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1. New in the Manual

This is an outline of all changes that took place in the latest version compared to the previous version of the
manual.

After every software update the manual will be updated as well.

Topic Description
Update the console Update your console via Linux USB stick.
Speed The key Speed can be used to create five Special Masters. 

Executor Bar
Enabled executors with more than 1 cue are now displayed in
two lines.

Global Settings It is possible to control the desk via web remote.
Magic Speeds There are four Master Speeds now. 
Network Protocols
Configuration

Art-Net and sACN inputs and outputs are now individually
assignable to the dot2 universes. 

SetIP
The command SetIP now also changes the IP address of the
web remote.

Settings of Executor
The playbacks have an additional priority called the Super
Priority (!). 

Settings of Executor
New icon. The Super Priority (!) is indicated by an exclamation
mark in the fixture view. 

Effects
It is possible to enable Groups and Blocks in the effect encoder
bar. 

Select Function of
Executor

It is possible to switch one or both of the 100 mm faders to
magic speed masters. 

Fixtures
You can now toggle between names of presets, channel sets
and values.

Fixtures Additional button in the fixture view on the right.
Use external input
triggers

DMX-in can be used via Art-Net and sACN. 
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2. Introduktion

MA Lighting förkroppsligar en extraordinär strategi för professionell ljusstyrning och har ett gott rykte för kvalitet och
tillförlitlighet. Nu presenterar MA ett ny serie kompakta ljusstyrningar och lösningar - dot2 familjen.

Designad för små och medelstora projekt och installationer, erbjuder dot2 avancerad funktionalitet utan förvirrande
alternativ.

Intuitiv användning är kärnan i dot2's filosofi och med alla anslutningsmöjligheter ombord, är den lämplig för de
flesta teatrar, turnéer, företagsjobb, television och belysningsutbildnings-miljöer.

Upptäck dot2 onPC programvara och dot2 3D-visualisering programvaran som är gratis. Testa själv!

2.1. Intended Use

dot2 är ett ljusbord avsett för att kontrollera alla typer av intelligent belysning så som Konventionella armaturer,
rörliga armaturer, LED-Armaturer, video och annan media via DMX-Signal.

All annan användning är ej avsedd och kan resultera i skada på person eller utrustning.

MA Lighting ersätter ej skada som kan ha uppstått vid felaktig användning av denna produkt.

2.2. System Requirements dot2 onPC
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2.2. System Requirements dot2 onPC

If you want to run the dot2 onPC on your PC, here´s what it take.

 Minimum Recommended

Operating system

Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1 
Windows® 10
all with admin rights

 

Processor
CPU Dual Core 2.4 GHz or
faster with SSE2 support

 

RAM 2 GB 4 GB
Hard disk 32 GB available space type SSD

Graphic card
Any graphic card with
hardware acceleration and
512 MB

 

Resolution 1920 x 1080 Full HD  
Network card 100BASE-TX, 1000BASE-T 1000BASE-T

IBM® compatible PC or notebook necessary.

Additional requirements to use certain features:

To use Art-Net with a dot2 onPC and Windows® 8 or Windows® 8.1, it is necessary to start the application as
administrator.

To change settings like the system clock, you need admin rights on your Windows® system.

To use the online help manual, you need internet access.

We recommend that you visit your PC manufacturer´s website for info about updated drivers and hardware
compatibility. 

2.3. Installation of dot2 onPC
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2.3. Installation of dot2 onPC

För att köra dot2 onPC mjukvaran är det nödvändigt att kopiera och installera programfilerna på din PC.

Installationen är möjlig i varje root-katalog eller i standardkatalogen "C:\ProgramData\MA Lighting
Technologies\dot2".

För att säkerställa att installationen blir problemfri är det bäst att avaktivera eventuella säkerhetsprogramvaror.

1. Ladda ner installationsfilen från www.ma-dot2.com .
2. Starta installationen genom att dubbelklicka på installationsfilen.

Installationsprogrammet startar. Du får detaljerad information och tips gällande installationen.
Uppmärksamma den föreslagna sökvägen för installationen och ändra den om så önskas.
Installationen är ej flyttbar i dot2 onPC.

