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Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić 

najlepszą jakość produktów i spełnić 

Państwa oczekiwania. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub 

uwag, prosimy je nam przekazać. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie 

wskazówki, które pomogą nam tworzyć 

jeszcze lepsze produkty, spełniające 

Państwa oczekiwania. 
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OSTRZEŻENIE PRZED ŚWIATŁEM  

 LASEROWYM 

 

URZĄDZENIE EMITUJE ŚWIATŁO LASEROWE  

CHROŃ OCZY 

 PRZED BEZPOŚREDNIĄ EKSPOZYCJĄ    

 

Instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące 

bezpieczeństwa i obsługi systemów laserowych.  

 

Promieniowanie urządzeń laserowych klasy IV  

może powodować uszkodzenia oczu, skóry, a nawet wywołać 

pożar w przypadku niewłaściwego użytkowania. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego działania, 

prosimy zapoznać się z instrukcją przed pierwszym 

załączeniem, aby uniknąć uszkodzeniom wzroku lub 

naruszenia obowiązującego prawa. 

 

http://www.kudux.com/
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1. Prezentacja produktu 

Nowe urządzenie z serii PROMAX wyposażone jest wyłącznie w źródła laserowe oparte na 

diodach, a wszystkie źródła posiadają korekcję wiązki, oferując spektakularny pokaz laserowy z 

analogową modulacją PEŁNEGO spektrum kolorów. 

Urządzenia z serii PROMAX w zależności od wbudowanego systemu sterowania mogą być 

sterowane za pomocą sygnałów ILDA , przez sieć Ethernet, posiadają wbudowaną pamięć z 

programowanymi wzorami wyzwalanymi przez DMX. 

 

Seria ta jest przeznaczona do użytku w klubach, barach oraz małych/średnich lokalach, kinach, na 

imprezach, wydarzeniach firmowych itp. 

 

2. Zawartość opakowania 

Produkt opuszcza fabrykę należycie zapakowany. Wszyscy użytkownicy powinni ściśle przestrzegać 

ostrzeżeń i zaleceń znajdujących się w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi 

odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania i 

niestosowania się do niniejszej instrukcji, norm i przepisów prawa. Treść instrukcji może ulegać 

zmianom technicznym bez konieczności informowania o tym.  

 

Po otwarciu opakowania, prosimy sprawdzić, czy w środku znajdują się wszystkie wymienione 

elementy.: 

 

1 x projektor laserowy, 

1 x kabel zasilający, 

2 x kluczyk i  

2 x złącze CAT5 (do blokady - Interlock). 

 

Inne dedykowane akcesoria, systemy sterowania itp. 

 

Po otrzymywaniu urządzenia, ostrożnie go rozpakuj, sprawdź zawartości by upewnić się, że są wszystkie 

części i nie są one uszkodzone. Natychmiast zawiadom dostawcę i zachowaj opakowanie, jeżeli jakieś 

części wydają się być uszkodzone przez transport albo sama paczka nosi ślady uszkodzeń.  

 

Zachowaj paczkę i wszystkie materiały opakowania. W przypadku konieczności zwrotu urządzenia do 

producenta ważne jest by był on oryginalnie opakowany. 

 

Przeczytaj wszystkie instrukcje dokładnie przed uruchomianiem urządzenia. 

 

 

 

 

Używanie niniejszego produktu może stwarzać zagrożenia!  

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję zawierającą ważne uwagi o instalacji oraz 

bezpiecznym używaniu i konserwacji. 

http://www.kudux.com/
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3. Etykiety ostrzegawcze i informacyjne 

 

4. Podstawowe wskazówki bezpieczeństwa   

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mają na celu ogólne zapoznanie użytkownika z 

niebezpieczeństwami występującymi przy pracy z urządzeniami laserowymi i nie wyczerpują wszystkich 

zagadnień w tym temacie. Każda osoba zajmująca się produkcją, scenografią, reżyserią pokazów 

laserowych oraz instalacją, konserwacją i obsługą systemów laserowych musi zapoznać się i 

przestrzegać normy, przepisy i regulacje ustalone w zakresie systemów laserowych obowiązujące w 

danym kraju. 

Znane normy to: 

PN-EN_60825-1 

IEC/TR 60825-3:2008 

Należy użytkować urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją, jako że jest to urządzenie laserowe klasy 

IV i może stanowić zagrożenie ze względu na małą rozbieżność wiązki laserowej i dużą moc lasera. 

