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Single Scene (Tek Grup) - 24 veya 48 Kanal Modu
Bu çalıĢma modunda ıĢık masasındaki tüm kanallar A fader’ının kontrolüne geçer. Böylece ıĢık masasının
modeline göre sahip olduğu bütün kanallar (12/24 kanallı model için 24, 24/48 kanallı model için 48 kanal)
cue yaratmak için kullanılabilir.

1. SCENE MODE tuĢuna basarak masayı SINGLE SCENE moduna getirin.
Altındaki LED yanacaktır.

2. A ve B preset master fader’larını yukarı kaldırın, yani A’yı 10, B’yi de 0
değerine getirin. A ve B fader’larının seviyeleri LCD ekranda görülebilir.

3. Grand master’ın en yukarda (10 seviyesinde) olduğundan emin
olun.

4.12/24 kanallı model için 24, 24/48 kanallı model için 48 kanalı istediğiniz kombinasyonla kullanarak cue’yu
oluĢturun.

Hold (Tut) Özelliği

Sadece tek grup (Single Scene) modunda iken HOLD tuĢuna
basıldığında o anki dimmer seviyeleri korunarak tüm kanal fader’ları yeni
bir ıĢık sahnesi yaratmak için kullanılabilirler.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Kanal fader’larını kullanarak istediğiniz ıĢık sahnesini oluĢturun.
A master fader’ını 10, B master fader’ını 0, yani her iki fader’ı da “Yukarı” konuma getirin.
HOLD tuĢuna basın (altındaki LED yanacaktır) ve A ve B fader’larını birlikte aĢağı çekin (yani A’yı 0,
B’yi 10 konumuna getirin). Fader’lar aĢağı çekilirken Hold LEDi yanıp sönecektir. Fader’lar en aĢağı
ulaĢtığında Hold LEDi sabit yanmaya baĢlar. Fader’lar aĢağı yönde hareket eder etmez o anki kanal
seviyeleri sabitlenir ve hafızada tutulur.
Tüm kanal fader’larını kullanarak bir sonraki cue’yu oluĢturun.
Ġstediğiniz ıĢık sahnesini oluĢturduktan sonra A ve B fader’larını birlikte yukarı çekin. Fader’lar
yukarı çekilirken Hold LEDi yanıp sönecektir. Fader’lar yukarı hareket ederken hafızada tutulan ıĢık
sahnesinden yeni oluĢturulan ıĢık sahnesine geçiĢ yapılır. Fader’lar en üste ulaĢtığında Hold LEDi
sabit yanmaya baĢlar.
Bu aĢamadan sonra istenirse 3. adımdan itibaren iĢlemler tekrar edilerek bir sonraki cue
oluĢturulabilir.
Ya da HOLD tuĢuna tekrar basılarak HOLD fonksiyonu iptal edilebilir. HOLD tuĢuna basılınca Hold
LEDi sönecektir. Bu durumda B fader’ı yukarı yönde hareket ettirildiğinde (yani 0’a getirildiğinde)
hafızada tutulan ıĢık sahnesi kapanacaktır.

TIME (Zaman) Fader’ları

Hafızada tutulan ıĢık sahnesinden yeni oluĢturulan sahneye zaman fader’ları
kullanılarak belirlenen zaman zarfında geçiĢ yapmak mümkündür. Sol fader yukarı fade,
yani yeni cue’nun giriĢ zamanını, sağ fader ise aĢağı fade, yani hafızada kayıtlı cue’nun
çıkıĢ zamanını belirlemek için kullanılır. Zaman fader’ları Manual, yani en yukarı
konumdayken fade süresi, operatörün fader’ları yukarı/aĢağı hareket ettirme hızıyla
belirlenir.

Two Scene (İki Grup) Modu
Bu modda A grubu kanalları A fader’ının, B grubu kanalları B fader’ının kontrolündedir, yani her iki fader da
12Ģer kanala ana master olarak kumanda eder. A ve B fader’larının maksimum (10) - minimum (0) seviyeleri
birbirine ters konumdadır, yani her iki fader da yukarıdayken A max, B min, her iki fader da aĢağıdayken A
min, B max seviyede olacaktır. Buna göre, her iki fader da yukarı konumdayken A grubundaki fader’larla
hazırlanan cue, her iki fader da aĢağıdayken B grubundaki fader’larla hazırlanan cue aktif olacaktır. Yani bir
gruptaki cue aktifken ana fader’ı 0’da olan gruptaki fader’larla bir sonraki cue hazırlanabilir. Her iki fader’ın
aynı anda hareket ettirilmesiyle iki cue arasında kesintisiz geçiĢ gerçekleĢtirilir. Fader seviyeleri LCD
ekrandan görülebilir.

