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materiály chráněné autorskými právy a také informace nyní garantované 
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registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.  
 
ELATION PROFESSIONAL a všechny její přidružené společnosti se tímto zříkají jakékoliv odpovědnosti za 
škody na majetku, vybavení, budovách a jakékoliv elektřinou způsobené škody, úrazy a poranění vzniklé 
jakýmkoliv osobám, včetně přímé či nepřímé ekonomické ztráty související s používáním a spolehlivostí 
jakýchkoliv informací obsažených v tomto dokumentu a také se zříkají veškeré odpovědnosti za škody vzniklé 
v důsledku nesprávného, nebezpečného, nedostatečného a nedbalého sestavení, instalace, montáže, obsluhy 
a provozu tohoto produktu. 

 
 
Elation Professional B.V. | Junostraat 2 | 6468 EW Kerkrade, Nizozemsko 
 
 
+31 45 546 85 66 | +31 45 546 85 96 fax | www.elationlighting.eu | info@elationlighting.eu   
 

 
VERZE DOKUMENTU 
Nejnovější revizi/aktualizaci této příručky najdete na webové stránce www.elationlighting.com. 
 

Datum Dokument Software 
Verze 

Poznámky  

7/2014 1 ≥ 1.6 Úvodní vydání 

2/2015 2 ≥ 1.7 Zvýšen maximální počet ovládaných 
pixelů při použití protokolu KLINGNET a 
RGB LED osvětlení na 170 pixelů. 

5/27/16 3 ≥ 2.2 Přidána podpora sACN a zvýšen 
maximální počet ovládaných pixelů 
při použití protokolu KLINGNET a  
RGBA/RGBW QUAD LED osvětlení na 
128 pixelů. 

7/19/16 4 ≥ 2.3 Přidána podpora Art-Net 3 Unicast a 
funkce uzamčení LCD displeje. 
Režim ESTA CAN změněn na sACN.  

 

http://www.elationlighting.com/
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INOZIONE  

 OBECNÉ INFORMACE 

 

ÚVOD 
Gratulujeme, právě jste zakoupili jeden z nejinovativnějších a nejspolehlivějších konvertorů rozhraní RJ45 na 
rozhraní DMX, ArtNet™, Kling Net™ a sACN, který je v současné době na trhu dostupný! Toto zařízení bylo 
navržen tak, aby při správném používání dle pokynů v tomto návodu spolehlivě vydrželo fungovat dlouhá léta. 
Než začnete tuto jednotku používat, prostudujte si prosím důkladně pokyny obsažené v tomto návodu. Tyto 
pokyny zahrnují velmi důležité informace týkající se bezpečnosti během používání a údržby. 
  
ROZBALENÍ 
Každé zařízení bylo důkladně otestováno a odesláno v bezvadném funkčním stavu. Pečlivě zkontrolujte, zda 
během přepravy nedošlo k poškození obalového kartonu. Zdá-li se vám karton poškozený, pečlivě 
zkontrolujte, nedošlo-li k poškození obsahu balení, a ujistěte se, že veškeré příslušenství nutné k provozu 
jednotky dorazilo neporušené. V případě, že došlo k poškození obsahu nebo chybí některé části, kontaktujte 
prosím tým zákaznické podpory a vyžádejte si další pokyny. Nevracejte prosím tuto jednotku zpět prodejci bez 
předchozího kontaktování zákaznické podpory na níže uvedeném čísle. Nevyhazujte prosím kartónovou 
krabici do běžných odpadků. 
 
OBSAH BALENÍ 

 5V napájecí zdroj 

 První kabel Flex Pixel Tape Jumper 

 Montážní přípravek a (2) šrouby 

 Uživatelská příručka a záruční list  
Zákaznická podporaSpolečnost Elation Professional® poskytuje linku zákaznické podpory, která poskytuje 
pomoc a odpovídá na otázky v případě, že se vyskytnou problémy během instalace nebo počátečního 
provozu. Můžete nás také navštívit na webových stránkách www.elationlighting.com, kde můžete zanechat 
své připomínky a návrhy. Ohledně servisních otázek kontaktujte prosím společnost Elation Professional®. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! 

Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili 
byste se tím o výrobní záruku. Úpravy tělesa a neuposlechnutí pokynů obsažených v příručce ruší záruku. Na 
škody způsobené úpravami tělesa a/nebo ignorováním bezpečnostních a obecných uživatelských pokynů 
obsažených v tomto návodu nelze uplatnit záruku ani/nebo požadovat provedení záručních oprav. 
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 

 

Toto zařízení je neobyčejně komplikované elektronické vybavení. Aby bylo možné zaručit 
bezproblémový chod, je třeba řídit se pokyny uvedenými v tomto návodu. Výrobce tohoto 
zařízení nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným používáním tohoto zařízení, 
ke kterému dojde v souvislosti s ignorováním informací obsažených v tomto návodu. 