Personel zatrudniony przy instalacji i obsłudze urządzenia powinien: 

⚫ Posiadać odpowiednie kwalifikacje. 

⚫ Stosować się do wskazówek w niniejszej instrukcji. 

Uwaga: 

Przed użyciem przeczytać instrukcję. Obsługa tylko przez 
wykwalifikowany personel. Nigdy nie kierować wiązki w ludzi. Nigdy 
nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę lasera. W razie potrzeby naprawy 

skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą. 

Długość fali lasera (nm) 

Moc całkowita: 

Zasilanie 

Pobór mocy: 

PROMIENIOWANIE LASEROWE 

UNIKAĆ BEZPOŚREDNIEJ 

EKSPOZYCJI OCZU 
PRODUKT LASEROWY KLASY 4 

DIN EN60825-1:2015-07 

PO ZDJĘCIU OBUDOWY 
UWAGA NA 

PROMIENIOWANIE 

NIGDY NIE CELOWAĆ W SAMOLOTY, JEST TO NIEBEZPIECZNE  

I NIELEGALNE 

Zgodność z normą IEC-EN60825-1 i 21 CFR 1040.10 i 1040.11 

PROMIENIOWANIE LASEROWE-UNIKAĆ EKSPOZYCJI 

OCZU I SKÓRY NA BEZPOŚREDNIE LUB ROZPOSZONE 

PROMIENIOWANIE 

MOC MAKSYMALNA:       WATT 

DŁ. FALI: 445-638 NM 

PRODUKT LASEROWY KLASY IV 

PROMIENIOWANIE LASEROWE-UNIKAĆ EKSPOZYCJI 

OCZU I SKÓRY NA BEZPOŚREDNIE LUB ROZPOSZONE 

PROMIENIOWANIE 

MOC MAKSYMALNA:       WATT 

DŁ. FALI: 445-638 NM 

PRODUKT LASEROWY KLASY IV 

http://www.kudux.com/
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Ważne!  Ani producent ani sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za żadne szkody wynikłe z 

nieprzestrzegania niniejszej instrukcji, obowiązujących norm lub nieuprawnionej modyfikacji 

urządzenia.  

 

Światło lasera jest inne niż pozostałe źródła światła, które możesz znać. Światło tego urządzenia może 

potencjalnie spowodować urazy oczu, jeżeli nie jest właściwie używane. 

Światło lasera jest tysiąckrotnie bardziej skoncentrowane niż światło jakiegoś innego źródła światła. Ta 

koncentracja mocy światła może spowodować nagłe urazy oczu, głównie przez uszkodzenie siatkówki 

oka ( część światłoczułego miejsca dna oka). Nawet, jeśli nie możesz czuć "ciepła” od wiązki laserowej, 

to może ona nadal potencjalnie zranić albo oślepić ciebie albo twoją widownię. Nawet bardzo małe ilości 

światła lasera są potencjalnie niebezpieczne także z dużych odległości. Uraz oka laserem może zdarzyć 

się szybciej niż zdążysz mrugnąć lub zamknąć oczy. 

Nie należy myśleć, że z powodu rozdzielenia wiązki laserowej na setki promieni lub skanowana z dużą 

szybkością, indywidualna wiązka laserowa jest bezpieczna dla oka. Ten produkt laserowy używa wielu 

miliwatów mocy lasera (Klasa 4). Dużo indywidualnych promieni jest wciąż potencjalnie niebezpiecznych 

dla oczu. Także niepoprawne jest założenie, że, ponieważ promienie lasera poruszają się, to są 

bezpieczne. To nie jest prawdą. Zranienia oka mogą nastąpić natychmiast, krytyczne jest, więc, by 

zapobiec możliwość jakiegokolwiek bezpośredniego napromieniowania oczu. Ze względów na przepisy 

bezpieczeństwa nie wolno kierować laserów klasy 4 w obszary, gdzie mogą znajdować się ludzie. Nie 

dopuszczalne jest nawet kierowanie promieni laserowych poniżej twarzy ludzi w miejscach takich jak 

parkiety taneczne. 

 

⚫ Nie uruchamiaj lasera przed dokładnym zapoznaniem się z wszystkimi informacjami zawartymi w 

niniejszej instrukcji. 

⚫ Nigdy nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła. 

