
De små ”DIP” sættes på ON i følgende kombinationer :
1+10
2+10
3+10
1+2+10
1+3+10
2+3+10
1+2+3+10
8+10
3+8+10
5+8+10
7+10
3+7+10
5+7+10
9+10

= Rød
= Grøn
= Blå
= Rød/Grøn
= Rød/Blå
= Grøn/Blå
= Rød/Grøn/Blå
= Langsomt skift mellem Rød, Grøn og Blå
= Mellem skift mellem Rød, Grøn og Blå
= Hurtigt skift mellem Rød, Grøn og Blå
= Strope Langsom
= Strope Mellem
= Strope Hurtig
= Strope i takt til musikken

Figur 1.1

XLR Stikkene jf. (figur 1.2) er til DMX styring (styring gennem mixer) Dette kræver en lysmixer.
Gode råd om lyssætning:
Strope, hurtigt automatiske skift mellem farverne, samt skift i takt til musikken, er generelt forbehold
unge. Oplevelsen af konstant blik vil give de fleste gæster en dårlig oplevelse. Vi anbefaler derfor at
minimere bruge af disse effekter. Dog kan en enkelt lampe blinke, hvis der er meget andet lys. Effekten
kan også sættes til på de sene natte timer.
Det er vigtigt ikke at sætte lysene så gæster ved bordene får spottene i øjnene.
Dansegulv, baren, jukebox, gavebord e.lign bliver festlig med lysshow eller andet partybelysning.
Lysshow virker bedst oppefra og ned, dog kan lysdekoration på væg være virksom nedefra og op.
Skab festmiljøer med lyssætningen. Stearinlys o.lign skaber stille snakke miljø, og lysshow skaber
dans. En overgang mellem disse miljøer kan gøres med lysslanger. Brug aldrig lysstofrør eller kraftig
loftbelysning – Det kan dræbe enhver fest. Lyssætning er lige så vigtig som borddækningen
Nedtagning:
Skru lamper fra stativet og kom dem i tasken (Husk at spænde skruerne på tværstangen igen)
Tag tværstangen af stativet og fold fødderne sammen. Læg alle delene i stativposen
Husk vejledningen, strømfordeleren, samt forlængerledningen.