 

Toto zařízení spadá do TŘÍDY OCHRANY 1. Je nesmírně důležité, aby bylo zařízení 
řádně uzemněno. Veškerá elektrická zapojení by mělo provést kvalifikovaný personál. 

 

NEZAPOJUJTE ZAŘÍZENÍ DO DIMMER PACKU! 

 

POUZE PRO POUŽITÍ VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH! 
NVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI A VLHKOSTI! 
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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY (pokračování) 

 NIKDY ZAŘÍZENÍ NEOTVÍREJTE!


 Bezpečný provoz zařízení popisuje průvodce instalací zahrnutý v této příručce. Instalaci tohoto zařízení 

by měl provádět pouze kvalifikovaný a certifikovaný personál. Jakékoliv úpravy ruší původní záruku 
výrobce a zvyšují riziko vzniku škody a/nebo úrazu. 

 V případě, že došlo k roztřepení, zlomení a/nebo jinému poškození napájecí šňůry a/nebo zdroje, 

zařízení NEPOUŽÍVEJTE. Jsou-li napájecí zdroj nebo šňůra poškozené, nahraďte je okamžitě novým 

kusem se stejnými jmenovitými výkonovými charakteristikami.

 NIKDY zařízení neprovozujte v místech s teplotami nad 45 °C nebo pod -10 °C.

 NEPOKOUŠEJTE SE přístroj instalovat a/nebo provozovat bez náležitých znalostí příslušných 
postupů. 

 NIKDY při instalaci a/nebo obsluze zařízením netřeste a vyhněte se použití hrubé síly. 

 Toto zařízení je určeno pro použití ve VNITŘNÍCH PROSTORÁCH / NA SUCHÝCH MÍSTECH na 
jevištích, v nočních klubech, divadlech atd.

 Vždy se ujistěte, že v blízkosti zařízení se během jeho provozu nenachází ŽÁDNÉ HOŘLAVÉ 
MATERIÁLY, Předejdete tak riziku vzniku požáru. 

 Při instalaci zařízení v zavěšené poloze vždy použijte vhodné bezpečnostní kabely. 

 Pro přepravu zařízení do servisu použijte originální balení a materiály. 
 

POPIS ZAŘÍZENÍ 

 

1. Tlačítko MODE (Režim) 
2. Tlačítko SETUP (Nastavení) 
3. Tlačítko UP (Nahoru) 
4. Tlačítko DOWN (Dolů) 
5. Svorkovnice pro připojení holých drátů 
6. 3pinový DMX výstup 
7. 3pinový DMX vstup 
8. Napájecí vstup 
9. Síťový vstup/výstup RJ45 
10. LCD Displej s nabídkou 
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INSTALACE 

 

 

VAROVÁNÍ V SOUVISLOSTI S HOŘLAVÝMI MATERIÁLY 

Ujistěte se, že se ve vzdálenosti do 1,5 m od tohoto zařízení nenachází žádný hořlavý 
materiál, dekorace, pyrotechnika apod. 

 

ELEKTRICKÁ ZAPOJENÍ 
Zajistěte, aby veškerá elektrická zapojení a instalace provedl kvalifikovaný elektrotechnik. 
 

 

 
POZOR 

 Z důvodů větší bezpečnosti montujte zařízení v místech, kde neprochází a nesedávají lidé, nebo v 
místech, kde se k zařízení mohou dostat osoby neoprávněné k jeho užívání. 

 Než toto zařízení namontujete na jakýkoliv povrch, ujistěte se, že prostor, kam je těleso instalováno, 
udrží osamělé břemeno o hmotnosti minimálně 10krát vyšší, než je hmotnost tohoto zařízení. 

 Instalace zařízení musí být vždy pojištěna použitím sekundárního bezpečnostního příslušenství, jakým 
je například vhodný bezpečnostní kabel. 

 Během montáže, odstraňování a údržby zařízení nikdy nestůjte přímo pod ním. 

 Rozsah provozních teplot tohoto zařízení je -10 °C až 45 °C. Nepoužívejte zařízení při nižší než 
minimální a vyšší než maximální teplotě tohoto rozsahu. 

 

INSTALACE POMOCÍ MAGNETU NA ZADNÍM PANELU ČI PŘILOŽENÉHO DRŽÁKU 

 

                         (zobrazené svorky nejsou součástí balení) 
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SYSTÉMOVÁ NABÍDKA 

 
Zařízení má jednoduše ovladatelnou systémovou nabídku. Následující část detailně popisuje funkce 
jednotlivých příkazů v systémové nabídce. 
OVLÁDACÍ PANEL LED NABÍDKY 
Ovládací panel (viz obrázek níže) umístěný na přední straně zařízení vám umožní přístup do hlavní nabídky a 
provedení všech potřebných nastavení zařízení. Během normálního provozu se stiskem tlačítka MODE 
posouváte mezi různými nabídkami. Jakmile najdete a vyberete požadovanou nabídku, stiskem tlačítka 
SETUP aktivujte položky nabídky a podnabídky. Jakmile dosáhnete pole, které lze upravit, proveďte úpravu 
stiskem tlačítek UP a DOWN: Klepnutím na tlačítko MODE můžete kdykoliv nabídku opustit bez provedení 
změn. 