⚫ Nigdy nie kierować wiązki na materiały palne lub wybuchowe. 

⚫ Nigdy, z żadnej odległości nie kierować wiązki na przedmioty łatwopalne. 

⚫ Nie używać urządzenia w przypadku jakichkolwiek widocznych uszkodzeń na obudowie, panelach 

złączy, zasilaczu lub kablach zasilania. 

⚫ Nie używać urządzenia w trudnych warunkach, takich jak zbyt niska/wysoka temperatura, zapylenie, 

wibrujące pojazdy, deszcz, śnieg itp. 

⚫ Unikać tryskającej lub kapiącej wody, w pobliżu urządzenia nie kłaść żadnych pojemników 

wypełnionych płynem. 

⚫ Zawsze ustawiaj efekty laserowe tak by światło lasera nie schodziło poniżej 3m wysokości od podłoża, 

na którym mogą przebywać ludzie. 

⚫ Po ustawieniu lasera i przed publicznym użyciem, należy sprawdzić jego poprawne działanie. Nie 

używaj lasera, jeżeli występują jakieś usterki. Nie używaj go, jeżeli laser emituje tylko jedną albo dwie 

wiązki zamiast kilkunastu,/kilkuset, ponieważ może to wskazywać na uszkodzenie szkieł 

dyfrakcyjnych lub innych elementów urządzenia i może to powodować emisję promieni lasera z 

wyższą mocą niż dopuszczalna.  

⚫ Nie kieruj promieni lasera na ludzi I zwierzęta. 

⚫ Nigdy nie spoglądaj w stronę otworu wyjściowego lasera lub źródła wiązki laserowej. 

⚫ Nigdy nie kieruj lasera w miejsca, gdzie potencjalnie mogą pojawić się ludzie jak balkony itd. 

⚫ Nigdy nie kieruj lasera na silnie wypolerowane powierzchnie metalowe, okna czy lustra. Nawet odbite 

światło lasera może być niebezpieczne 

⚫ Nigdy nie kieruj światła lasera na samoloty. 

⚫ Nigdy nie kieruj nieskończonej wiązki laserowej w stronę nieba. 

⚫ Nigdy nie dopuść do kontaktu optyki lasera z chemikaliami czyszczącym. 

⚫ Nie używaj lasera, który emituje tylko jedną lub dwie wiązki. 

http://www.kudux.com/
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⚫ Nie używaj lasera, jeśli obudowa jest uszkodzona lub jeśli jest w jakikolwiek sposób uszkodzona 

optyka. 

⚫ Nigdy nie otwieraj obudowy lasera. Wysoka moc promieniowania niezabezpieczona obudową może 

doprowadzić do pożaru, poparzeń, uszkodzeń wzroku lub innych nieprzewidzialnych zagrożeń. 

⚫ Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez kontroli. 

⚫ Użytkowanie lasera klasy 4 jest dozwolone tylko wtedy, gdy jest dokonywane przez przeszkolonego 

operatora zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym opracowaniu, obowiązującymi normami i 

przepisami.  

⚫ Zawsze używaj linki zabezpieczające montując urządzenia na wysokości ponad głowami ludzi. 

 

5. Podstawowe zasady montażu i eksploatacji   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwyt: Uchwyt mniejszego systemu ma dwie pozycje montażu do różnych zastosowań, do mocowania 

w poziomie i w pionie. 

 

⚫ Do montażu podwieszanego stosować hak o udźwigu co najmniej 30 kg, z możliwością ustawienia 

pod kątem. 

⚫ Dla bezpieczeństwa zastosować linkę bezpieczeństwa o udźwigu co najmniej 50 kg, aby 

przymocować urządzenie do stałego elementu i upewnić się, że linka jest luźna. 

⚫ Z należytą ostrożnością poprowadź kable i podłączenia zasilające. 

⚫ Upewnij się, że napięcie sieci zasilającej jest zgodne z podanym na panelu urządzenia. 

⚫ Zawsze podłączaj kabel zasilający, jako ostatni. Upewnij się, że główny wyłącznik zasilania znajduje 

się w pozycji WYŁ/OFF przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej. Gniazdo przyłączeniowe 

powinno być łatwo dostępne po zainstalowaniu urządzenia. 

⚫ Upewnij się czy kabel zasilający nie jest uszkodzony, pocięty przez ostre krawędzie lub skręcony.  

