
Projektor laserowy X- LASER 714 RGB 
INSTRUKCJA OBSŁUGI.
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ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.

Promieniowanie laserowe może być bardzo niebezpieczne, jeśli bezpośrednio lub po odbiciu 

trafi do niechronionych oczu (może spowodować uszkodzenie siatkówki). Dlatego też przed 

użyciem urządzenia należy zasięgnąć informacji o właściwych przepisach ustawowych i 

zarządzeniach, dotyczących eksploatacji urządzeń laserowych.

OSTRZEŻENIE!

Nigdy nie należy patrzeć bezpośrednio w promień lasera i kierować go w oczy ludzi lub 

zwierząt. Promieniowanie laserowe może spowodować uszkodzenie wzroku lub 

podrażnienie siatkówki. Promienia lasera nie należy również kierować na lustra lub inne 

powierzchnie odbijające światło. Niekontrolowane odbicie może trafić do oczu ludzi lub 

zwierząt. W przypadku instalacji na stałe i używania urządzenia należy zwracać uwagę, aby w

pole projekcji obrazu nie mogły wejść obecne w pomieszczeniu osoby.

Tylny panel urządzenia.

Grafika tyłu

(1) Włącznik zasilania,

(2) Gniazdo zasilania 230V,

(3) Bezpiecznik,

(4) Przełącznik trybów pracy oraz adresowania „DIP-SWITCH”,

(5) Gniazda Wejścia i Wyjścia DMX,

(6) Potencjometr czułości mikrofonu,

(7) Klucz zabezpieczający.
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Opis funkcji panelu sterowania i wyświetlacza.

1. Wyświetlacz,

2. Przycisk nawigacji UP (do góry),

3. Przycisk nawigacji DOWN (w dół),

4. Gniazdo karty SD,

5. Mikrofon,

6. Przycisk nawigacji ENTER (zatwierdzanie wybranej funkcji),

7. Przycisk nawigacji MENU/EXIT (Przeglądanie folderów karty SD/Powrót do głównego 

Menu).
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Opis informacji wyświetlanych na ekranie panelu sterowania.

1. Aktualnie aktywny tryb,

2. Ścieżka dostępu folderów na karcie SD (A:\ - folder główny karty SD),

3. Ikona informująca o typie pliku lub folderu,

 - Folder 

 - Plik Animacji *.IDA

     - Plik Playlisty (kompilacja animacji) *.IST

4. Informacja o możliwości dodania animacji do playlisty,
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5. Ikona informująca o pracy w trybie aktywacji dźwiękiem (SOUND),

6. Aktualna prędkość pracy lasera wyrażona w „kpps” (kilo points per second, np. 25 

tysięcy punktów na sekundę),

7. Nazwa pliku z aktualnie otwartego folderu,

8. Numer aktualnie wybranego pliku/Liczba wszystkich plików w aktualnie wybranym 

folderze.
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Tryby Pracy

Laser posiada 7 kombinacji trybów pracy.

1. Odtwarzanie wybranego pliku z karty SD. (VIEW FILE)

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

VIEW FILE. Kolejne naciśnięcie przycisku MENU spowoduję przejście do menu wyboru

folderów i plików. 

2. Odtwarzanie wybranego pliku z karty SD wraz z aktywacją dźwiękiem. (VIEW FILE + 

SOUND)

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

VIEW FILE. Kolejne naciśnięcie przycisku MENU spowoduję przejście do menu wyboru

folderów i plików.  Aby włączyć funkcję aktywacji dźwiękiem należy powrócić do 

głównego menu (przycisk MENU), wybrać MODE SELECT a następnie zaznaczyć opcję 

AUDIO BEAT.

3. Odtwarzanie wybranej playlisty* z karty SD. (PLAYLIST)

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

PLAYLIST. Kolejne naciśnięcie przycisku MENU spowoduję przejście do menu wyboru 

folderów i plików.