POZNÁMKA: LCD displej nabídky se po 30 sekundách nepoužívání uzamkne. Stiskem tlačítka 
MODE a jeho podržením po dobu 3 sekund LCD displej odemknete. 

 

        MODE           SETUP         UP         DOWN 

DMX PROVOZ  

Je-li zařízení používáno k ovládání LED osvětlení RGB 3 v 1, musí být osvětlovací těleso nastavené v režimu 
DMX a musí obsahovat samostatné ovládání stmívače pro každou z barev (ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ). 
 
Je-li zařízení používáno k ovládání Quad LED osvětlení RGBA/RGBW, musí být osvětlovací těleso nastavené 
v režimu DMX a musí obsahovat samostatné ovládání stmívače pro každou z barev (ČERVENÁ, ZELENÁ, 
MODRÁ, ŽLUTÁ a/nebo ČERVENÁ, ZELENÁ, MODRÁ, BÍLÁ). 
 
Celkový počet DMX kanálů bude záviset na tom, kolik jednotlivých pixelů LED těleso má. 
 

PŘÍKLAD 1 
 
Má-li osvětlovací LED těleso RGB 3 v 1 šest (6) pixelů, musí být nastaveno do 18kanálového DMX režimu a 
DMX protokol musí být nastaven následovně:  
 

DMX kanál DMX hodnota Funkce 

1 000–255 ČERVENÁ (0-100 %) 

2 000–255 ZELENÁ (0-100 %) 

3 000–255 MODRÁ (0-100 %) 

   

16 000–255 ČERVENÁ (0-100 %) 

17 000–255 ZELENÁ (0-100 %) 

18 000–255 MODRÁ (0-100 %) 

 

PŘÍKLAD 2 

Má-li osvětlovací LED těleso RGBA/RGBW 4 v 1 šest (6) pixelů, musí být nastaveno do 24kanálového DMX 
režimu a DMX protokol musí být nastaven následovně: 
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DMX PROVOZ (pokračování) 

 

DMX kanál DMX hodnota Funkce 

1 000–255 ČERVENÁ (0-100 %) 

2 000–255 ZELENÁ (0-100 %) 

3 000–255 MODRÁ (0-100 %) 

4 000–255 JANTAROVÁ/BÍLÁ (0-100 %) 

   

21 000–255 ČERVENÁ (0-100 %) 

22 000–255 ZELENÁ (0-100 %) 

23 000–255 MODRÁ (0-100 %) 

24 000–255 JANTAROVÁ/BÍLÁ (0-100 %) 

 

DMX ADRESOVÁNÍ 

DMX adresa prvního LED osvětlovací zařízení připojeného na EZ KLING™ musí být nastavena na 1 a DMX 
adresy dalších LED osvětlovacích zařízení budou záviset na tom, kolik DMX kanálů jednotlivá zařízení 
zabírají. Pokud například každé LED osvětlovací zařízení zabírá 20 DMX kanálů, první zařízení bude mít 
adresu 1, druhé zařízen bude mít adresu 21, třetí zařízení 41 atd. 
 
DŮLEŽITÉ POZNÁMKY  

 
EZ KLING™ dokáže ovládat LED pásy, tříbarevná LED světla RGB a čtyřbarevná Quad LED světla 
RGBA/RGBW. Ujistěte se, že je EZ KLING™ nastavený ve správném režimu pro ovládání požadovaného 
typu LED pásu nebo světla. 
 

Při připojení EZ KLING™ na Maximálně ovládaných pixelů na 

každý EZ KLING™ 

DMX ovladač + LED pás 170 pixelů 

Počítač + KLINGNET™ + LED pás  600 pixelů 

Počítač + KLINGNET™ + Tříbarevné RGB LED světlo 170 pixelů 

Počítač +  KLINGNET™ + Čtyřbarevné RGBA/RGBW LED světlo  128 pixelů 

Počítač + ARTNET™ + LED pás  170 pixelů 

Počítač + ARTNET™ + Tříbarevné RGB LED světlo 170 pixelů 

Počítač +  ARTNET™ + Čtyřbarevné RGBA/RGBW LED světlo  128 pixelů 

Počítač + sACN + LED pás 170 pixelů 

Počítač + sACN + Tříbarevné RGB LED světlo 170 pixelů 

Počítač +  sACN + Čtyřbarevné RGBA/RGBW LED světlo 128 pixelů 

• Jestliže zařízení připojujete k počítači z důvodu ovládání LED osvětlení, musejí být led pásy či LED světla 

ovládaná stejnou jednotkou EZ KLING™ stejného typu. 

• NIKDY přímo neřetězte více než padesát (32) jednotek EZ KLING™ dohromady. 