Od czasu do czasu sprawdzaj urządzenie i kable. 

⚫ Zawsze odłącz urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.  

⚫ Wymagane są regularne przerwy podczas pracy, aby zmaksymalizować trwałość i niezawodność 

UWAGA!  Nie obsługuj urządzenia przed dokładnym zapoznaniem się z jego funkcjami. 

Operatorami sprzętu mogą być tylko przeszkolone osoby.  

Większość uszkodzeń i awarii wynika z nieumiejętnej obsługi!  

UWAGA!  Jeżeli urządzenie będzie używane w sposób inny niż opisany w instrukcji,  

może to wywołać jego uszkodzenie i utratę gwarancji.  

Uwaga!  Proszę zwrócić uwagę na różnice norm w różnych krajach!  Instalacja musi 

zostać przeprowadzona przez upoważnionego pracownika lub autoryzowanego 

dostawcę z zachowaniem obowiązujących norm i przepisów. 

http://www.kudux.com/
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urządzenia. Pamiętaj, że nie jest ono przeznaczonego do ciągłej nieprzerwanej pracy. 

⚫ Nie włączaj i wyłączaj urządzenia w krótkich odstępach czasu. 

⚫ Elektryczne połączenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel. 

⚫ Przy wymianie bezpiecznika stosuj tylko bezpieczniki tego samego typu i wartości. 

⚫ Jeżeli urządzenie było wystawione na działanie drastycznych zmian temperatury nie załączaj go od 

razu. Powstająca para wodna może uszkodzić urządzenie. Pozostaw urządzenie wyłączone zanim 

nie osiągnie temperatury pokojowej. 

⚫ Nie potrząsaj urządzeniem. Wyklucz silne wstrząsy przy instalacji lub obsłudze urządzenia. 

Urządzenie jest delikatne i może ulec uszkodzeniu. 

⚫ Kiedy wybierasz miejsce instalacji pamiętaj, by sprzęt nie był wystawiony na działanie dużej 

temperatury, kurzu lub wilgotności. 

⚫ Zainstaluj urządzenie w ten sposób, aby nie była możliwe zmiana jego położenia w czasie pracy.  

⚫ Minimalny odstęp obudowy urządzenia od ściany wynosi 50cm. 

⚫ Właściwa zakres temperatury pracy 10 do 40 stopni Celsjusza. 

⚫ Do transportu używaj oryginalnego opakowania. 

⚫ Pamiętaj, że wszelkie modyfikacje urządzenia są zabronione ze względów bezpieczeństwa!  

⚫ Uszkodzenia spowodowane przez modyfikacje urządzenia nie są objęte gwarancją. 

⚫ Urządzenie jest tylko do użytku wewnątrz, IP20. Trzymaj urządzenie z dala od deszczu, wilgoci, 

nadmiernego ciepła, wilgoci i kurzu. Nie dopuścić do kontaktu z wodą lub innymi płynami. 

⚫ Przed uruchomieniem emisji lasera sprawdź czy ustawienia programu sterującego / sterownika są 

poprawne.  

⚫ Miejsce montażu dla urządzenia powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby wytrzymać 

obciążenie 10-krotnie większe nić ciężar urządzenia, przez co najmniej 1 godzinę bez żadnych 

deformacji i uszkodzeń. 

⚫ Podwieszone urządzenia muszą zawsze zostać zabezpieczona dodatkowo tak, aby w wypadku 

uszkodzenia podstawowego elementu mocującego żaden z elementów nie mógł spaść lub wyrządzić 

szkody. 

⚫ Upewnij się, że przestrzeń pod miejscem montażu jest wolna od nieupoważnionych osób podczas 

montażu i demontażu. 

⚫ Obsługa musi upewnić się, że instalacje bezpieczeństwa i instalacje techniczne zostały sprawdzone i 

zatwierdzone przez upoważnioną osobę przed pierwszym uruchomieniem i dodatkowo po każdych 

zmianach w montażu i instalacji. 

⚫ Użytkownik musi zapewnić przegląd instalacji i urządzenia przynajmniej 1 raz na rok przez 

kompetentny personel, który dopuści instalację do użytkowania. 

⚫ Urządzenia muszą zostać umieszczone tak by osoby postronne nie miały do niego dostępu i gdzie 

osoby nie mogłyby siedzieć lub chodzić.  