Efter bekräftande så installeras programmet i vald katalog.

14
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3. Kom igång

Det här är en guidad tur igenom de flesta funktionerna i dot2.

Det är tanken att denna ska läsas från början till slutet (följ nummerordningen), men den är separerad i olika kapitel
för bekvämlighetens skull.

Målet är att ge dig praktisk erfarenhet med ljusbordet. Även om idén med dot2 är att ha ett ljusbord där man inte
behöver en manual så kanske du ändå vill ha en rundtur för att göra dig hemmastadd med funktionerna och
principerna i dot2.

Det är en bra idé att ha den här guiden öppen på en dator bredvid ljusbordet (eller onPC'n). Om du läser detta
online så har du fördelen att alltid ha den senaste och mest uppdaterade versionen av den här texten tillgänglig. Om
ditt ljusbord inte kör den senaste mjukvaran så kan du ändra version på dessa sidor i det övre högra hörnet i detta
fönster. Om du läser detta i ljusbordet så matchar texten versionen du kör i ljusbordet.

Trevlig läsning :-)

3.1. Kom igång - Introduktion

"Don't Panic"
   - Douglas Adams, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Välkommen till denna guidade tur genom dot2-ljusbordet. 

Vi kommer att ta en titt på de flesta av funktionerna i dot2-ljusbordet.

Det är en inlärningskurva och vi föreslår att du följer instruktionerna i den här guiden noggrant och sedan kan du
experimentera på egen hand efteråt.

Det är också rekommenderat att du läser den här guiden från början till slut. Det är inte vettigt om du hoppar runt
mellan kapitlen.  

Utformningen och idén om ljusbordet är att det ska vara lätt att använda och lätt att förstå.

När du presenteras olika möjligheter i ljusbordet, så ser du också en kort beskrivning av alternativen i ljusbordet. I
den här guiden så kommer vi att förklara det lite noggrannare och utforska några av skillnaderna.

Den här guiden är skriven som om du satt bakom ett riktigt ljusbord. Jag föreslår att du använder ett externt USB-
tangentbort, en extern skärm - helst en pekskärm, om du inte har en pekskärm så går det bra att använda en USB-
mus.

Du kan följa denna guide med bara ljusbordet, men upplevelsen blir bättre med en extern skärm. Det kommer mer
om hur man ansluter alla externa enheter i nästa kapitel.

De olika märkningarna i denna guide

Genom den här guiden kommer du att stöta på olika markeringar i texten.

Om du behöver trycka på en knapp eller om jag bara refererar till en knapp på ljusbordet så kommer det att se ut
såhär: Help
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Några av knapparna har symboler och när vi behöver prata om dem så visar jag knappen och talar om vad den
heter.

Du kommer också att behöva trycka i områden på skärmarna. Då kommer det att se ut såhär: System Clock .

Om du behöver skriva någonting med tangentbordet så kommer jag visa det såhär: f 42 at full. Jag kanske också

kommer att använda detta för en kort demonstration av syntax eller kommandon.

Om du behöver mata in text i kommandoraden via ett tangentbord (Jag vet att du kanske inte vet vad
kommandoraden är ännu) eller bara titta på själva kommandot som ljusbordet kommer att köra, så ser det ut såhär:

 Fixture 42 At Full

Och responsen från ljusbordet skulle se ut såhär:

Fixture 42 At Full

 

Vänligen följ alla steg i den här guiden. Jag hoppas du får en lysande upplevelse med dot2.

 

Det var det! Nu borde vi vara redo att gå vidare till nästa kapitel.

 

 

 

3.2. Kom igång - Konfigurering och layout - hur man ansluter saker och vad som är
vad

Du bör alltid placera ditt ljusbord på ett plant och stabilt underlag. Det är också en bra idé att undvika en smutsig
och dammig miljö - ja jag vet, inte alltid att det går, men det rekommenderas ändå.