• Jestliže připojujete EZ KLING™ na síťový přepínač za účelem ovládání více zařízení, je nutné použít 

gigabitový přepínač Ethernet, který podporuje IGMP (Internet Group Management Protocol). 
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DŮLEŽITÉ POZNÁMKY(pokračování) 

Použití gigabitového přepínače Ethernet, který nepodporuje protokol IGMP, může způsobit vadné chování 

všech zařízení připojených na daný přepínač. Kliknutím na níže uvedený odkaz získáte více informací o 

protokolu IGMP. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol 

 

NABÍDKA FUNKCÍ [verze softwaru ≥ 2.2] 
 

EZ KLING™ má 5 provozních režimů: režim LED TAPE (pás), režim KLINGNET, režim ARTNET a režim 

ESTA ACN OPTION. Režimy lze vybírat stiskem tlačítka MODE.  

ELATION© EZ KLING™ 

SYSTÉMOVÁ NABÍDKA 

Podporuje verzi softwaru ≥ 2.2 

Funkce a vlastnosti se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění. 
Tlačítko 
MODE 

Tl
a
čí
t
k
o 
S
E
T
U
P 

Tlačítka UP/DOWN (MOŽNOSTI) 
(výchozí tučným písmem) 

POPIS: 

KLINGNET DMX RGB RGB, RGBW, nebo RGBA Ovládání RGB LED světla pomocí protokolu KLINGNET 

 

 

 

 

H: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo výšky pixelů, které budete ovládat 

 

 

 

 

W: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo šířky pixelů, které budete ovládat 

 

 

RGB TAPE  Ovládání LED pásu pomocí protokolu KLINGNET 

 

 

 

 

H: 000 000 – xxx (072) Nastavuje číslo výšky pixelů, které budete ovládat 

 

 

 

 

W: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo šířky pixelů, které budete ovládat 

ARTNET OUT:TAPE  Ovládání LED pásu pomocí protokolu Art-Net 2 

 

 

 

 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

 

 

 

 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

 

 

 

 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

 

 

 

 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

 

 

 

 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

 

 

 

 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

 

 

 

 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

 

 

 

 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

 

 

 

 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

 

 

OUT: DMX  Ovládání LED světla pomocí protokolu Art-Net 2 

 

 

 

 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

 

 

 

 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

 

 

 

 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

 

 

 

 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

 

 

 

 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

 

 

 

 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

 

 

 

 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

 

 

 

 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

 

 

 

 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

ESTA CAN DMX U: 0000 – 63999 (00001) Ovládání RGB LED světla pomocí protokolu sACN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavuje výstupní DMX síť 

 

 

TAPE U: 0000 – 63999 (00001) Ovládání LED pásu pomocí protokolu sACN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavuje výstupní DMX síť 

OPTION 

(možnosti) 

BLGT: OFF, ON Ovládání podsvícení LCD (OFF = vypnutí po 20 s) 

 

 

BRCO: 000–100 Jas podsvícení LCD (100 = max. jas) 

 

 

SYSRESET Současným stiskem tlačítek UP a DOWN proveďte reset jednotky. Spustí jednotku ve výchozím továrním nastavení. 

LED TAPE 0000 0000 – xxxx (0170) Nastavuje počet pixelů pásu, který budete ovládat 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Internet_Group_Management_Protocol
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NABÍDKA FUNKCÍ (pokračování) 

EZ KLING™ má 6 provozních režimů: režim LED TAPE (pás), režim KLINGNET, režim ARTNET_M, režim  
ARTNER_U a režim sACN OPTION. Režimy lze vybírat stiskem tlačítka MODE. 
 

ELATION© EZ KLING™ 

SYSTÉMOVÁ NABÍDKA 
Podporuje verzi softwaru ≥ 2.3 

Funkce a vlastnosti se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění. 
Tlačítko 

MODE 
Tlačítko 

SETUP 
Tlačítka UP/DOWN (MOŽNOSTI) 

(výchozí tučným písmem) 
POPIS: 

KLINGNET DMX RGB RGB, RGBW, nebo RGBA Ovládání RGB LED světla pomocí protokolu KLINGNET 

H: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo výšky pixelů, které budete ovládat 

W: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo šířky pixelů, které budete ovládat 

RGB TAPE  Ovládání LED pásu pomocí protokolu KLINGNET 

H: 000 000 – xxx (072) Nastavuje číslo výšky pixelů, které budete ovládat 

W: 000 000 – xxx (008) Nastavuje číslo šířky pixelů, které budete ovládat 

ARTNET_M OUT: TAPE  Ovládání LED pásu pomocí protokolu Art-Net 3 Multicast 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

OUT: DMX  Ovládání LED světla pomocí protokolu Art-Net 3 Multicast 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

sACN DMX U: 0000 – 63999 (00001) Ovládání RGB LED světla pomocí protokolu sACN 

Nastavuje výstupní DMX síť 

TAPE U: 0000 – 63999 (00001) Ovládání LED pásu pomocí protokolu sACN 

Nastavuje výstupní DMX síť 
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NABÍDKA FUNKCÍ (pokračování)  