⚫ Ze względów bezpieczeństwa urządzenie powinno być zamocowane za pomocą odpowiedniego 

uchwytu i dodatkowo zabezpieczone linką zabezpieczającą przewleczoną przez uchwyt i stały 

element konstrukcji / elementu gdzie jest instalowane urządzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy montujące i zabezpieczające mogą być dostępne u dostawcy urządzenia. 

 

• Zachowaj bezpieczne odstępy promieni lasera 

Uchwyt 

Linka 

zabezpieczają

ca 
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Zasady bezpiecznego używania laserów wymagają, aby lasery były instalowane w sposób zilustrowany 

poniżej, z minimum 3 metrów 

pionowego odstępu między 

podłożem, na którym mogą 

przebywać ludzie i najniższym 

promieniem lasera. Dodatkowo 

wymagany jest 2.5 metrowy 

odstęp w poziomie między 

promieniem lasera  i widownią 

oraz innymi miejscami gdzie 

przebywają ludzie. 

 

W razie problemów w działaniu, wyłącz urządzenie i skontaktuj się natychmiast z twoim dostawcą. 

 

6. Ostrzeżenie dotyczące otwierania obudowy   

Produkt zawiera urządzenia laserowe dużej mocy. Nie otwieraj obudowy lasera, aby nie narażać się na 

działanie niebezpiecznego poziomu promieniowania laserowego. Poziom mocy lasera w razie otarcia 

obudowy może powodować ślepotę, poparzenia skóry, niebezpieczeństwo pożaru lub inne 

niebezpieczne zagrożenia. Nie przeprowadzaj żadnych czynności wewnątrz urządzenia nie ma tam 

żadnych części, które mogą być obsługiwane przez użytkownika. W przypadkach wystąpienia usterek 

skontaktuj się z najbliższym dystrybutorem sprzętu. Stosowanie ustawień, procedur albo parametrów 

innych niż wyszczególnione w tym dokumencie może wywołać wystąpienie niebezpiecznego 

promieniowania. 

7. Ważne 

Dla Twojego własnego bezpieczeństwa oraz spełnienia zasad 

bezpieczeństwa pokazów laserowych bezwzględnie zalecamy 

użycie wyłącznika bezpieczeństwa! 

 

8. DMX-512, połączenia pomiędzy urządzeniami 

Urządzenie jest wyposażone w  3-pinowe złącza XLR dla wejścia i wyjścia DMX. Złącza są podłączane 

równolegle. Używaj tylko kabla dedykowanego do połączeń sygnałów DMX pomiędzy urządzeniami i 

kontrolerem. 

 

Połączenia w złączach XLR      
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Uwaga! 

Instalacja sterująca DMX lasera musi 

być zakończona terminatorem. Przylutuj 

rezystor 120 Ohm pomiędzy Sygnał (-) i 

Sygnał (+) w wtyczce XLR i podłącz do 

gniazda DMX ostatniego urządzenia.  

 

⚫ Jeśli używasz standardowego 

kontrolera DMX, możesz podłączyć wyjście kontrolera bezpośrednio z wejściem DMX- pierwszego 

urządzenia w łańcuchu DMX  

⚫ Łącz wyjście DMX pierwszego urządzenia z wejściem DMX następnego urządzenia. Zawsze łącz 

wyjście DMX z wejściem DMX następnego urządzenia, aż wszystkie urządzenia zostaną połączone. 

⚫ Jeżeli używasz sterownika z 5 pinową wtyczką DMX, potrzebujesz użyć adaptera z 5 na 3 piny. 

⚫ Instalacja DMX musi być zakończone  terminatorem. Wlutuj opornik 120 Ohm o mocy 1/4 W między 

pin 2(DMX -) i 3(DMX +) wtyku XLR i włóż terminator do gniazda wyjściowego DMX ostatniego 

urządzenia w instalacji. 

⚫ Kabel DMX nie może być rozgałęziony albo podzielony w rozgałęzienie typu Y. DMX 512 to transmisja 

danych z wysoką częstotliwością. Nieodpowiednie albo uszkodzone kable, źle zlutowane połączenia 

albo skorodowane wtyczki mogą łatwo zniekształcić sygnał i wyłączyć system. 

⚫ Kable DMX wtyczki należy podłączać  przy wyłączonym napięciu zasilania. 

⚫ Każdy element instalacji DMX wymaga  ustawienia własnego adresu DMX, aby mógł otrzymać 

poprawne dane ze sterownika.  Numery adresu DMX każdego elementu instalacji zawierają  się 

między adresem 000 ~ 511. 

