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STINGER II 
 

 

 
 

 
 

 Stinger II aansluiten aan het net (240V) 
met de meegeleverde stroomkabel 3m 

 
1. Schakelaar toestel on/off 
2. Sleutel laser on/off 
3. Standaard instelling: 
- Oranje lampje MASTER brandt continue 
- Groen lampje SOUND reageert 
- Display SH 0 
 

 
 

 

 

 
 

 Stinger II heeft 6 ingebouwde                        
programma’s ( SHND) 
 

- Druk zo vaak op de MENU, UP of 
DOWN toets tot SHND verschijnt 

- Druk op ENTER om te bevestigen 
- SH 0 = overloopt alle shows 

SH 1 – SH 6 = random shows 
- Druk op ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de 

menu te verlaten en te bevestigen 
 
 

 Stinger II doet vreemd ? (RSET) 
 

- Druk zo vaak op de MENU, UP of 
DOWN toets op RSET verschijnt 

- Druk op ENTER = toestel reset 
- Druk 3 seconden op MENU om de 

menu te verlaten en te bevestigen 
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MENU STINGER II 
 
ADDR (instellen DMX adres) 

- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot ADDR verschijnt, druk op ENTER 
- Het actuele adres wordt knipperend weergeven, druk op UP, DOWN om het 

gewenste adres te selecteren, druk op ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
CHND (instellen kanaal modus) ** enkel bij gebruik van een DMX controller ! 

- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot CHND verschijnt, druk op ENTER 
- keuze uit 2CH of 9 CH, druk op ENTER om te bevestigen (detail zie pg 5) 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

SHND (voorgeprogrammeerde shows) 
- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot CHND verschijnt, druk op ENTER 
- SH 0 = overloopt alle shows, SH 1 – SH 6 = random shows, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
UVSP (snelheid blacklight, UV modus) 

- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot UVSP verschijnt, druk op ENTER 
- keuze uit blacklight fast / slow, ENTER om te bevestigen  
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

SLND (master / slave functie) 
- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot SLND verschijnt, druk op ENTER 
- toestel 1 = MAST, toestel 2 =  SL1 – SL2, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

SOUN (Stinger II reageert op geluid) 
- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot SOUN verschijnt, druk op ENTER 
- ON reageert op geluid, OFF reageert niet op geluid, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
SOSE (instellen geluidsgevoeligheid van de stinger) 

- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot SOSE verschijnt, druk op ENTER 
- 0 minst geluidsgevoelig, 100 meest geluidsgevoelig, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
 
 



WWW.WEST-VLAANDEREN.BE/UITLEENDIENST 3 

 

DNST (wat doet de Stinger II als het dmx signaal wegvalt) 
- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot DNST verschijnt, druk op ENTER 
- MASL : Stinger II gaat automatisch in master/slave mode, ENTER om te bevestigen 

LAST: Stinger onthoud de laatste dmx instelling, ENTER om te bevestigen 
BLND: Stinger II gaat automatisch in standy modus, ENTER om te bevestigen  

- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 
 

 
LED (Led display schakelt uit na 10 seconden) 

- druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot LED verschijnt, druk op ENTER 
- ON = led aan, OFF led uit na 10 seconden te selecteren, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

TEST (Stinger II zelftest) 
- Druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot TEST verschijnt, druk op ENTER 
- Het programma doorloopt het testprogramma, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
DISP (display 180graden draaien) 

- Druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot DISP verschijnt, druk op ENTER 
- Druk op ENTER om de display te draaien, druk nogmaals op ENTER om de display 

terug te draaien, druk ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

FHRS (aantal brand uren van de Stinger II) 
- Druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot FHRS verschijnt, druk op ENTER 
- De speelduur wordt op het toestel weergegeven, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 
VER (software versie) 

- Druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot VER verschijnt, druk op ENTER 
- De software versie van het apparaat wordt weergeven, ENTER om te bevestigen 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 

 
 

RSET (reset de stinger II) 
- Druk zo vaak op MENU, UP of DOWN toets tot RSET verschijnt,  

druk op ENTER, Het apparaat zal nu resetten. 
- Druk 3 seconden op MENU om de menu te verlaten en te bevestigen 
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STINGER II bedienen via DMX controller 
- Instellen dmx adres (ADDR) 
- Instellen CHND (keuze uit 2CH of 9 CH)  

 
** CHND (instellen kanaal modus) 
 

 

 
 


