
Operações 

no display 

 

Código que aparece no display Descrição da função 

A.001-A.512 

 

Função de endereçamento DMX tipo 1 

D.001-D.255 

 

Função de endereçamento DMX tipo 2 

FF00-FF99 

 

Gradiente da função de cor 

EE00-EE99 

 

Passo da função de transição 

CC00-CC99 

 

Função de cor taquicardia 

SOUND 

 

Função sonora ativa 

R000-R255 

 

Controle do vermelho 

G000-G255 

 

Controle do verde 

B000-B255 

 

Controle do azul 

U000-U255 

 

Controle do branco 

 

● Configurações do modo master e slave：Quando dois ou mais 

aparelhos estiverem ligados pelo cabo de três vias (cabo DMX), 

sem o uso de uma controladora DMX externa, pode-se definir 

um dos aparelhos como “master” selecionado alguma das 

funções (gradiente de cor, passos de cor, etc), e os demais 

aparelhos como “slave” devem ser definidos como a função 

“d.001”. Deste modo, os aparelhos configurados como “slave” 

irão copiar todos os efeitos do aparelho configurado como 

“master”. 
                                                

 

 

 

 

 

                 

 

 
PAR LED RGBW – 54x3W 

 

MODELO: NE-117C 

 

MANUAL DO USUÁRIO 
 
 

 
 

 

           MADE IN CHINA



Modelo: NE-117C 
Por favor, leia com atenção este manual antes de operar o Par LED. 

● Notas 
1. Este é um produto de categoria LED (Light Emission Diode). 

2. Não desmontar ou reparar o aparelho case não tenha entendimento de 

eletrônica. Quando houver algum problema, por favor, entre em contato com 

um técnico especializado, ou o seu representante local. 

3. A instalação deve ser feita por profissionais da área ou que conheça bem o 

produto. 

4. Não exponha o produto a ambientes úmidos ou empoeirados. 

5. Não toque no aparelho com as mãos úmidas e não retire o aparelho da tomada 

puxando pelo cabo de energia. 

6. Não ligar ou desligar o aparelho com frequência, evitar deixar ligado por 

muito tempo. 

7. Evitar colocar o aparelho sobre fortes vibrações. 

8. Evitar que outros objetos nocivos entrem no aparelho. 

9. Mantenha o aparelho pelo menos um metro entre os objetos na iluminação. 

10. Conecte o cabo de energia apenas quando o aparelho estiver instalado. 

11. Antes de ligar ou desligar a energia, ajuste a luminosidade do diodo como 

mais fraca possível para evitar qualquer dano. 

12. Antes de ligar o sistema, certifique-se o cabo de energia está bem conectado 

à tomada de energia. 

13. Desligue o aparelho por 10 minutos depois de usar constantemente por quatro 

horas; assegura-se que o produto é capaz de esfriar num ambiente adequado. 

14. Quando for transportar o aparelho, use cases ou a caixa original. 

15.  Este símbolo indica que a coleta para equipamentos eléctricos e 

electrónicos é especial. 

● Inspeção 

Verifique se os seguintes componentes estão presentes dentro do pacote ao 

receber o produto – segue a lista abaixo: 

   1 x Par LED RGBW    1 x Manual do Usuário 

 

 ESPECIFICAÇÕES 

 

●  Função    

 “A001” 

Modo DMX 

 

Canal Valor Efeito 

CH1 0-255 Vermelho 

CH2 0-255 Verde 

CH3 0-255 Azul 

CH4 0-255 Branco 

 

 “D001” 

Modo DMX 

 

Canal Valor Efeito 

CH1 0-255 Dimer 

CH2 0-255 Vermelho 

CH3 0-255 Verde 

CH4 0-255 Azul 

CH5 0-255 Branco 

CH6 0-50 Strobo  

51-100 Programa de gradiente de cor 

101-150 Programa de passos de cor 
151-200 Programa Taquicardíaco  
201-255 Efeito sonoro 

CH7 0-255 Velocidade do CH6 

 

Voltagem:  AC 110V-240V  50/60Hz 

Corrente： 5A 

Potência: 200W 

Lâmpada: LED de alto brilho com potência de 3W cada unidade 

Quantidade de LEDs 54 LEDs  