*Tworzenie Playlisty. Aby utworzyć własną sekwencję animacji, należy włączyć tryb 

VIEW FILE, wybrać z folderu odpowiednią animację, wcisnąć przycisk ENTER 

(zatwierdzenie komunikatu widocznego w lewym dolnym rogu “Join Playlist”) a 

następnie wybrać ilość powtórzeń jaką ma wykonać dana animacja. Bo zatwierdzeniu

przyciskiem ENTER możemy wybrać kolejną animację w sekwencji lub przejść do jej 

odtwarzania (PLAYLIST). Domyślnie playlista zapisywana jest w folderze z którego 

wybierane były animację. Nazwa pliku tworzonego przez urządzenie to default.ist

4. Odtwarzanie wybranej playlisty z karty SD wraz z aktywacją dźwiękiem. (PLAY LIST + 

SOUND)

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

PLAYLIST. Kolejne naciśnięcie przycisku MENU spowoduję przejście do menu wyboru 

folderów i plików. Aby włączyć funkcję aktywacji dźwiękiem należy powrócić do 

głównego menu (przycisk MENU), wybrać MODE SELECT a następnie zaznaczyć opcję 

AUDIO BEAT.
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5. Odtwarzanie wbudowanych efektów. 

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

PRESET EFFECT.

6. Odtwarzanie wbudowanych efektów wraz z aktywacją dźwiękiem. 

Wybierz kolejno i zatwierdź przyciskiem ENTER. MENU ( przycisk ) > MODE SELECT > 

PRESET EFFECT. Aby włączyć funkcję aktywacji dźwiękiem należy powrócić do 

głównego menu (przycisk MENU), wybrać MODE SELECT a następnie zaznaczyć opcję 

AUDIO BEAT.
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7. Kontrola za pomocą DMX. 

Kanał Wartość Kanału Funkcja

CH1 0
1-50

51-100
101-150
151-200
201-255

Blackout
Tryb Manual 1(Przewijanie animacji)*
Tryb Manual 2(Zawijanie animacji)*

Tryb Sound 1 (Przewijanie animacji)*
Tryb Sound  2 (Zawijanie animacji)*

Tryb 2-kanałowy (wybór animacji za pomocą kanału
drugiego)

CH2,CH13 0-127
128-255

Wybór grafiki
Automatyczne przejście wszystkich grafik**

CH3,CH14 0-63
64-127

128-255

Rozmiar grafiki**
Efekty falowania grafiki**

Efekty skalowania grafiki**

CH4,CH15 0-63
64-255

Statyczny obrót grafiki wokół własnej osi
Efekty dynamicznego obrotu grafiki**

CH5,CH16 0-63
64-255

Pozycja grafiki w poziomie 
Efekty przewijania grafiki w poziomie**

CH6,CH17 0-63
64-255

Pozycja grafiki w pionie 
Efekty przewijania grafiki w pionie**

CH7,CH18 0-63
64-255

Obrót grafiki wokół osi pionowej
Efekty obrotu grafiki wokół osi pionowej**

CH8,CH19 0-63
64-255

Obrót grafiki wokół osi poziomej
Efekty obrotu grafiki wokół osi poziomej**

CH9,CH20 0-255 Efekt rysowania grafiki**

CH10,CH2
1

0-255 Efekt „kropkowania” grafiki**

CH11,CH2
2

0-15,48-63,112-127
16-31,80-95

32-47,96-111
64-79

128-255

Kolor czerwony i zielony
Kolor czerwony

Kolor zielony
Blackout

Efekt dynamicznej zmiany koloru

CH12 0
1-50

51-100
101-150
151-255

Blackout
Tryb Auto (Przewijanie animacji)*
Tryb Auto (Zawijanie animacji)*

Sound Mode (Przewijanie animacji)*
Sound Mode (Zawijanie animacji)*

* - Wartość kanału ma również wpływ na skale wyświetlanego obrazu.

**- Wartość kanału ma również wpływ na prędkość odtwarzanego efektu.
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Dane techniczne:

- Wejście zasilania: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

- Bezpiecznik: 250V 1,6 A zwłoczny ( 20mm szkło)

- Całkowity pobór mocy: 45W

- Sterowanie dźwiękiem: wbudowany mikrofon

- Połączenia DMX: 3pin XLR męski / żeński

- Kanały DMX: 1 lub 13 kanałów

- DMX adres początkowy: 001 - 500 lub 511

- Moc lasera :

• 200mW laser zielony CW ( λ = 532nm )

• 300mW laser czerwony CW ( λ = 638nm )

• 500mW laser niebieski CW ( λ = 450nm )

- Skanery laserowe: szybki model 25kHz

- Wymiary ( SxWxG ) : 30cm x 24cm x 16cm

- Waga: 7,86 kg
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