1. SCENE MODE tuĢuna basarak masayı TWO SCENE moduna getirin.
Altındaki LED yanacaktır.

2. A master fader’ını 10, B master fader’ını 0, yani her iki
fader’ı da “Yukarı” konuma getirin. Bu durumda sadece A
grubundaki fader’lar aktif olacaktır.

3. Ana masterın en yukarıda olduğundan emin olun.

4. A grubundaki fader’ları kullanarak
istediğiniz ıĢık sahnesini oluĢturun. B
grubundaki fader’ları bir sonraki ıĢık
sahnesine göre ayarlayın.
5. Bir sonraki cue’ya geçmek için her
iki fader’ı da aynı anda aĢağı çekin.

TIME (Zaman) Fader’ları

Bir fader grubunda hazırlanan cue’dan diğerine zaman fader’ları kullanılarak belirlenen
zaman zarfında geçiĢ yapmak mümkündür. Sol fader yukarı fade, yani yeni cue’nun
giriĢ zamanını, sağ fader ise aĢağı fade, yani o anda aktif olan cue’nun çıkıĢ zamanını
belirlemek için kullanılır. Zaman fader’ları Manual, yani en yukarı konumdayken fade
süresi, operatörün fader’ları yukarı/aĢağı hareket ettirme hızıyla belirlenir.

Submaster Modu
IĢık masası submaster modundayken submaster olarak kullanılan her fadera birbirinden farklı iki adet cue
kaydedilebilir. 200 serisi ıĢık masasında 2 adet submaster sayfası bulunmaktadır ve bir fadera farklı
submaster sayfasında farklı cue kaydetmek mümkündür. Bu Ģekilde, 12/24 kanallı modelde 48, 24/48 kanallı
modelde ise 96’ya kadar cue ıĢık masası hafızasında tutulabilir. O anda içinde bulunulan submaster sayfası,
LCD ekranda Scene Pg # olarak gösterilir.

Bir submastera kanal seviyeleri ya da diğer submasterlara kayıtlı cueların istenen Ģekildeki kombinasyonu
cue olarak kaydedilebilir.
Kanal Seviyeleri ile Kayıt

1. SCENE MODE tuĢuna basarak masayı SINGLE SCENE moduna getirin.
Altındaki LED yanacaktır.

2. A master fader’ını 10, B master fader’ını 0, yani her iki
fader’ı da “Yukarı” konuma getirin.

3. Ana master’ın en yukarıda olduğundan emin olun.

4. 12/24 kanallı ıĢık masasında 24, 24/48 kanallı ıĢık masasında 48 fader’ı kullanarak bir cue oluĢturun.
5. RECORD (Kaydet) tuĢuna basın. RECORD LEDi yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
Not : Üzerinde kayıt bulunmayan fader’lara ait LEDler sönük kalacak, üzerinde kayıt
bulunan fader’lara ait LEDler ise amber renkte yanıp sönmeye baĢlayacaktır. Yeni cue
üzerinde kayıt bulunan bir submaster’a kaydedildiğinde eski kayıtlı cue silinecektir.

6. Üzerine kayıt yapmak istediğiniz fader’ın FLASH tuĢuna LEDi yanıp sönmeye
baĢlayıncaya kadar basılı tutun.

FLASH

7. Kayıt iĢlemini tamamlamak için RECORD tuĢuna tekrar basın. Tüm LEDler sönecektir.

8. SCENE MODE tuĢuna basarak SUBMASTER moduna geçin ve tüm kanal faderlarını
kapatın. En son kaydedilen submaster fader’ının LEDi amber renkte yanacaktır. En son
kaydettiğiniz fader’ı yukarı kaldırdığınızda kanallar kayıtlı seviyelerinde yanacaktır.