 

ELATION© EZ KLING™ 

SYSTÉMOVÁ NABÍDKA 

Podporuje verzi softwaru ≥ 2.3 

Funkce a vlastnosti se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění. 
Tlačítko 
MODE 

Tlačítko 
SETUP 

Tlačítka UP/DOWN (MOŽNOSTI) (výchozí 
tučným písmem) 

POPIS: 

MOŽNOSTI BLGT: OFF, ON Ovládání podsvícení LCD (OFF = vypnutí po 20 s) 

 

 

BRCO: 000–100 Jas podsvícení LCD (100 = max. jas) 

 

 

SYSRESET Současným stiskem tlačítek UP a DOWN proveďte reset 

jednotky. 
Spustí jednotku ve výchozím továrním nastavení. 

ARTNET_U OUT:TAPE  Ovládání LED pásu pomocí protokolu Art-Net 3 Unicast 

 

 

 

 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

 

 

 

 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

 

 

 

 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

 

 

 

 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

 

 

 

 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

 

 

 

 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

 

 

 

 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

 

 

 

 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

 

 

 

 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

 

 

OUT: DMX  Ovládání LED světla pomocí protokolu Art-Net 3 Unicast 

 

 

 

 

IP0: 000 – 255 (010) Nastavení IP adresy sekce 0 

 

 

 

 

IP1: 000 – 255 (073) Nastavení IP adresy sekce 1 

 

 

 

 

IP2: 000 – 255 (068) Nastavení IP adresy sekce 2 

 

 

 

 

IP3: 000 – 255 (087) Nastavení IP adresy sekce 3 

 

 

 

 

SW0: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 0 

 

 

 

 

SW1: 000 – 255 (255) Nastavení masky podsítě sekce sekce 1 

 

 

 

 

SW2: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 2 

 

 

 

 

SW3: 000 – 255 (000) Nastavení masky podsítě sekce sekce 3 

 

 

 

 

U: 0000 – 32768 (00001) Nastavuje výstupní DMX síť 

LED TAPE 0000 0000 – xxxx (0170) Nastavuje počet pixelů pásu, který budete ovládat 

 
 

Režim KLINGNET 
DMX RGB | Nastavení barvy LED | Nastavení výšky a šířky pixelů 
Stiskem tlačítka MODE vyberte možnost „KLINGNET“ a na LCD displeji se zobrazí „DMX RGB“, kde „DMX“ 
bude blikat. Tuto položku nabídky změníte stiskem tlačítka SET UP, začne blikat „RGB“. Pak stiskem tlačítek 
UP nebo DOWN zvolte požadované nastavení barev LED („DMX RGB“, „DMX RGBW“ nebo „DMX RGBA“), 
pak stiskněte tlačítko SET UP. 
 

Na LCD displeji se zobrazí „H:xxx“, stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadované číslo výšky pixelu, 
které bude EZ KLING™ ovládat a poté stiskněte tlačítko SET UP. Na LCD displeji se zobrazí „W:xxx“, stiskem 
tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadované číslo šířky pixelu, které bude EZ KLING™ ovládat a poté 
stiskněte tlačítko MODE. 
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NABÍDKA FUNKCÍ (pokračování)  

RGB TAPE | Nastavení barvy LED | Nastavení výšky a šířky pixelů 
Stiskem tlačítka MODE vyberte možnost „KLINGNET“ a na LCD displeji se zobrazí „DMX RGB“, kde 
„DMX“ bude blikat. Stiskem tlačítek UP nebo DOWN vyberte „RGB TAPE“ a na LCD displeji se 
zobrazí „RGB TAPE“, kde „TAPE“ bude blikat. Pak stiskněte tlačítko SET UP. 
 
Na LCD displeji se nyní zobrazí „H:xxx“, stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadované číslo 
výšky pixelu, které bude EZ KLING™ ovládat a poté stiskněte tlačítko SET UP. Na LCD displeji se 
nyní zobrazí „W:xxx“, stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadované číslo šířky pixelu, které 
bude EZ KLING™ ovládat a poté stiskem tlačítka MODE potvrďte a opusťte nabídku. 

 

 

POZNÁMKA: Při ovládání LED pásu NESMÍ být číslo výšky pixelů vynásobené číslem 
šířky pixelů vyšší než 600 pixelů, zatímco při ovládání tříbarevného RGB LED světla 
NESMÍ být vyšší než 170 pixelů a při ovládání RGBW/RGBA LED světla NESMÍ být vyšší 
než 128 pixelů 
. 