Baksidan
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Baksidan

Bakre panelen ser ut såhär (på en dot2 core):

Det finns många olika kontakter på baksidan av ljusbordet. För den här guiden så behöver vi ansluta ström
(anslutning nr1) och jag föreslår att du ansluter ett USB-tangentbord till en av USB-kontakterna vid nummer tre. Du
bör också ansluta en extern skärm i anslutning nummer fyra. Det bästa vore en skärm med pekfunktion, sedan bör
du ansluta en mus. Båda anslutna till USB-kontakerna vid nummer tre. Det är enheterna vi behöver i början av
denna guide. Senare ska vi ta en titt på hur man ansluter ljusbordet till ett nätverk via nätverkskontakten vid
nummer två.

När du anslutit alla enheter som behövs så kan du trycka på strömbrytaren (vid nummer ett) för att slå på ljusbordet -
kom ihåg att ansluta det till en lämplig strömkälla.

Här följer en kort beskrivning av alla anslutningar på baksidan:

1. Strömbrytare och Strömanslutning - Här ansluter du nätkabeln och slår på eller av ljusbordet..
2. Ethernet-kontakt - För att ansluta till ett nätverk.
3. 3 x USB-anslutningar - För USB-minnen, pekskärm, tangentbord och mus etc.
4. DVI-D anslutning - För en extern digital bildskärm. Du kan inte änvända en DVI till VGA-adapter. Den är

enbart för digitala skärmar.
5. Balanserad Ljudingång - Detta är en balanserad monoljudingång för ljud-triggfunktioner.
6. DMX-ingång - Den här DMX-ingången används för närvarande bara för DMX-fjärrstyrning.
7. MIDI in och ut - MIDI kan också användas för fjärrstyrning samt för att ta emot MIDI-tidkod.
8. DC Remote Control - Detta är för kontaktslutnings-fjärrstyrning.
9. Lamp connector - Denna är för ljusbordets svanhalslampa. Använd endast original dot2 lampor.

10. LTC connector - Denna används för SMPTE tidskod.
11. 4 x DMX out - Här får du ut DMX-universum 1-4 från ljusbordet.

Fronten
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Fronten

Fronten för ett dot2 core ser ut såhär:

Under hela den här guiden kommer jag nämna olika delar av ljusbordet.

Detta är en kort genomgång av de olika områdena:

1. Kommando-området - Det är här som du har tillgång till de flesta funktionerna i ljusbordet med hjälp av
knapparna.

2. Encoder-hjul (Encoders) - Encoder-hjulen används för att välja och ändra värden och alternativ. Du kan
trycka på en encoder för att bekräfta ditt nuvarande val och ibland öppna andra fönster. Funktionerna hos
encodrarna förändras i de olika delarna av ljusbordet. Den aktuella funktionen och värdena kan ses på
skärmen ovanför dem (indikerad med nummer 10 - Screen 1).

3. Huvud-executorn - Detta är huvud-executor sektionen. Här kommer du troligen lägga din primära cuelista.
4. Executors med reglar - Dessa executors kan också innehålla cuelistor, men de kan också innhålla chasers,

grupp-mastrar eller andra funktioner. Det finns en knapp under regeln som ser ut så här  . Det är
executorns GO-knapp. Knappen nedanför har den här symbolen , det är executorns Flash-knapp. Alla
executors är numrerade från huvud-executorn (nummer tre) åt vänster. Så den närmast huvud-executorn är
alltså nummer 1.
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5. Executors utan reglar - Det finns två rader med extra executors ovanför dem med reglar. De är oberoende
av varandra. De är endast Go-knappar för executorn -  Funktionen för knappen måste dock inte vara Go.
De är numrerade på samma sätt från huvud-executorn och åt vänster. Den övre raden börjar med nummer
101 och nästa rad börjar med nummer 201. Om du trycker och håller ned -knappen så visas numren på
botten av skärmen ovanför dem (nummer 11 - skärm 2). Framöver kommer jag bara använda executor-
nummer i beskrivningar.

6. Page-knappar - Genom att trycka på dessa knappar kan du ändra sidnummer för dina executors. Detta gör
att du kan organisera din show på olika sidor. Aktiva executors är alltid synliga och kommer att stanna "på
toppen" när du byter sida. Vi kommer att ta en titt på detta senare. Du kan inte byta sida för huvud-
executorn.