Kayıtlı Submaster’lar ile Kayıt
SCENE MODE tuĢuna basılarak masa SUBMASTER moduna getirildikten sonra üzerine kayıt yapılmıĢ, yani
amber LEDi yanan submaster faderları istenen seviyelerde yakılır ve yukarıdaki iĢlemler 5. adımdan itibaren
devam ettirilerek kayıt iĢlemi gerçekleĢtirilir.
Not : Herhangi bir veya bir grup submaster fader’ı belli bir seviyede açıkken submaster modundan baĢka bir
moda geçildiği takdirde, o fader’da kayıtlı seviyeler fader kapatılana kadar aynı seviyede açık kalır.
Not : Herhangi bir veya bir grup kanal fader’ı belli seviyelerde açıkken submaster moduna geçildiği takdirde,
fader/fader’ların kontrol ettiği kanal seviyeleri fader/fader’lar kapatılana kadar açık kalacaktır.

Submaster Sayfaları

Strand 200 Serisi ıĢık masasında iki adet submaster
sayfası bulunmaktadır. LCD ekranda submaster
sayfaları “Scene” olarak adlandırılır. O anda içinde
bulunulan submaster sayfa numarası LCD ekranın sol
üst köĢesinde bulunan Scene Pg : satırından
görülebilir.

Submaster Sayfasını Değiştirmek
SUBMASTER PAGE (Submaster Sayfası) tuĢu kullanılarak içinde bulunulan submaster sayfası
değiĢtirilebilir. Sayfa değiĢtirildiğinde LCD ekranda görülen Scene Pg submaster sayfa numarası da
değiĢecektir. Submaster sayfası değiĢtirildiğinde o sayfada kayıtlı bulunan submaster fader’larının LEDleri
yanacaktır.

Submaster Sayfa 2’ye Kayıt
1. Submaster modunda kayıtlı submaster fader’ları ya da tekli grup modunda tüm kanal fader’larını
kullanarak istediğiniz ıĢık sahnesini oluĢturun.
2. RECORD tuĢuna basın. RECORD LEDi yanıp sönmeye baĢlayacaktır.

3. SUBMASTER PAGE tuĢuna basın.

4. Üzerine kayıt yapacağınız submaster fader’ının FLASH
tuĢuna LEDi yanıp sönmeye baĢlayıncaya kadar basın.

5. Kayıt iĢlemini tamamlamak için RECORD tuĢuna tekrar basın. Tüm LEDler sönecektir.

Submaster’lar Arasında Sıralı Geçiş
Strand 200 Serisi ıĢık masasında kayıtlı submaster’lar arasında geçiĢ submaster fader’larını kaldırıp
indirmek ya da A ve B fader’larını kullanmak suretiyle yapılır. A ve B fader’larının indirilip kaldırılmasıyla
submaster fader’ları sırayla açılıp kapatılmıĢ olur.

1. A ve B fader’larının en yukarıda olduğundan emin olun.

2. Ġsterseniz Zaman Fader’larını kullanarak fade zamanlarını belirleyin. Zaman
Fader’larını kullanmayacağınız zamanlalarda “Manual” konumunda olmalarına
dikkat edin.

3. A ve B fader’larını aĢağı çekin.
Üzerinde kayıt olan ilk fader’da kayıtlı
bulunan cue A ve B fader’larına
yüklenecek ve o fader’ın LEDi yeĢil
renkte yanıp sönmeye baĢlayacaktır.

4. A ve B fader’ları yukarı kaldırılarak
fader’da kayıtlı cue sahneye yollanır ve
LED sabit olarak yanmaya baĢlar. Fade
tamamlandığında sıradaki LED yeĢil
renkte yanıp sönmeye baĢlar. A ve B
fader’ları aĢağı çekilip tekrar yukarı
kaldırılarak bu cue da sahneye yollanır.

A ve B fader’ları yukarı aĢağı hareket ettirilerek ikinci submaster sayfasının sonuna kadar kayıtlı tüm cue’lar
sırayla çalıĢtırılır ve ikinci sayfada kayıtlı en son cue’dan sonra ilk sayfanın ilk cue’suna geri dönülür.