 
Režim ARTNET_M (Art-Net 3 Multicast) 
 
Nastavení IP adresy, nastavení masky podsítě a nastavení výstupní DMX sítě  
Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „ARTNET_M“. Na LCD displeji se zobrazí „OUT:TAPE“ nebo 
„OUT: DMX“. Vyberte jednu z těchto položek stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Stiskem tlačítka SET 
UP vyberte možnost IP Address Set (nastavení IP adresy). Na LCD displeji se zobrazí „ARTNET 
IP0: xxx“, stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 1. Poté 
stiskem tlačítka SET UP zvolte „ARTNET IP1: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 
3číselnou IP adresu sekce 2. Pak tlačítkem SET UP vyberte „ARTNET IP2: xxx“ a tlačítky UP nebo 
DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 3, nakonec stiskem tlačítka SET UP vyberte 
„ARTNET IP3: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 4. 
 
Jakmile zadáte požadovanou IP adresu (možnost IP Address Set), pokračujte stiskem tlačítka SET 
UP. Na LCD displeji se zobrazí „SW0: xxx“, pak stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte 
požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 1. Poté stiskem tlačítka SET UP zvolte „SW1: xxx“ a 
tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 2. Tlačítkem SET UP 
vyberte „SW2: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 
3, nakonec stiskem tlačítka SET UP vyberte „SW3: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte 
požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 4. 
 
Jakmile dokončíte požadované nastavení masky podsítě (Sub Net Mask), pokračujte stiskem tlačítka 
SET UP. Na LCD displeji se zobrazí „U: xxxxx“, pak tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 
adresu sítě „U: 00001-32768“ a stiskem tlačítka MODE potvrďte a opusťte nabídku. 
 

 

Poznámka – Všechny změny provedené v režimu ARTNET_M se automaticky 
promítnou také do režimu ARTNET_U. To samé platí pro všechny změny provedené v 
režimu ARTNET_U, které se taktéž automaticky promítnou do režimu ARTNET_M. 

Více informací o protokolu Art-Net získáte kliknutím na níže uvedený odkaz. 
http://art-net.org.uk/  

 

 

 

http://art-net.org.uk/
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NABÍDKA FUNKCÍ (pokračování)  

Režim sACN (režim ESTA CAN ve verzi softwaru 2.2) 

Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „sACN“. Na LCD displeji se zobrazí „DMX“ nebo „TAPE“. 
Vyberte jednu z těchto položek stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Jakmile vyberete „DMX“ nebo 
„TAPE“, vyberte požadovanou adresu sítě „U:00001-63999“ a stiskem tlačítka MODE potvrďte a 
opusťte nabídku. 
 
Více informací o protokolu sACN získáte kliknutím na níže uvedený odkaz. 
http://artisticlicenceintegration.com/?page_id=2600 

 
Režim OPTION (Možnosti) 
BLGT: Podsvícení LCD displeje zapnuto/vypnuto 
Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „OPTION“. Zvolte požadovanou funkci podsvícení LCD: 
„BLGT:ON“ (podsvícení LCD bude vždy zapnuto) nebo „BLGT:OFF“ (LCD podsvícení se 
automaticky vypne po 20 vteřinách nečinnosti). Vyberte jednu z těchto položek stiskem tlačítka UP 
nebo DOWN. 
 
BRCO: Jas podsvícení LCD displeje 
Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „OPTION“, poté stiskem tlačítka SET UP vyberte „BRCO: 
xxx“. Tlačítky UP nebo DOWN upravte jas podsvícení LCD v rozmezí hodnot 000 (nejnižší) do 100 
(nejvyšší jas). 
 
Reset systému 
Stiskem tlačítka MODE zvolte „OPTION“, pak tlačítkem SET UP vyberte možnost „SYSRESET“, 
která začne blikat. Zatímco nápis „SYSRESET“ bliká, současným stiskem tlačítek UP nebo DOWN 
resetujte všechna nastavení zpět na tovární výchozí nastavení. 

POZOR – TÍMTO VYMAŽETE VEŠKERÁ DŘÍVE ULOŽENÁ NASTAVENÍ! 

Režim ARTNET_U (Art-Net 3 Unicast) 
Nastavení IP adresy, nastavení masky podsítě a nastavení výstupní DMX sítě 
Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „ARTNET_U“. Na LCD displeji se zobrazí „OUT:TAPE“ nebo 
„OUT: DMX“. Vyberte jednu z těchto položek stiskem tlačítka UP nebo DOWN. Stiskem tlačítka SET 
UP vyberte možnost IP Address Set (nastavení IP adresy). Na LCD displeji se zobrazí „ARTNET 
IP0: xxx“, stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 1. Poté 
stiskem tlačítka SET UP zvolte „ARTNET IP1: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 
3číselnou IP adresu sekce 2. Pak tlačítkem SET UP vyberte „ARTNET IP2: xxx“ a tlačítky UP nebo 
DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 3, nakonec stiskem tlačítka SET UP vyberte 
„ARTNET IP3: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou IP adresu sekce 4. 
 