7. Grand Master - Grand Master-regeln används för att ta ned outputen från ljusbordet. B.O.  -knappen tar ner
outputen till noll så länge som den hålls nedtryckt. Den blinkar om inte Master-regeln står på 100%.

8. Nivå-hjulet - Du kan ändra intensiteten på dina valda fixturer genom att använda detta hjul.
9. Meny-knappar - De här tre knapparna ger dig access till de tre huvudmenyerna i ljusbordet. Mer om dessa

menyer i senare kapitel.
10. Skärm 1 - Den här skärmen ändrar innehåll dynamiskt beroende på vad du arbetar med. I underkanten av

skärmen kan du alltid se funktionerna och värdena för encoder-hjulen nedanför. Där finns också
kommandoraden. På högra sidan av skärmen kan du välja olika funktioner för fixturer (när vi har lagt till
några).

11. Skärm 2 - I den den här skärmen kan du visa och välja olika saker och funktioner. Vi kommer att prata
mycket mer om den här skärmen.

Om du har en dot2 XL-F eller dot2 XL-B, så har du fler executors och en till skärm (skärm 3) på vänster sida. Tryck

på  -knappen för att visa alla executor-nummer.

Ok det är hur det ser ut. Låt oss börja göra något - Nästa kapitel tack.

 

3.3. Kom igång... - Skapa en ny show och spara den

Skapa en ny show

Vi bör starta med en ny tom show bara för att säkerställa att vi startar från samma ställe. Nu är det dags att slå
igång ljusbordet (om du inte redan gjort det).
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När det har startat upp så ska du tryck på knappen Backup . Det öppnar Backup-menyn:

Tryck nu på knappen Ny Show . Det kommer att skapa en ny och tom show.

Nästa sak som händer är att ett pop-up fönster ber dig att namnge din nya show. Skriv in: Kom Igång 01
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Om det redan finns en show laddad (vilket är väldig troligt), så kommer bordet fråga dig om du vill spara den innan
du skapar en ny show. Att spara kan vara en bra idé.

Du kan också bli meddelad med ett fönster som talar om att det redan finns en show med detta namn. Då kan du
välja om du vill skriva över den existerande showfilen eller trycka avbryt för att ge den ett annat namn.

Nu kommer ljusbordet att skapa den nya showen.

Spara Show

Om vi ignorerar allt på skärmarna för en stund och fokuserar på att spara din nya (men fortfarande tomma) show.

Det hanteras också från Backup-menyn. Tryck på Backup  en gång till.

Utöver Ny Show  finns det tre andra alternativ. Ett av dem är att Spara Show .

Spara Show Som...  används om vi vill spara showen med ett nytt namn.

Men som du också kan läsa i texten i knappen Spara Show , så kunde du bara tryckt på Backup  -knappen så som
du dubbelklickar med en mus. Vi kan inte göra detta när Backup-menyn är öppen. Så nu har du två val. Tryck på
knappen Spara Show eller tryck på Backup  -knappen tre gånger (en gång för att stänga menyn och sedan två
gånger för att utför kommandot spara show.).

Kom ihåg att spara din show ofta. Det finns ingen inbyggd ström-backup i ljusbordet och om du slår av bordet eller
om du tappar strömemn så stängs bordet av utan att spara.

Du borde också spara din show på en extern enhet så som ett USB-minne. Anslut ett USB-minne i en av USB-
anslutningarna och spara sedan showen. Nu är den sparad både på USB-minnet och i ljusbordet.

Ok? Då går vi vidare till nästa kapitel.

3.4. Getting Started Guide - Adding and patching dimmers

So we have a new empty show. We need to add some lights for it to be fun (without it, then console is just a rather
expensive paper weight).

We are going to pretend we have a small black box theater and we are going to add some dimmers. We got 12
dimmer to play with. This is our basic plot:
 

21



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Figure 1: Light Plot - only dimmers.