Not :
.
Yukarıda tarif edilen yöntemle submaster fader’larına kaydedilen cue’lar arasında sırayla geçiĢ
yapılırken, sıradaki kayıtlı cue’dan baĢka bir cue’ya geçmek için, A ve B fader’ları yukarıdayken sadece A
fader’ı önce aĢağıya indirilir, sonra yukarı çıkarılır.
.
Yukarıda tarif edilen yöntemle cue’lar arasında sırayla geçiĢ yapılırken MODE tuĢuyla çalıĢma modu
değiĢtirildiği takdirde cue’lar arasında sıralı geçiĢ iĢlemi durdurulacak ve en son yollanan cue kapatılacaktır.
.
Sıralı geçiĢ sırasında üzerinde kayıt olmayan, efekt kaydedilmiĢ olan ya da zaten açık olan
submaster fader’ları atlanacaktır. Birden fazla submaster açık ise, sıralı geçiĢte açık fader’lardan numarası
en büyük olandan sonra gelen üzerine kayıt yapılmıĢ fader’a geçilir.

Örneğin : 1, 3 ve 5 numaralı faderlar açıkken sıralı geçiĢ 6 numaralı fader’dan baĢlayacaktır.
.

GeçiĢ iĢlemi sırasında LCD ekranda hem giren hem de çıkan cue için yüzde değerleri gösterilir.

Efektler
200 masada, her birine 6 adet 99’ar basamaklı efekt kaydedilebilen 4 adet efekt sayfası bulunur.
Kaydedilen efekt basamakları arasındaki süre 0,05 saniye ila 10 saniye arasında ayarlanabilir. Efektler
manuel olarak çalıĢtırılabildiği gibi, ses (audio) / MIDI sinyaliyle otomatik olarak da tetiklenebilir.
Efektlerin Programlanması
Yandaki resimde
görülmektedir.

200

masada

bulunan

efekt

tuĢtakımı

FX PAGE tuĢu kullanılarak efekt sayfaları arasında geçiĢ yapılır.
LCD ekranda o anki efekt sayfasının numarası görülecektir.
Kayıt iĢlemine baĢlamadan önce üzerinde çalıĢacağınız efekt
sayfasına geçiĢ yapın. Efekt kaydederken ıĢık masası Scene, Two
Scene ya da Submaster modlarından herhangi birinde olabilir.

Yeni bir efekt yaratmak için RECORD tuĢuna basın. RECORD LEDi masanın kayıt
moduna girdiğini göstermek için yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
2. Üzerine kayıt yapacağınız efekt tuĢuna basın. TuĢun üzerindeki sarı LED yanıp
sönmeye baĢlayacaktır. Örneğin FX1, yani 1 numaralı efekt tuĢuna basıldığında LCD
ekranda 1.01 görülecektir. Burada 1, seçilen efektin numarasını, .01 ise kaydedilecek
efekt basamağını göstermektedir.
1.

1.

Scene ya da Two Scene modundayken kanal fader’larını, Submaster modundayken
submaster fader’larını arzu ettiğiniz seviyeye getirin ve STEP tuĢuna basarak bu ıĢık
sahnesini birinci efekt basamağı olarak kaydedin. Bu anda LCD ekrandaki efekt
numarası 1.01’den 1.02’ye ilerleyecektir.

4. Ġkinci efekt basamağı için fader’ları istediğiniz Ģekilde ayarlayın ve yine STEP tuĢuna basın. LCD
ekrandaki efekt numarası 1.03’e ilerleyecektir.
5. Bu Ģekilde 99 basamağa kadar istediğiniz sayıda efekt basamağını kaydettikten sonra, arzu ettiğiniz efekt
modunu ve yönün seçin ve üzerinde çalıĢtığınız efekt tuĢuna, örneğimizde FX1’e basarak efekt kayıt iĢlemini
sonlandırın. Sarı LED sönecektir.

Efekt Modu
200 masada efekt modu dört değiĢik tipte seçilebilir :
Chase : Efekt basamakları belirlenen yönde sırayla yanıp söner
Build : Efekt basamakları belirlenen yönde üstüste yığılacaktır, yani efekt
basamakları birbirinin üzerine yanacak, bir kere yanan bir efekt basamağı
efekt sona erene kadar kapanmayacaktır.
Cycle : Efekt basamakları belirlenen yönde açılıp kapanacaktır.
Audio : Efekt basamakları dıĢarıdan bağlanan bir ses ya da MIDI sinyaliyle
tetiklenerek çalıĢtırılacaktır.

