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Modelo: AB-039A 

 
Por favor, leia com atenção este manual antes de operar o produto. 

 

- 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 Strobo LED RGB    1 x Manual do Usuário 
 

- Parâmetros técnicos 
Tensão: AC 110V/240V 50-60Hz 
Potência: 1000W 
Tipo de lâmpada: LED 5050 SMD de alto brilho RGB (3 em 1) 
Número de LED: 1000 
Potencia do LED: 1.0W / por unidade 
Canal: 2ch/3ch/7ch 
Modo de controle: DMX / controle de voz / automático 
Velocidade do estroboscópio: 0 ~ 20 Hz 
Dimer: 0-100% de escurecimento linear 
Tamanho: 54 * 32 * 20.5CM 
Peso: 9KG 



- Função de 8Ch 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Funções das teclas do display 
 

 
 
 
 
 

Ch Valor Função 

1 000-255 dimer 

2 000-255 
000-009 vazio 
010-255 Strobo 

3 000-255 

Funções incorporadas 

000-029  Escurecimento 

030-129  Seleção de cores 

130-149  Pulso 

160-169 Modo 1 

170-179 Modo 2 

180-189 Modo 3 

190-199 Modo 4 

200-209 Modo 5 

210-219 Modo 6 

220-229 Modo 7 

230-239 Modo 8 

240-249 Modo 9 

250-255 Modo 10 

4 000-255 Velocidade da função incorporada 

5 000-255 Vermelho 

6 000-255 Verde 

7 000-255 Azul 



- Descrição do menu 

Configurações do 
sistema 

DMX512  001 As teclas para cima e para baixo 
podem definir o endereço 512 

Retorna 
Modo operacional Modo de 

operação DMX 
A letra pisca após pressionar a tecla 
de confirmação. As teclas para cima e 
para baixo estão em DMX, 
autopropulsadas e ativadas por voz. 
Os três modos são alternados. 
Pressione a tecla de confirmação para 
selecionar o modo desejado. 

Canal 2CH 
padrão 

Use as teclas para cima e para baixo 
para selecionar o modo desejado entre 
os modos 2CH, 3CH e 7CH. 

Retorna 

Controle manual Modo 000 Pressione as teclas para cima e para 
baixo para definir o modo 

Strobo 000 Pressione a tecla confirmar primeiro e, 
em seguida, pressione as teclas para 
cima e para baixo para definir a 
velocidade do estroboscópio. 

Rapidez 000 Pressione a tecla de confirmação 
primeira, depois pressione as teclas 
para cima e para baixo para definir a 
velocidade do modo. 

Zona 1  0-255 Pressione a tecla de confirmação 
primeira, depois pressione as teclas 
para cima e para baixo para definir a 
velocidade do modo. 

Zona 2  0-255 Pressione a tecla de confirmação 
primeira, depois pressione as teclas 
para cima e para baixo para definir a 
velocidade do modo. 

Zona 3  0-255 Pressione a tecla de confirmação 
primeira, depois pressione as teclas 
para cima e para baixo para definir a 
velocidade do modo. 

Zona 4  0-255 Pressione a tecla de confirmação 
primeira, depois pressione as teclas 
para cima e para baixo para definir a 
velocidade do modo. 

Retorna 

Configuração de 
exibição 

Configurações 
de idioma 
chinês 

Pressione a tecla de confirmação 
primeira e, em seguida, pressione as 
teclas para cima e para baixo para 
selecionar chinês e inglês. 

Inverter 
configurações 

Pressione a tecla de confirmação 
primeira, pressione as teclas para cima 



 

e para baixo para abrir e fechar a tela 
invertida. 

Configurações 
de proteção de 
tela 
desativadas 

Pressione a tecla confirmar primeiro e, 
em seguida, pressione as teclas para 
cima e para baixo para abrir e fechar o 
protetor de tela. 

Retorna 

Configuração de 
fábrica 

  