So let's add those 12 dimmers to the setup in the console (don't worry, we'll add more fun stuff later).

Ignore what your screen says and just press the Setup  key. Now turn the rightmost encoder until it says "Select
Patch & Fixture Schedule" and then shortly press the encoder.

Notice how the external screen (and screens 3 to 5, if you have them) now shows you the help file for this view.
Please ignore it for now - I'm going to tell you what to do and what's what.

Press on the right side of screen 1 where it says Add New Fixtures . 

This gives you Add New Fixtures window. All the green areas can be adjusted to make sure we add the correct
fixtures.

There are already a generic dimmer fixture selected in the 'Type' (don't worry about the number "2" and the "00"
part of the name).

We need to change the quantity to 12. The best way to do this is by turning the second encoder from the left until it
says "Quantity 12".

We want to have a Fixture ID that begins with number 1 and the name can be changed later (so can the rest by the
way). We are also happy with patching them to universe 1 and from the first address and forward. It should look like
this when we are gone with our adjustment:

22



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Figure 2: The dimmer settings.

OK, we are happy. Press the OK  in the upper right corner.

This will now displays the Fixture Setup view (and now with fixtures in it). You can use the rightmost encoder to
scroll through the list. If you done it right, then you'll have 12 dimmers with ID numbers '1' to '12' and patched from
address '1.001' to '1.012'.

Now press the upper right corner again - this time it says Done .

You are now asked to confirm that you are leaving the patch and fixture schedule and you are asked what should
happen. We want to press where it says Apply All Changes .

That's it, we have added 12 dimmers to our show - please save your show. In the next chapter we are going to look
at ways to control these dimmers.

3.5. Getting Started Guide - Selecting and controlling dimmers

So, we got our 12 dimmers patched and ready. In the console they are identified as fixtures. All fixtures should have
a unique fixture ID that allows you to select each of them individually.

Let's have a look at them. Press the Fixture  key on the console.

Your screen 1 should now have a Fixtures view that looks like this:
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Figure 1: Fixture view

Each rectangle represents each of our 12 fixtures. We can see that they all currently have a value of 0% - so they
are turned off. This is their default value. That means that if they are not told anything else, then they go to 0%.

Cool, let's try to change the value. If you move the level wheel then nothing happens with our fixtures. The first thing
we need to do is to select what fixtures we want to change.

Try to touch number 1 on the screen. This should change the frame around the rectangle to a yellow color - like
this:

Figure 2: Fixture icon.

This indicates that this fixture is now selected and if you now move the level wheel, you'll see that the value
changes.

All right, so now you know how to use the level wheel to change the value.

Let's explore some other ways. Still with fixture one selected try to press the following keys: At  5  0  Please .
This will put the fixture at 50%. Now press At  -  1  5  Please . This will take your fixture 15% down, so we are
now at 35%. Now try to press +  twice. That added 10% and a double press on -  will take 10% off.
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If you double press the  .  you put your fixture at 0% and if you press the Full  key you get 100%.

Try some different combinations until you feel comfortable.

If you make a typo or maybe hit a wrong key, you can use the Oops  key as a backspace. If you want to abandon
the whole thing (not the console as such, but just what you started typing) you can press Esc  to cancel the
command you are typing. 

When you are ready to move on you should press the Clear  key two times.

Notice that this removes the value (if you had any) and the frame around fixture 1 turned gray again. What does this
mean? If you guess that it's no longer selected and back at 0%, then you are right!

It's very easy to select the fixtures on the screens. You can even move your finger around to select a bigger group of
fixtures. When you tap a fixture in the Fixtures view, then it toggles the selected status of the fixture. 

You can tap single fixtures to deselect them or press Clear  once (when you have a selection) to clear the entire
selection.

We are now going to use the keys to select the fixtures. Press the following:

Clear  Clear

Fixture  1  Thru  1  0  Please

At  4  0  Please

That should select the first ten fixtures and put them all to 40%. We did more typing than we actually needed. Often
this operation can be done faster. Press the Clear  key two times again and then press the following:

1  Thru  1  0  At  4  0  Please

This gives you the same result. The long way is the more correct command and what the console is actually doing,
but you can often do with the short version. If for some reason the short version doesn't always work for you, then you
should try the longer and more correct commands before you start throwing things around the room.