Efekt Yönü

200 masada dört değiĢik efekt yönü seçeneği mevcuttur :

Random : Basamaklar rastgele, belirli bir sıraya bağlı olmadan yanıp sönerler.
Forward : Basamaklar baĢtan sona doğru yanıp sönerler.
Bounce : Basamaklar önce en baĢtan en sona, daha sonra da en sondan en baĢa doğru yanıp sönerler.
Reverse : Basamaklar sondan baĢa doğru yanıp sönerler.
Not :
.
BaĢka efektler de yukarıda anlatıldığı gibi programlanabilir. Efekt kayıt modundayken üzerine efekt
kayıtlı efektlerin sarı LEDi yanacaktır.
.
Submaster modunda efekt kaydı yaparken, birinci submaster sayfasında dilediğiniz fader’ları
kullanın ve daha sonra SUBMASTER PAGE tuĢunu kullanarak ikinci sayfaya geçin ve iĢlemlere devam edin.
.
Bir efekt basamağına sadece tek tip kayıt yapılabilir, yani ya sadece kanallar, ya da sadece cue’lar
kaydedilebilir.
.
En fazla 6’ya kadar efekt aynı anda çalıĢtırılabilir.

Efektleri Çalıştırma (Playback)
Kayıtlı bir efekti çalıĢtırmak için, efektin kayıtlı olduğu
efekt sayfasına gidin ve çalıĢtırmak istediğiniz efektin
tuĢuna basarak hafızaya yükleyin. Üzerinde sabit
yanan sarı LED, yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
2. Efekt/Efektleri baĢlatmak için GO/STOP tuĢuna basın.
Efektin çalıĢtığını göstermek üzere sarı LED sönecek
ve üzerindeki kırmızı LED yanmaya baĢlayacaktır.
3. Efekti durdurmak için, doğru efekt sayfasında
olduğunuzu kontrol ederek öncelikle o efektin tuĢuna
tekrar basın. Kırmızı LED yanarken sarı LED de yanıp
sönmeye baĢlayacaktır. Efekti tamamen kapatmak için
GO/STOP tuĢuna bir daha basın. Hem kırmızı, hem de
sarı LEDler sönecektir.
1.

Not :
.
ÇalıĢan bir efektin modunu, yönünü ya da basamak hızını değiĢtirebilmek için, o efektin tuĢuna
basın ve mod, yön ve basamak hızından istediğinizi değiĢtirin. Efekt tuĢuna tekrar bastığınızda yaptığınız
değiĢiklik anında etkisini gösterecektir. Yaptığınız değiĢikliğin efektin kayıtlı hali üzerinde bir etkisi yoktur,
sadece anlık olarak değiĢiklik yapılabilir.
.
Efektler çalıĢırken, hangi sayfadaki hangi efekt(ler)in aktif olduğunu göstermek için, kırmızı efekt
LEDi yanıp sönecektir.
.
AĢağıda adı geçen kombinasyolar kullanılabilecektir :

Chase : Random / forward / reverse / bounce / audio
Build : Forward / Reverse / Bounce
Cycle . Forward / Reverse / Bounce
Efekt basamaklarını dıĢardan bağlanan bir
ses kaynağıyla tetiklemek için, efektinizi
chase/audio olarak ayarlayın. Ġlgili efekt
tuĢuna basarak efektinizi seçip, GO/STOP
tuĢuna bastığınızda o frekans aralığındaki
ses
sinyalleri
saptandığında
efekt
basamakları otomatik olarak tetiklenecektir.
Efekti kapatmak için efekt tuĢuna, sonra da
GO/STOP tuĢuna basın.

Efektlerin Submaster Fader’larıyla Çalıştırılması
IĢık masası submaster modunda çalıĢırken,
efekt ya da efektler bir submaster fader’ına
atanarak çalıĢtırılabilir. Tüm 24 adet efekt boĢ
ya da üzerine efekt kaydedilmiĢ bir submaster
fader’ına atanabilirler.

MODE tuĢuna basarak Submaster moduna geçin.
Ġstediğiniz efekti tuĢuna basarak seçin.
Efekti atamak istediğiniz submaster fader’ının
FLASH tuĢuna basılı tutarak efekti atayın. Fader’a
ait LED, üzerine bir efekt atanmıĢ olduğunu
göstermek için kırmızı renkte yanacaktır.
4. Efekti çalıĢtırmak için fader’ı kaldırın.
1.
2.
3.