Jakmile zadáte požadovanou IP adresu (možnost IP Address Set), pokračujte stiskem tlačítka SET 
UP. Na LCD displeji se zobrazí „SW0: xxx“, pak stiskem tlačítek UP nebo DOWN zadejte 
požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 1. Poté stiskem tlačítka SET UP zvolte „SW1: xxx“ a 
tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 2. Tlačítkem SET UP 
vyberte „SW2: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 
3, nakonec stiskem tlačítka SET UP vyberte „SW3: xxx“ a tlačítky UP nebo DOWN zadejte 
požadovanou 3číselnou masku podsítě sekce 4. 
 
 
 
 
 

http://artisticlicenceintegration.com/?page_id=2600
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NABÍDKA FUNKCÍ (pokračování)  

Jakmile dokončíte požadované nastavení masky podsítě (Sub Net Mask), pokračujte stiskem tlačítka 
SET UP. Na LCD displeji se zobrazí „U: xxxxx“, pak tlačítky UP nebo DOWN zadejte požadovanou 
adresu sítě „U: 00001-32768“ a stiskem tlačítka MODE potvrďte a opusťte nabídku. 
 

 

Poznámka: Všechny změny provedené v režimu ARTNET_U se automaticky promítnou 
také do režimu ARTNET_M. To samé platí pro všechny změny provedené v režimu 
ARTNET_M, které se taktéž automaticky promítnou do režimu ARTNET_U. 

Více informací o protokolu Art-Net získáte kliknutím na níže uvedený odkaz. 
http://art-net.org.uk/ 

Režim LED TAPE (Režim LED pásu) 

Stiskem tlačítka MODE zvolte možnost „LED TAPE“. Na LCD displeji se zobrazí „LED TAPE“, pak 
stiskem tlačítek UP nebo DOWN zvolte celkový počet pixelů (1-170), které má DMX ovladač ovládat. 
 

 

Každý EZ KLING™ může ovládat maximálně 170 pixelů. 

PRŮVODCE KONFIGURACÍ 

1. DMX ovladač + EZ KLING + pás LED Tape 

 

2. Ovládání z PC + EZ KLING + pás LED Tape 

 

 

Další LED pásy... 

 

 

 

 

Pás LED TAPE (není součástí balení - zobrazeno pouze pro 

ilustrační účely) 
 

http://art-net.org.uk/
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PRŮVODCE KONFIGURACÍ (pokračování) 

3. Ovládání z PC + EZ KLING + LED světlo 

 
PRŮVODCE ZAPOJENÍM 

 

Při připojování EZ KLING™ na DMX ovladač a LED pás: 
1. Nastavte EZ KLING™ do režimu LED TAPE a nastavte celkový počet pixelů, které mají být 
ovládány. 
2. Připojte zařízení EZ KLING™ k DMX ovladači pomocí DMX signálového kabelu. 
3. Připojte LED pás ke svorkovnici zařízení EZ KLING™. 
4. Ovládejte LED pás pomocí DMX ovladače. 
 
Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu KLINGNET za účelem ovládání LED 
pásu: 
1. Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. ArKaos 
Media Master™). 
2. Nastavte EZ KLING™ do režimu KLINGNET a nastavte jej k ovládání LED pásu. 
3. Nastavte počty pixelů výšky a šířky, které má každý EZ KLING™ ovládat. 
4. Připojte zařízení EZ KLING™ ke svému počítači pomocí standardního kabelu CAT5e. 
5. Připojte LED pás ke svorkovnici zařízení EZ KLING™. 
6. Namapujte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je KlingNet Mapper™ v Media 
Master™). 
7. Ovládejte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je ArKaos Media Master™). 
Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru ArKaos Media Master™.  
 
Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu KLINGNET za účelem ovládání LED 
světla: 
 
1. Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. ArKaos 
Media Master™). 
2. Nastavte EZ KLING™ do režimu KLINGNET a nastavte jej k ovládání LED světla. 
3. Nastavte barvu LED světla. 
4. Nastavte počty pixelů výšky a šířky, které má každý EZ KLING™ ovládat. 
5. Připojte k zařízení EZ KLING™ počítač pomocí standardního kabelu CAT5e. 
6. Připojte zařízení EZ KLING™ k LED světlu pomocí DMX signálového kabelu. 
7. Namapujte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je KlingNet Mapper™ v 
Media Master™). 
8. Ovládejte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je ArKaos Media Master™). 
Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru ArKaos Media Master™.  
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PRŮVODCE ZAPOJENÍM (pokračování) 

 

 

POZNÁMKA: Při připojování zařízení EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu 
KLINGNET za účelem ovládání LED pásu nebo LED světla a po provedení jakýchkoliv 
změn v nastavení zařízení EZ KLING™ MUSÍTE pro opětovné přemapování LED pásu 
nebo LED světla zavřít KlingNet Mapper™ v softwaru Media Master™ a restartovat 
jej, aby se nové změny v nastavení EZ KLING™ uplatnily. 

 
Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu ARTNET za účelem ovládání LED 

pásu: 

1. Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. 

MADRIX™).  