We don't need to give all the fixtures the same value - we could spread it out. Without pressing clear do this: At
1  0  Thru  1  0  0  Please

This will fan out the values from 10% to 100%. Please have a look at the Fixtures view. If you haven't already you
might want to look at the little dimmer bar on the left side of each rectangle and the big square. The dimmer bar
indicates the dimmer value. The square shows a combination of the dimmer intensity, color and gobo.

You can actually even spread it out over three (or even more) values: At  1  0  Thru  5  0  Thru  1  0
Please .

Selection matters

As you have seen above, you are allowed to select fixture using ranges. And you can also use -  and +  to remove
or add fixtures to you selection. Try to do this:

Fixture  1  Thru  5  -  2  +  7  Please , then you have selected fixtures 1, 3, 4, 5 and 7.
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But the selection order is also important. Press Clear  once and then do the following:

1  Thru  1  2  At  1  0  Thru  1  0  0  Please , this will do a nice spread of values with fixture one on
10% and fixture 12 at 100%. But let's try something else. Press Clear  two times and then do the following:

1  2  Thru  1   At  1  0  Thru  1  0  0  Please , then the spread is reversed. Now fixture 12 is at 10% and
fixture one in on 100%.

We selected the fixtures in the reverse order and then applied the same range of values. 

If you use the screen to select the fixtures in a random order (you might need to press Clear  first) and then do the
At  1  0  Thru  1  0  0  Please , you'll see how the values are distributed.

So, selection order matters.

Attribute control

There's two more ways to change the value, that I want to tell you about.

If you have pressed clear, then please select fixture 1 to 10 again.

Now on the right side of screen 1 you need to press where it says Dimmer .

This opens a view that allows us to do more. This becomes very useful in the future when we add more complex
fixtures. This is called Preset Type view. We'll talk more about preset types later.

This is how it looks for the dimmer:

Figure 3: Attribute control

Here you'll have some predefined dimmer values that you can select and change the values in plus and minus 5%
and 10% intervals. You can see that the slider follows the values, and you can use the slider to set a value.

Notice that you can now also use the leftmost encoder to change the dimmer value.
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You might want to open a Fixtures view on one of the other screens. On the top right side of screen 2 you should
press the Fixtures  button. This will open a Fixtures view on screen 2.

Now press the leftmost encoder. This will open The Calculator. It could look like this:

Figure 4: Calculator window.

This also allows you to type a value on the screen. But you can also use some predefined values. On the picture
above there are four buttons: Open , 75% ,  50%  and 25% .

'Open' is the same as 100% (full open). Pressing one of the four options will close the calculator and put the
selected fixtures at that value.

Align

Until now we have used the keys to spread out values over more than one fixture. But this is actually a function we
call Align. You find out in later chapters that the Align function can be used on almost anything. But for now we only
have dimmer. So try to select fixtures 1 thru 10 (in that order) and then give then all 50%. Please press the
Dimmer  button in the preset type bar so we have the dimmer control on the left encoder. Now press the Align

key once. Now a small information pop-up tells you that you are now in the "Align <" mode. There are five different
modes and we are now going to explore them a little bit. It's important that you keep the same selection order in all
the examples below. With this first mode activated try to turn the dimmer encoder down, notice how the value stays
at 50% for fixture number 1 but is spread out evenly to fixture number 10. It could look like this:

Figure 5: Align <.

Now let's reset and give all the fixtures 50% again ( At  5  0  Please ). Now press the Align  key until the pop-up
says the mode is "Align >". And now try to turn down the dimmer encoder again. Now the result is that we change
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fixture 1 and the value is spread up to fixture 10, that doesn't change. It could look like this:

Figure 6: Align >.

Reset again with a 50% to all fixtures. Now press the Align  key until the mode is "Align ><" and then turn the
encoder. Now it's like we have a pivot point in the middle of our 10 fixtures and we can tip the values one way or
the other. It could look like this:

Figure 7: Align ><.