Not : Üzerine cue kaydedilmiĢ bir submaster
faderına efekt kaydedilemez.
Basamak zamanı, efekt yönü ve modu efekt çalıĢırken ya da diğer zamanlarda değiĢtirilebilir. Efekti
atadığınız fader’a ait FLASH tuĢuna basılı tutarken step rate (basamak zamanı) fader’ını istediğiniz değere
ayarlayın, yada değiĢik bir yön ya da mod seçin. Yapılan değiĢiklikler anında etki edecektir.
Efekti durdurmak için fader’ı kapatın.

Bir fader’a atanmıĢ herhangi bi efektle ilgili bilgileri
görebilmek için, istediğiniz anda o fader’a ait FLASH
tuĢuna basılı tutun. LCD ekranda efekt numarasıyla
birlikte mod ve basamak zamanı bilgileri de
görülecektir.
Not :
.
Submaster fader’larına kayıtlı efektlerden en fazla 24 tanesi aynı anda çalıĢabilir. Bir efekt bir
fader’dan diğerine kopyalanamaz ya da aynı efekt birden fazla fader’a atanamaz.
.
Efekt çalıĢırken submaster modundan kanal moduna geçilirse, üzerine atandığı fader kapatılana
kadar efekt çalıĢmaya devam eder. Fader yeniden açıldığında kanal fader’ı olarak çalıĢacaktır.

Kayıtlı Efektlerde Değişiklik yapılması

1. LCD ekranda F2 tuĢuna basarak FX yani efekt menüsüne girin

2. Kürsör 1 numaralı satır olan Edit Effect, yani Efekti
Ayarla üzerinde yanıp sönecektir. F3 tuĢuna basarak
onaylayın. Num Lock LEDi yanacaktır.
Confirm : Onayla Esc : Çık

3.
+
/
tuĢlarını
kullanarak
istediğiniz
Ok tuĢlarını kullanarak ayarlanacak efekt basamağını seçin.
Fx
:
#.#
formatında
ise efekt numarasını göstermektedir.

birinci

#

efekt

efekt
sayfa

numarasına
numarasını,

gelin.
ikinci

4. Ok tuĢlarıyla değiĢtireceğiniz kanalı seçin. Seçilen
kanal yanıp sönmeye baĢlayacaktır. + /- tuĢlarını
kullanarak ya da tuĢtakımından girerek kanal seviyesini
değiĢtirin.
Yapacağınız ayarlar bittiğinde Confirm (Onayla) tuĢuna basarak değiĢikliği onaylayın. Ekran otomatik olarak
bir sonraki efekt basamağına geçecektir. Devam etmek için yeni basamak üzerinde yukarıda anlatılan
iĢlemleri tekrarlayın. Bu menüden çıkmak için ana menü ekranına dönene kadar Esc (Çık) tuĢuna basın.
Not : Ok tuĢlarına uzun süreli basıl tutarak kanalları daha hızlı tarayabilirsiniz.

#

Efektlerin Silinmesi

1. LCD ekranda F2 tuĢuna basarak FX yani efekt menüsüne girin

2. Kürsör 1 numaralı satır olan Edit Effect, yani Efekti
Ayarla üzerinde yanıp sönecektir. Sağ ok tuĢuna basarak
ikinci satır olan Delete Effect (Efekt Sil) satırına gelin. F3
tuĢuna basarak onaylayın.
3. Del step : Basamak Sil
Del effect : Efekt Sil
Del page effect : Efekt sayfasını tümden sil

Efekt basamağı Silmek için

+ / - tuĢlarını kullanarak basamağı silinecek efekti seçin.
Ok tuĢlarıyla Delete step satırına geçin. + / - tuĢlarıyla
silinecek basamak numarasını seçin. F3 Confirm tuĢuna
basarak silin.
Bu aĢamadan sonra ekran otomatik olarak bir sonraki efekt basamağına geçecektir. Devam etmek için yeni
basamak üzerinde yukarıda anlatılan iĢlemleri tekrarlayın. Bu menüden çıkmak için ana menü ekranına
dönene kadar Esc (Çık) tuĢuna basın.
Efekt silmek için