2. Nastavte EZ KLING™ do režimu ARTNET a nastavte jej k ovládání LED pásu. 

3. Připojte k zařízení EZ KLING™ počítač pomocí standardního kabelu CAT5e. 

4. Připojte LED pás ke svorkovnici zařízení EZ KLING™. 

5. Namapujte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je Generator nebo Patch v 

softwaru MADRIX™). 

6. Ovládejte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je MADRIX™). 

Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru MADRIX™. 

 

Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu ARTNET za účelem ovládání LED 

světla: 

1) Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. 

MADRIX™). 

2) Nastavte EZ KLING™ do režimu ARTNET a nastavte jej k ovládání LED světla. 

3) Připojte k zařízení EZ KLING™ počítač pomocí standardního kabelu CAT5e. 

4) Připojte zařízení EZ KLING™ k LED světlu pomocí DMX signálového kabelu. 

5) Namapujte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je Generator nebo Patch v 

softwaru MADRIX™). 

6) Ovládejte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je MADRIX™). 

Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru MADRIX™. 

 

Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu sACN za účelem ovládání LED pásu: 

1. Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. 

MADRIX™). 

2. Nastavte EZ KLING™ do režimu ESTA CAN a nastavte jej k ovládání LED pásu. 

3. Připojte k zařízení EZ KLING™ počítač pomocí standardního kabelu CAT5e. 

4. Připojte LED pás ke svorkovnici zařízení EZ KLING™. 

5. Namapujte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je Generator nebo Patch v 

softwaru MADRIX™). 

6. Ovládejte LED pás pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je MADRIX™). 

Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru MADRIX™. 

 

Při připojování EZ KLING™ k počítači pomocí protokolu sACN za účelem ovládání LED světla: 

1. Nainstalujte do svého počítače kompatibilní software pro mapování pixelů (jako je např. 

MADRIX™). 
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PRŮVODCE ZAPOJENÍM (pokračování) 

2. Nastavte EZ KLING™ do režimu ESTA CAN a nastavte jej k ovládání LED světla. 

3. Připojte k zařízení EZ KLING™ počítač pomocí standardního kabelu CAT5e. 

4. Připojte zařízení EZ KLING™ k LED světlu pomocí DMX signálového kabelu. 

5. Namapujte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je Generator nebo Patch v 

softwaru MADRIX™). 

6. Ovládejte LED světlo pomocí softwaru pro mapování pixelů (jako je MADRIX™). 

Další informace najdete v uživatelské příručce k softwaru MADRIX™. 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
OVLÁDÁNÍ / KONEKTORY  
DMX 512, KlingNet™, ArtNet3™ Multicast a Unicast, sACN 
(4) Panel ovládacích tlačítek a LCD displej s nabídkou 
(6) Svorkovnice pro připojení holých drátů 
(1) 3pinový DMX vstup 
(1) 3pinový DMX výstup 
(2) Oboustranné porty RJ45 CAT5e 
(1) Napájecí vstup 5 VDC 
 
ROZMĚRY / HMOTNOST 
Délka: 134,9 mm 
Šířka: 125 mm 
Vertikální výška: 40,9 mm 
Hmotnost: 0,45 kg 
 
 
ELEKTRICKÉ / TEPELNÉ VLASTNOSTI 
5 VDC 
Max. příkon 5 W 
 

OSVĚDČENÍ / JMENOVITÉ HODNOTY 
CE  
 
Upozornění: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění. 

ROZMĚROVÉ NÁČRTY 

 

Upozornění: Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění. 
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VOLITELNÉ DOPLŇKY 

 
OBJEDNACÍ KÓD POLOŽKA 

NARROW CLAMP PRO 2” svorka ovíjecího typu 

AC3PDMX5PRO Profesionální 1,5m 3pinový DMX kabel 

AC3PDMX10PRO Profesionální 3m 3pinový DMX kabel 

AC3PDMX15PRO Profesionální 4,5m 3pinový DMX kabel 

 K dispozici jsou i další délky kabelu 
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ROHS – Velký příspěvek k zachování životního prostředí 

Vážený zákazníku, 

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod 

zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem. 

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), 

polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenylethery taktéž jako 

samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, 

jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem – ve zkratce: veškerá elektronika, 

která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci. 

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional a ACCLAIM 

Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v 

platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.  

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala 

platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty 

vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu 

prostředí. 

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto 

cítíme povinni přispět naší částí. 
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OEEZ – Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu 

prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástek vydala Evropská unie směrnici 

OEEZ. 

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem 

„Green Spot“, který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy 

vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému 

hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a 

recyklace. 

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem. 

(Registrace v Německu: DE41027552) 

Znamená to, že produkty značky AMERICAN DJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných 

bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION 

Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my.  Posílejte prosím produkty Elation 

na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat. 

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že 

můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady. 

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: info@americandj.eu 

 

  

mailto:info@americandj.eu
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POZNÁMKY 
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