Reset one more time with all the fixtures at 50%. Press the Align  key until the mode is "Align <>" and then turn the
encoder. Now the first and last fixture stay fixed at 50% and the middle moves the most. It could look like this:

Figure 8: Align <>.

Did you notice that every time you reset the value to 50% then the align key doesn't light up anymore, and when you
press it then you needed to go through all the mode we have already tried. This is actually the fifth and default
mode called "Align Off". Every time you do something other than rotating the encoder (after having activated one of
the active align modes), then it resets the align mode to off. 

 

Ok, you might wanna play around a little bit with the controls. When you feel happy and comfortable, you should
press Clear  two times and move on to the next chapter, where we are going to have a closer look at the Fixture
view.

3.6. Getting Started Guide - A closer look at the Fixture view

We just had a short look at the Fixture view, but this is a very powerful view that can do a lot of cool things.

The general purpose of the view is to show the fixtures. It allows you to select the fixture and you can see some or all
of the different attributes of the fixtures - including their values.

 

But this is not a one trick view. There are several ways to display this information to you.
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The Title bar and the controls

The title bar controls what part of the Fixture view you are looking at.

This is the title bar:

Figure 1: Fixture View - Title bar.

The right side have a pin icon. This can be used to lock the view of it doesn't automatically scroll to the selected
fixtures.

The left side have different icons that changes the way the view works.

The 5 icons with numbers are 5 different views called Fixture Layout Views. Here you can arrange the fixture icons
the way you like it. They can contain all or some of the fixtures. But each fixture can only be once in each of the 5
layout views.

The icon that is highlighted in the figure above is the one we saw in the previous chapter. This is called the Fixture
Symbol View, here you can see all the fixtures added to the show. They are automatically organized by the fixture
type.

The last icon is the Fixture Sheet View. Here you can see all the fixtures added to your show. They are organized by
fixture ID. it also displays all the different attributes and their values.

 

Fixture Layout views

Let's try to arrange our fixtures in the first fixture layout view and let's arrange them as they are in our plot.

Press Clear  this makes sure you haven't selected any of the fixtures (we are going to have a closer look at what this
means in the next chapter).

Press Fixture  1  Thru  1  2  Store  and then tap the number one symbol (the left most) in the title bar on the
left screen.

Now tap somewhere in the center of the screen.

This adds the 12 fixture symbols in this first layout view.

They are all in one line and you might not see them all.

The title bar now got 3 new buttons on the right side. The title bar now looks like this:

Figure 2: Fixture Layout View - title bar.

The 3 icons are Edit Layout (the pen), Zoom to Fit (the magnifying glass with 2 arrows) and Lock Layout (the pad
lock).
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Tap the Zoom to Fit. Now you can see all the fixtures.

To arrange them you need to tap the Edit Layout icon. Now you'll see a grid in the view. and if you still have all the
fixtures selected then you can press and hold the screen while you move your finger to move the position of the
fixtures. If you press, hold and move outside the fixture symbol then you are drawing a lasso frame. If you lasso some
fixtures then they'll be selected. You'll only move the selected fixtures. You can also change what fixtures you have
selected by tapping them.

When you are done moving the fixtures remember to tap the Edit Layout icon again to turn off the edit mode. Then
you might want to tap the Zoom icon again.

You can also use the zoom bar on the left side of the view and the two scroll bars to move the layout view around.

This is my result:

Figure 3: Fixture Layout View 1 - result.

This is the Fixture Layout view. You can make five different views. They can each contain all or some of your fixtures.

If you press and hold the  key you'll see the fixture name and the color for each fixture - the color part get's
better when we have fixtures that can change color.

 

Fixture Symbol View

The Fixture Symbol View looks a lot like the Fixture Layout view. The exception is that you can't arrange them and
they are all there. They are arranged by fixture type.

This is what it looks like now:
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Figure 4: Fixture Symbol View.

