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Návod k obsluze 
 
 
Systémové menu 
 
ADDR – Nastavení DMX adresy. 

1. Zmáčkněte MENJ, tlačítka UP nebo DOWN mačkejte tak dlouho, dokud se neobjeví 
nápis ADDR a zmáčkněte ENTER. 

2. Zobrazí se blikající číslice  „1“.Tlačítky UP nebo DOWN naleznete požadovanou 
DMX adresu. Počkejte několik vteřin, adresa se uloží do paměti a tím bude výběr 
ukončen. 

 
CHND – Umožňuje nastavit požadovaný DMX režim. Na výběr máte ze 4 nebo 7 
kanálového DMX režimu  

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí CHND, poté zmáčkněte ENTER. 
Zobrazí se „3CH“, „4CH“ nebo „5CH“ 

2. Mačkejte tlačítka UP nebo DOWN pro vybrání požadovaného DMX režimu a volbu 
potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
SLND – slouží k nastavení režimu SLAVE v konfiguraci MASTER/SLAVE. 

1. Mačkejte MENU, dokud se neobjeví nápis SLND. Objeví se nápis“MAS1“, 
„SL1“nebo „SL2“. 

2. Tlačítky UP nebo DOWN vyberte požadovaný režim a volbu potvrďte tlačítkem 
ENTER. 

 
SHND – pomocí tohoto režimu můžete spustit vybranou show, nebo 
přednastavený program. Pouze show 4 – 6 jsou přednastavené programy. 

1. Mačkejte MENU, dokud se neobjeví nápis SHND. Pokud nápis nelze najít zařízení 
je nastavené v režimu SLAVE a bude nutné jej přednastavit do režimu MASTER. 

2. Pomocí tlačítek UP/DOWN vyberte požadovanou show. 
3. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER. 

 
 
 



BLND – Blackout, nebo režim Stand by. 
1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se nezobrazí nápis BLND, poté zmáčkněte ENTER. 

Zobrazí se nápis YES, nebo NO. 
2. Pro aktivaci funkce BLACKOUT mačkejte tlačítka UP, nebo DOWN, dokud se 

neobjeví nápis YES. Pro deaktivaci režimu zvolte NO a zmáčkněte ENTER. 
LED – Touto funkcí nastavíte vypínání displeje po 10 sekundách nečinnosti. 

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis LED a zmáčkněte ENTER.  
2. Na displeji se objeví nápis ON, nebo OFF. Pomocí tlačítek UP nebo DOWN vyberte 

ON, pokud chcete, aby displej svítil trvale, nebo OFF, pokud chcete, aby se displej 
vypínal po deseti vteřinách automaticky. 

3. Volbu potvrdíte tlačítkem ENTER. 
 
DISP – Tato funkce otočí displej o 180° 

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis DISP. 
2. Mačkejte tlačítko UP, dokud se neobjeví nápis FLIP. 
3. Zmáčkněte ENTER. N displeji se objeví ON/OFF 
4. Mačkejte tlačítko UP, pro aktivaci režimu (ON), nebo deaktivaci režimu (Off) 
5. Volbu potvrďte tlačítkem ENTER 

 
VER – Funkce slouží k zobrazení verze softwaru.  

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis VER. Poté stiskněte ester. 
2. Na displeji se zobrazí verze softwaru. Pro opuštění zmáčkněte MENU. 

 
Provoz 
Provozní režimy: Quad Gem nabízí tři provozní režimy. Jednotlivé rozdíly v těchto 
režimech budou popsány v následující části návodu. 
 
Režim SOUND ACTIVE 
Zařízení reaguje podle rytmu hudby a auto maticky mění nastavené programy. Můžete 
propojit až 16 jednotek dohromady a dostanete synchronizovanou světelnou show bez 
toho, aby bylo nutné připojit externí ovládání.  
 
Režim DMX 
Režim umožňuje ovládat jednotlivé funkce zařízení protokolem DMX 512 pomocí 
standardního DMX ovládače. 
 
UNIVERSAL DMX CONTROL: Umožňuje použít univerzální ovládač ELATION DMX 512 
pro ovládání barev, clony a stroba. DMX ovládač umožňuje vytvořit jedinečné programy 
dle vašich individuálních potřeb. Saturn TRI LED poskytuje tři režimy DMX: 3, 4 a 5 DMX 
kanálů. 
 

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

2. Pro ovládání požívejte fadery na ovládači. 
3. Zvolte požadovaný DMX režim a nastavte DMX adresy 
4. Pokud budete požívat dlouhé propojovací kabey, doporučujeme na konci řetězu 

připojit ukončovací terminál. 
5. Pracujte dle instrukcí v návodu k DMX ovládači. 
6. Pro ovládání lze použít také univerzální ovládač UC3 (není součástí balení) 

 
Režim Sound Active: Umožňuje ovládat zařízení, nebo několik propojených zařízení 
pomocí hudby.  

1. Mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis SOUN. Pomocí tlačítek UP nebo 
DOWN nastavte na displeji nápis ON a volbu proveďte tlačítkem ENTER. 

2. Pro ovládání lze použít také univerzální ovládač UC3 (není součástí balení) a 
ovládat tak různé funkce, včetně clony (Blackout) 

 



 
Provoz v režimu MASTER/SLAVE 

Tato funkce umožňuje propojit až16 zařízení a ovládat je bez nutnosti připojení externího 
ovládače. V tomto režimu je jedno zařízení nastaveno jako řídící (MASTER) a ostatní 
zařízení fungují podle programů z tohoto zařízení (SLAVE) Jakékoliv zařízením může být 
MASTER, nebo SLAVE, ovšem řídící (MASTER) může být v systému jen jeden.  

1. Pomocí standardního XLR kabelu propojte zařízení mezi sebou. Zapamatujte si, že 
XLR konektor samec slouží jako vstup a XLR konektor samice slouží jako výstup. 
První (řídící) zaařízení bude používat pouze samici a poslední zařízení pouze 
samce.  

2. Na řídícím zařízení mačkejte tlačítko MENU, dokud se neobjeví nápis SLND a 
zmáčkněte ENTER. Tlačítky UP nebo DOWN vyberte nápis MAST a zmáčkněte 
ENTER.Nyní zvolte provozní režim a show pomocí tlačítka ENTER. 

3. Na ostatních jednotkách mačkejte tlačítko MENU tak dlouho, dokud se neobjeví 
nápis SLND, vyberte požadovaný režim SLAVE a zmáčkněte ester 

4. Jednotky SLAVE budou nyní reagovat dle povelů jednotky MASTER. 
5. Pro ovládání lze použít také univerzální ovládač UC3 (není součástí balení) a 

ovládat tak různé funkce, včetně clony (Blackout) 
 
DMX konfigurace 
 

 


