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HANDLEIDING - LOUNGELASER                                                                   
 
 

 

 
 




Sluit de Loungelaser aan het net 240V met 
de meegeleverde stroomkabel.  
 
1. Schakelaar toestel on/off  
2. Sleutel laser on/off  
 

 

 

 

 



Druk op MENU 
 
Ara: automatische random werking 
Sra: trage random werking 
Sou: random muziek gestuurd 
man: volledig manuele instelling 
1CH/7CH: instellen aantal dmx kanalen 
1-512: instellen dmx adres 
SLA: slave modus (via master) 
 

 

 
 
Ara (automatische random werking) 

- Druk op MENU tot Ara verschijnt 
- Druk op ENT om te bevestigen   

 
 
Sra (trage random werking) 

- Druk op MENU tot Sra verschijnt 
- Druk op ENT om te bevestigen 

 
 
SOU (muziekgestuurd)  
De laser overloopt de voorgeprogrammeerde sequenties op het ritme van de muziek. 

- Druk op MENU tot Sou verschijnt 
- Druk op ENT om te bevestigen 
- Regel de muziek gevoeligheid met UP/DOWN tussen 0-9  

(wanneer er geen muziek gedetecteerd wordt gaat de laser uit, black out)  
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MAN (volledig manuele instelling) 
In deze modus kunnen alle functies manueel worden ingesteld. 

- Druk op MENU tot MAN verschijnt 
- Druk op ENT om te bevestigen 

 R0 - R9: strobe snelheid rode laser 

 G0 - G9: strobe snelheid groene laser 

 N10 - M19: rotatiesnelheid laser puntjes 

 N20 - N29: rotatiesnelheid blacklight 

 LB0 - LB9: Blacklight dimmer  

 LF0 – LF9: Blacklight strobe snelheid  
De parameters kunnen enkel aangepast worden als het display knippert. Zodra u aan het einde 
van het instelmenu komt, toont de display MAN (niet knipperend) en worden de parameters 
weggeschreven. Zodra u aanpassingen in het manuele instelmenu aanbrengt moet u door de 
volledige menu lopen tot het scherm opnieuw een niet knipperend Man toont. Doet u dit niet 
gaan alle nieuwe instellingen verloren. Voor elk onderdeel van het instel menu hebt u ongeveer 
3 sec om een aanpassing uit te voeren, na 3 seconden wordt er automatisch naar de 
begintoestand teruggekeerd zonder het opslaan van de nieuwe instellingen. 
 
 
1CH/7CH (keuze aantal dmx kanalen) ** 

- Druk op MENU tot 1CH/7CH verschijnt 
- Druk UP/DOWN om een keuze te maken 1-7 kanalen 
- Druk op ENT om te bevestigen 

 
 
1-512 (instellen dmx adres) 

- Druk op MENU tot 1-512 verschijnt 
- Druk UP/DOWN om het juist dmx adres in te stellen 
- Druk op ENT om te bevestigen 

 
 
SLA (slave modus via master) 
Als je meerdere loungelaser gebruikt kun je deze met elkaar koppelen. 
(Niet van toepassing als je de loungelasers dmx stuurt) 

- Verbindt de loungelasers met elkaar via dmx kabels 
- Stel de eerste loungelaser in (Ara,Sra, Sou of MAN)  
- Stel de 2de loungelaser in SLAV 

 Druk op MENU tot SLA verschijnt 

 Druk op ENT 
- Stel de 3de loungelaser in SLAV 

 Druk op MENU tot SLA verschijnt 
- Druk op ENT 

Loungelaser 2 en 3 volgen blindelings loungelaser 1 
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1CH (aantal dmx kanalen) ** 

KANAAL WAARDE BESCHRIJVING 

1 000-007 Laser uit (black out) 

008-100 Ara, automatische rondom werking 

101-170 Sra, trage random werking 

171-255 Sou, muziek gestuurde random werking 

 
 
7CH (aantal dmx kanalen) 

KANAAL WAARDE BESCHRIJVING 

 
 
1 - Werkingsmodus 

000-051 
052-102 
103-154 
155-206 
207-255 

Laser uit (black out) 
Ara, automatische random werking 
Sra, trage random werking 
Sou, muziek gestuurde random werking 
Laser in DMX modus 

 
2 - Strobe rode laser 

000-004 
005-127 
128-254 
255-255 

Black out 
Laser aan 
Strobe snelheid, snel – traag 
strobe snelheid, muziek gestuurd 

 
3 – Strobe groene laser 

000-004 
005-127 
128-133 
134-255 

Black out 
Laser aan 
Strobe snelheid, snel – traag 
Strobe snelheid, muziek gestuurd 

 
 
4– rotatie laser punten 

000-004 
005-127 
128-133 
134-255 

Geen rotatie 
Raotatie in wijzerzin, snel – traag 
Geen rotatie 
Rotatie in tegenwijzerzin, snel – traag 

 
5 – Rotatie led effect 

000-004 
005-127 
128-133 
134-255 

Geen rotatie  
Rotatie in wijzerzin, snel – traag 
Geen rotatie 
Rotatie in tegenwijzerzin, snel traag 

6 – Dimmer led 000-004 
005-255 

Black out 
Dimmer laag – maximum 

7 – Led strobo 000-004 
005-127 
128-254 
255-255 

Blackout 
Led aan 
Strobe snelheid, snel traag 
Strobe snelheid, muziek gestuurd 

 


