
Mystic LED 
 

 
Návod k obsluze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Popis ovládání 
 
A 001 – nastavení DMX adres 

1. Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. 
Tlačítkem UP nastavte A 001 a zmáčkněte ENTER. 

2. Tlačítky UP/DOWN nastavte požadovanou adresu a zmáčkněte ENTER. 
 
TEST – tato funkce spustí automatický program, který vyzkouší jednotlivé funkce 
zařízení. Pro spuštění tohoto programu je nutné vypnout režim SOUND ACTIVE 
(ovládání zvukem). 

1. Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. 
Mačkejte tlačítko UP, dokud se nezobrazí nápis TEST a zmáčkněte ENTER. 
Na displeji naskočí nápis MODE 1. Znovu zmáčkněte ENTER a tím se spustí 
test. 

 
AUDI – tato funkce spustí ovládání zvukem. (SOUND ACTIVE). 

1. Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. 
Tlačítkem UP nastavte AUDI a zmáčkněte ENTER. 

2. Mačkejte tlačítko UP, dokud se neobjeví nápis ON, poté zmáčkněte ENTER. 
3. Citlivost na zvukový signál můžete nastavit otáčením ovladače na zadní 

straně. 
 
Pozn. V režimu SOUND ACTIVE bliká na zadní straně nápis TEST 
RUN. 
 
RSET – tato funkce obnoví tovární nastavení výrobku. 

1. Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. 
Tlačítkem UP nastavte RSET a zmáčkněte ENTER. Zařízení obnoví tovární 
nastavení. 

 
Provozní režimy  
 
Mystic LED můžete ovládat třemi způsoby: 

• SOUND ACTIVE – zařízení je ovládáno pomocí zvuku. 
• PRESET PROGRAM – zařízení je ovládáno nastaveným programem. 
• Ovládání pomocí DMX -  Pomocí DMX ovladače (např. Elation Show 

designer) můžete ovládat jednotlivé charakteristiky zařízení.  
 
PRESET PROGRAM (TEST) 
 
Stand Alone: Tato funkce spustí automatický program. Pro spuštění tohoto 
programu je nutné vypnout režim SOUND ACTIVE (ovládání zvukem. 

1. Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. 
Mačkejte tlačítko UP, dokud se nezobrazí nápis TEST a zmáčkněte ENTER.  

2. Na displeji naskočí nápis MODE 1. Znovu zmáčkněte ENTER. 
3. Zařízení spustí automatický program. 
4. Pomocí univerzálního ovladače UC 3 (prodává se samostatně) můžete 

ovládat různé funkce zařízení. 
Ovládání pomocí zvuku (SOUND ACTIVE) 
 
Stand Alone: Tento režim ovládá jedno zařízení podle rytmu hudby. 
Zmáčkněte tlačítko ESCAPE (ESC) pro zpřístupnění hlavního menu. Tlačítkem UP 
nastavte AUDI a zmáčkněte ENTER. 

1. Mačkejte tlačítko UP, dokud se neobjeví nápis ON, poté zmáčkněte ENTER. 



2. Citlivost na zvukový signál můžete nastavit otáčením ovladače na zadní 
straně. 

3. Pomocí univerzálního ovladače UC 3 (prodává se samostatně) můžete 
ovládat různé funkce zařízení. 

 
Provoz v režimu MASTER/SLAVE 

Tato funkce umožňuje propojit až 16 zařízení a ovládat je bez nutnosti připojení 
externího ovladače. V tomto režimu je jedno zařízení nastaveno jako řídící 
(MASTER) a ostatní zařízení fungují podle programů z tohoto zařízení (SLAVE). 
K propojení slouží standardní DMX kabel. Jednotlivá zařízení můžete propojit i 
síťovými kabely. Toto je možné provést až s dvaceti kusy zařízení. Propojujte 
pouze zařízení stejného typu.  

Režim MASTER/SLAVE není nutné speciálně nastavovat. Po 
propojení se zařízení nastaví automaticky. 

1. Na řídící jednotce nastavte citlivost na zvukový signál. 
2. Pomocí univerzálního ovladače UC 3 (prodává se samostatně) můžete 

ovládat různé funkce zařízení. 
 
Ovládání pomocí DMX 
 
UNIVERSAL DMX CONTROL: Umožňuje použít univerzální ovladač pro 
ovládání barev, clony a stroba. DMX ovladač umožňuje vytvořit jedinečné 
programy dle vašich individuálních potřeb. Mystic LED používá k ovládání 4 DMX 
kanály. Na straně 10 originálního návodu naleznete tabulku s jednotlivými DMX 
hodnotami. 

1. Pro ovládání postupujte dle instrukcí uvedených v tomto návodu a také 
v návodu k DMX ovladači. 

2. Pro ovládání používejte fadery na ovladači. 
3. Zvolte požadovaný DMX režim a nastavte DMX adresy. 
4. Pokud budete požívat dlouhé propojovací kabely, doporučujeme na konci 

řetězu připojit ukončovací terminál. 
5. Pracujte dle instrukcí v návodu k DMX ovladači. 
6. Pro ovládání lze použít také univerzální ovladač UC3 (není součástí 

balení). 
 
Výměna pojistky 
 
Odpojte napájecí kabel. Plochým šroubovákem vyšroubujte kryt pojistky, 
vyjměte špatnou pojistku a instalujte novou pojistku. Zašroubujte kryt a připojte 
napájecí kabel. 
 
Údržba a čištění 
 
Vzhledem k náročným provozním podmínkám, je doporučeno pravidelně čistit 
optický systém, aby byl zajištěn co nejvyšší světelný výkon. 

1. Použijte čistič na sklo a jemnou textilii pro odstranění nečistot z povrchu.  
2. Pomocí jemné textilie a čističe na sklo odstraňte nečistoty z čoček. Tento 

úkon provádějte každých 20 dní. 
3. Před tím, než zapojíte zařízení do el. energie zkontrolujte, zda jsou 

všechny části suché. 
 
Pozn. V náročnějších podmínkách doporučujeme zkrátit interval 
čištění.  


