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Návod k obsluze 
 

Zapojení 
 
V případě, že budete používat k ovládání protokol DMX 512, musíte použít 
k propojení datový DMX kabel. Doporučujeme použít výrobky řady Accu-
Cable. 
 
 
Provozní instrukce 
 
LED display On/Off: Funkce umožňuje nastavit, zda má displej svítit 
trvale, nebo zhasnout po 20 s nečinnosti. Pro nastavení trvalého svícení 
zmáčkněte současně tlačítka Mode a Up. Pokud chcete nastavit 
automatické vypínání, zmáčkněte současně tlačítka Mode a Down. 



Provozní režimy 
 
Mega Bar LED můžete používat jako samostatný, nebo v konfiguraci 
Master/Slave. K dispozici máte čtyři provozní režimy: 
 

• Program mode – v tomto režimu můžete vybrat jeden z šestnácti 
programů a nastavit rychlost a frekvenci záblesků programu. 

• Auto mode – jednotka automaticky mění a přehrává programy 
• Sound Active – Jednotka pomocí hudby ovládá přehrávání programů 
• DMX ovládání – Pomocí DMX ovládače můžete naprogramovat a 

ovládat různé prvky Mega Bar LED 
 
Provoz v režimu Master-Slave 
 
Tento režim umožňuje propojit několik zařízení mezi sebou a řídit je 
pomocí pokynů řídící jednotky (Master) Řídící jednotka může být pouze 
jedna. 
 

1. Pomocí standardního XLR kabelu propojte jednotky mezi sebou. 
Řídící jednotka bude používat pouze výstup (Out), na poslední 
jednotce bude kabel zapojen pouze do vstupu (In). Pokud budete 
propojovat maximálně 20 jednotek, můžete propojit mez 
jednotkami i napájecí kabely. Zapamatujte si, že v režimu pro 
správnou funkci konfigurace master/Slave musíte propojit mezi 
sebou pouze zařízení stejného typu. 

2. Stejným způsobem, jako jste propojily XLR kabely, propojte i 
napájecí kabely. 

3. na řídící jednotce vyberte požadovaný program 
4. na podřízených jednotkách mačkejte tlačítko MODE, dokud se 

neobjeví nápis „SLAV“. Jednotky budou poté pracovat dle pokynů 
jednotky MASTER 

 
Režim program 
 
Můžete vybrat z 15 programů 
 
Programy 1 – 7 jsou statické, můžete ovládat pouze frekvenci záblesků. U 
programů 8 – 11 můžete nastavit rychlost programu a frekvenci záblesků, 
u programu 12 můžete nastavit rychlost, frekvenci záblesků a barvu. U 
programu 13 můžete nastavit rychlost, frekvenci záblesků, první a druhou 
barvu a přechod. Programy 14 a 15 mají nastavitelnou pouze frekvenci 
záblesků a čas útlumu. U programu 16 můžete nastavit rychlost útlumu a 
první a druhou barvu v prolínání. 
 

1. Zapněte zařízení a mačkejte tlačítko MODE? Dokud se neobjeví 
PR.XX. Tento nápis signalizuje režim Program 

2. Tlačítky UP nebo DOWN vyberte požadovaný program.  
3. Poté zmáčkněte SETUP pro nastavení parametrů programu. 



Nastavení parametrů 
 

• Svítí-li nápis SP.XX, můžete nastavit rychlost programu. Tlačítky UP 
nebo DOWN nastavujete rychlost v rozsahu SP.01 – 
SP.99 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího 
parametru. 

• Svítí-li nápis FS.XX, můžete frekvenci záblesků programu. Tlačítky 
UP nebo DOWN nastavujete frekvenci  v rozsahu FS.01 – 
FS.99 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího 
parametru. 

• Svítí-li nápis CL.XX, můžete nastavit barvu programu. Tlačítky UP 
nebo DOWN nastavujete barvu v rozsahu CL.01 – 
CL.07 .Zmáčknutím tlačítka SETUP se dostanete k nastavení dalšího 
parametru. 

• Svítí-li nápis C1.XX, můžete nastavit první barvu programu. Tlačítky 
UP nebo DOWN nastavujete barvu v rozsahu C1.01 – C1.07 . 
Zmáčkněte SETUP a zobrazí se nápis C2.XX. Nyní pomocí tlačítek UP 
nebo DOWN vyberete odstín druhé barvy v rozsahu C2.01 – C2.07. 
Tlačítkem SETUP nastavování opustíte a vrátíte se do 
programovacího MENU. 

• Svítí-li nápis FT.XX, můžete nastavit čas útlumu. Tlačítky UP nebo 
DOWN nastavujete barvu v rozsahu FT.01 – FT.99 . Tlačítkem 
SETUP nastavování opustíte a vrátíte se do programovacího MENU. 

 
Režim AUTO 

 
1. Zapněte zařízení a mačkejte tlačítko MODE, dokud se neobjeví 

nápis AUTO. Tímto krokem spustíte automatický režim a jednotka 
bude přehrávat nastavené programy. 

 
Režim Sound Active 
 
V tomto režimu Mega Bar LED mění barvy podle rytmu hudby.  

1. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví nápis 
SU.XX 

2. Tlačítkem UP nebo DOWN nastavte citlivost mikrofonu v rozsahu 
SU.00 – SU.31. 

 
Režim DMX 
  
K dispozici je šest DMX režimů. 2, 3, 4, 6,7 a 11 kanálový režim. Ovládání 
pomocí ovládač s protokolem DMX 512 umožní vytvořit individuální 
programy dle vašich potřeb. 
 
 

1. Funkce umožňuje individuálně ovládat jednotlivé parametry 
zařízení. 



2. K propojení zařízení s DMX ovládačem používejte datový DMX 
kabel, např. Accu Cable firmy American Dj. 

3. Mačkejte tlačítko MODE, dokud se neobjeví nápis d.XXX. 
Tlačítkem UP nebo DOWN vyberte požadovanou DMX adresu. 
Poté zmáčkněte tlačítko SETUP a vyberte požadovaný DMX režim. 

4. Po zmáčknutí tlačítka SETUP se zobrazí nápis D.PX. Tlačítkem UP 
nebo DOWN vyberte požadovaný DMX režim. 

5. Na straně 11 – 15 originálního návodu najdete tabulku s DMX 
hodnotami. 

 
 
 
V případě problémů kontaktujte svého prodejce značky American 
DJ. V žádném případě se nepokoušejte výrobek nějakým 
způsobem opravovat, nebo měnit jeho parametry.  