⚫ Koniec łańcucha DMX 512 powinien być zakończony terminatorem w celu redukcji zakłóceń I błędów. 

 

9. Opis urządzenia 

 

10. Uruchamianie urządzenia 

• Podłączyć urządzenie do zasilania, kiedy przełącznik zasilania jest w pozycji „OFF”, 

• następnie włączyć urządzenie, podłączyć kabel zdalnego sterowania, 

• wsadzić i przekręcić klucz bezpieczeństwa do pozycji „ON” - urządzenie uruchomi się. 

• Wyłączyć urządzenie wykonując odwrotne czynności. Przy montażu podwieszanym do 

włączania/wyłączania korzysta się tylko z przycisku zdalnego sterowania, a przycisk 

zasilania, zdalnego sterowania oraz blokada powinny być w pozycji „ON”. 

Uwaga!   Światło lasera może wydobywać się z otworu wyjściowego lasera jeszcze do 5 sekund 

po wyłączeniu zasilania. 

Pangolin FB4 

Klucz 

Wyłącznik 

Bezpiecznik 

Blokada 

Zasilanie 

DMX 

Hak 

Ethernet 

Pokrętło menu 
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11. Ustawianie parametrów urządzenia 

Parametry urządzenia ustawia się za pomocą wbudowanego sterownia FB4 Pangolin.  

Aby włączyć wyświetlacz i wejść do menu ustawień należy nacisnąć pokrętło. Następnie przekręcić 

pokrętło, aby wybrać temat, nacisnąć aby zmienić wartość, nacisnąć dwukrotnie, aby zatwierdzić i zapisać 

ustawienia. Więcej informacji na temat ustawień i konfiguracji FB4 można przeczytać w instrukcji FB4. 

FB4 obsługuje tryby pracy: 

⚫ Odtwarzanie pokazów bezpośrednio z karty SD automatycznie 

⚫ DMX / Artnet – sterowanie pokazem i wyzwalanie efektów za pomocą sygnału DMX 

⚫ PC – sterowanie pokazem z komputera PC za pomocą kabla CAT5 

⚫ ILDA – dostępny w zależności od zastosowanego sterowania 

 

12. Dostosowanie balansu bieli 

Aby osiągnąć pożądany balans bieli należy dostosować jasność poszczególnych kolorów (czerwony, 

zielony, niebieski) za pomocą oprogramowania QS lub Beyond Pangolin. 

 

13. Złącze zdalnego sterowania (blokada - interlock) 

Urządzenie zacznie działać po umieszczeniu złącza CAT5 (RJ45 jack) w gnieździe. Istnieje możliwość 

pociągnięcia kabla od złącza CAT5 do konsoli w celu zdalnego wyłączenia w przypadku sytuacji 

awaryjnej. 

14. Blokada bezpieczeństwa 

Celem blokady bezpieczeństwa jest uniemożliwienie uruchomienia urządzania przez osoby 

niepowołane. Urządzenie można uruchomić wyłącznie, kiedy klucz jest umieszczony w panelu. 

 

15. Konserwacja 

Najczęściej urządzenie jest montowane w miejscach, gdzie jest dużo kurzu, mgły i dymu, które 

osadzają się na soczewce i ograniczają jasność. Zanieczyszczenia te osadzają się także na obudowie, 

wentylatorach, płytce drukowanej, utrudniają wymianę ciepła i mają negatywny wpływ na 

stabilność komponentów elektronicznych. Regularne czyszczenie jest zatem bardzo ważne i 

niezbędne w celu zachowania maksymalnej jasności, stabilności i przedłużenia żywotności 

urządzenia. 

Zaleca się czyścić soczewkę, zewnętrzną część obudowy oraz wentylatory co 2 tygodnie, a wnętrze 

urządzenia co 4 tygodnie. Częstotliwość czyszczenia należy zwiększyć w przypadku trudnych 

warunków użytkowania. 

 

Uwaga: 

Wnętrze urządzenia może czyścić jedynie wykwalifikowany personel. Nieumiejętne czyszczenie 

wewnętrznych komponentów może doprowadzić do poważnego uszkodzenia urządzenia. 

Do czyszczenia nie wolno stosować żrących środków, do czyszczenia soczewki zaleca się stosować 

czysty alkohol lub aceton. 