+ / - tuĢlarını kullanarak basamağı silinecek efekti seçin.
Ok tuĢlarıyla Effect no satırına geçin. + / - tuĢlarıyla
silinecek efekt numarasını seçin. F3 Confirm tuĢuna
basarak silin.
Bu aĢamadan sonra ekran otomatik olarak bir sonraki efekte geçecektir. Devam etmek için yeni efekt
üzerinde yukarıda anlatılan iĢlemleri tekrarlayın. Bu menüden çıkmak için ana menü ekranına dönene kadar
Esc (Çık) tuĢuna basın.
Efekt sayfasını tümden silmek için

+ / - tuĢlarını kullanarak silinecek efekt sayfasını seçin.
Silmek için F3 Confirm tuĢuna basın. Çıkan yeni menüde
silmek için YES (Evet), iĢlemi iptal etmek için NO (Hayır)
tuĢuna basın.
Bu aĢamadan sonra ekran otomatik olarak bir önceki ekrana dönecek, ekranda bir sonraki efekt sayfası
görülecektir. Devam etmek için yukarıda anlatılan iĢlemleri tekrarlayın. Bu menüden çıkmak için ana menü
ekranına dönene kadar Esc (Çık) tuĢuna basın.

İki basamak Arasına Yeni Bir Basamak Sokulması
Mevcut bir efektin basamakları arasına yeni bir basamak eklemek mümkündür.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FX Page tuĢuna basarak doğru efekt sayfasına geçin.
RECORD tuĢuna basın. Record LEDi yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
Üzerinde çalıĢacağınız efekti tuĢuna basmak suretiyle seçin. Sarı LEDi yanıp
sönmeye baĢlayacaktır.
+ ve – tuĢlarına aynı anda 1,5 saniye kadar basın.
+ ya da – tuĢuna basarak önüne efekt basamağı sokulacak basamağı seçin.
Normal basamak kayıt prosedürünü kullanarak yeni efekt basamağını kaydedin.
Kayıt iĢlemi bitince sarı LEDi yanıp sönmeyi bırakacaktır.
RECORD tuĢuna basarak record modundan çıkın.

Sahne Seçenekleri

Ana
menüde
Sahne moduna girin.

F1

tuĢuna

basarak

Scene

(Submaster),

yani

Kayıtlı Cue Üzerinde Değişiklik Yapılması

1.
2.
3.

Edit Scene
Delete Scene
Xfade Start Scene

Kürsörün üzerinde yanıp söndüğü Edit Scene
satırını F3 Confirm tuĢuna basarak seçin.

2. SUBMASTER PAGE tuĢuna basarak doğru submaster sayfasına geçin.
3. Üzerinde değiĢiklik yapılacak submaster fader’ının FLASH tuĢuna basın.
LEDi yanıp sönmeye baĢlayacaktır.
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4. Ok tuĢlarını kullanarak değiĢtireceğiniz kanalları
seçin ve + / - tuĢlarını kullanarak seviyelerini
ayarlayın.
5. Yaptığınız değiĢikliği kaydetmek için Confirm
tuĢuna basın.

Sahne Silme Seçenekleri
Scene menüsüne girin. Sağ ok tuĢuyla Delete Scene (Sahne Sil) satırın gelin. F3 Confirm tuĢuna
basarak onaylayın.
Tek Bir Sahnenin Silinmesi
1. Ekrana ilk girildiğinde kürsör Del one Scene, yani
Tek bir Sahneyi Sil satırında olacaktır. F3 Confirm
tuĢuna basarak onaylayın.

2. SUBMASTER PAGE tuĢuna basarak doğru
submaster sayfasına geçin. Silinecek submaster’ın
FLASH tuĢuna basın ya da + / - tuĢlarını kullanın. F3
Confirm tuĢuna basarak seçiminizi onaylayın.

3. Silme iĢlemini tamamlamak için F2 YES ya da
iptal etmek için F3 NO tuĢuna basın.

Submaster sayfasının silinmesi

1. Sağ ok tuĢuyla Del Page Scene satırına gelerek
F3 tuĢuyla onaylayın.

2. + / - tuĢlarını kullanarak sileceğiniz
sayfayı seçin.