Czyścić soczewkę ostrożnie i delikatnie, nie dotykać soczewki twardymi lub ostrymi materiałami. 
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16. Serwis i gwarancja posprzedażowa 
 

• Jeden rok gwarancji na urządzenie. 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani wypadków spowodowanych przez siłę wyższą, jak 

trzęsienie ziemi, tajfun itp. 

• Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani wypadków spowodowanych niewłaściwą obsługą, np. 

przez użycie niewłaściwego napięcia, zanurzenie w wodzie, uszkodzenia mechaniczne itp. 

 

17. Dane techniczne 
 

 

Seria 
 

Seria PROMAX 
 

Źródła lasera 

 

Diody 

Długość fali lasera 445 nm - 638 nm 

Moc wyjściowa 1500 mW - 15 W 

Modulacja lasera Analogowa, >50 Khz 

Klasa lasera Klasa 4 
 

Wielkość wiązki na przesłonie 
 

3*3 mm/4*4 mm 

Rozproszenie wiązki 
 

<1,1 mrad (pełen kąt)/ <1,2 mrad (pełen kąt) 

 

System skanowania 40 K pps ILDA przy 8º 

 

Tryby pracy 
Dźwięk, auto, karta SD, Master-slave,, DMX512, ILDA 

Zasilanie AC100-240 V, 50/60 Hz 

Zużycie energii Różne w zależności od modelu 

Waga netto urządzenia 
 

4,30 kg / 12,50 kg 

Wymiary urządzenia 
 

(Dł.)22,4*(szer.)15,6*(wys.)12,6 cm / 6(dł.)*25(szer.)*16(wys.) cm 

Producent zastrzega sobie prawo do zmian informacji bez wcześniejszego zawiadomienia. 

 

18. Dostępne modele i parametry kolorów. 
 

 

Model 
 

Gwarantowana moc 

 

Czerwony/638 nm 

 

Zielony/520 nm 

 

Niebieski/445-450 nm 

 

PD3000-RGB 
 

3000 mW 

 

650 mW 

 

800 mW 

 

1600 mW 

 

PD6000-RGB 
 

5900 mW 

 

1800 mW 

 

1100 mW 

 

3500 mW 

 

PD12000-RGB 
 

12000 mW 

 

3000 mW 

 

4000 mW 

 

5000 mW 
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19. Procedura ustawiania wiązki modułu lasera RGB 3W 

OSTRZEŻENIE: MOGĄ TO WYKONAĆ JEDYNIE OSOBY WYKWALIFIKOWANE 

 

1. Otworzyć pokrywę projektora i ją zdjąć. Następnie należy otworzyć także pokrywę modułów 

RBG, widoczne będą diody lasera, jak na zdjęciu poniżej: 

 

2. Utworzyć pełen biały okrąg (efekt statycznego tunelu) 

i sprawdzić, czy zielony i niebieski okrąg nie znajdują się 

poza czerwonym 

okręgiem. Jeśli tak, 

widoczne będą 

rozdzielone kolory lub 

widoczne będzie 

oddzielenie czerwonego światła. Trzeba ponownie ustawić wiązkę zieloną i niebieską, aby 

pokrywały się z czerwoną wiązką. Biały okrąg będzie widoczny jedynie wtedy, kiedy wszystkie 

trzy kolory będą się idealnie pokrywać. 

Szczegółowe kroki ustawiania wiązki: 

3. Ustawienie niebieskiej wiązki – jak pokazano na 

zdjęciu 

4. Umieścić odpowiedni klucz imbusowy w otworze 

na boku mocowania niebieskiego światła i 

delikatnie dostosować położenie w pionie. 

Kluczem można też dostosować położenie lewo-

prawo przy pomocy dwóch otworów 

umieszczonych na górze mocowania. Aby 

dostosować położenie niebieskiej wiązki w stosunku do czerwonej, korygować ustawienie, aż 

obie wiązki (niebieska i czerwona) będą idealnie się pokrywać. 

5. Dostosowanie zielonej wiązki odbywa się tak samo jak niebieskiej. 

 

20. Kontakt: 

Dystrybucja w Polsce: 

Mediam Sp. z o.o. Kraków ul. Wadowicka 12, biuro@mediam.com, www.mediam.com 

 

lub napisz e-mail bezpośrednio do nas: office@kudux.com 

www.kudux.com 
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