 

Fixture Sheet View

The last version of the Fixture view is the Fixture Sheet View. This will also display all the fixtures in your show and
they are sorted by the Fixture ID. This view also shows all the different attributes the fixtures have. Right now we only
have fixtures with dimmers - so it's a bit boring. As we later add more fixtures with different attributes, this list will get
bigger.

This is what it looks like at the moment:
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Figure 5: Fixture Sheet View

Notice the black space between the fixture ID and fixture Name. This is actually a small square called "Symbol
Output". It works like the symbols in the Fixture Layout View and Fixture Symbol View. It displays the value from the
fixture. It's a combination of the color, gobo and the intensity.

It also have other functions and important information that we are going to have a closer look at in the next
chapter.

3.7. Kom igång - Programmeraren - Vad är det och varför behöver du den?

I det förra kapitlet tittade vi på hur man ändrar värdena på dimmerkanaler.

Det vi egentligen gjorde var att ta in värden i Programmeraren och låta dessa skicka output från programmeraren till
utgångarna (DMX ut från vårat system).

Den fungerar som en tillfällig lagringsplats för värden tills du väljer att spara dem någonstans eller releasa (släppa
tillbaka) värdena igen (till deras standardvärde).
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I det förra kapitlet kanske du lade märke till att när vi ändrat värdet i någon fixtur så visades en röd linje på Dimmer-
knappen på högra sidan av skärm 1. Det såg ut såhär:

Och när vi tryckte på Clear , så försvann den.

Det indikerade att vi hade dimmervärden i programmeraren.

Om du vill se vad du har i programmeraren mer detaljerat så behöver du göra en lite modifiering i Fixtur-Vyn.

Vi har tills nu tittat på fixtur-vyn i symbol-läge. Vi ska ändra det till tabell-läge. I övre högra hörnet av fixtur-vyn finns
det tre knappar. Du ska trycka på den i mitten.
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Det ändrar vyn till något som ser ut ungefär såhär:

Notera att jag har fixtur 3 och 4 på 50% i bilden ovan. Om du vill gå tillbaka till symbol-vy kan du trycka på den lilla
knappen till vänster - den med fyra rutor. Men just nu vill jag att du stannar i tabell-vyn.

Prova att ställa fixtur 3 och 4 på 50%.

Notera att Fixtur-ID't och namnet är gult istället för grått. Det visar oss att dessa fixturer är valda och om du ändrar
värdet så påverkas fixturerna.

Dimmervärdet har röd bakgrund och värdet visas med röd text. Allt detta indikerar att vi har detta värde aktivt i vår
programmerare och det kommer att sparas om vi sparar det någonstans.

I det förra kapitlet tryckte vi på Clear  en hel del. Det har också med programmeraren att göra. Vi använder clear
för att ta bort saker från programmeraren.

Testa att trycka på knappen Clear  en gång. 

Nu visas Fixtur-ID't och namnet i grå text igen. De fixturerna är inte valda längre. När du drar i dimmer-hjulet så
händer ingenting.

Men vi har fortfarande värden i programmeraren och de kommer fortfarande att sparas (om vi väljer att göra det).

Tryck Clear  en gång till.

Nu har vi släppt värdena (releasat) från programmeraren och bakgrunden och texten är grå. Det betyder att om du
väljer att spara en cue nu så kommer du inte att spara några värden. Ett annat sätt att förklara det är att varje värde
med röd text och bakgrund kommer att sparas när du sparar - det kallas aktiva värden.

Notera att när du sparar värden så kan du fortfarande ha kvar dem i programmeraren. Texten som visar värdet är
fortfarande röd men bakgrunden är inte röd längre. Det betyder att värdena inte sparas om du försöker spara igen.
Du behöver ge fixturerna ett aktivt värde igen innan du sparar dem igen.
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Istället för att trycka på Clear  två gånger så kan du hålla ned knappen en sekund - det ger samma resultat.

Jag berättar mer om programmeraren när vi börjar att spara cuer.

Highlight 

Jag skulle vilja presentera funktionen Higlight för dig innan vi fortsätter. Rensa (Clear) programmeraren och tryck
sedan på knappen Highlt . Och tryck sedan på knappen Next . Det borde visa dig att fixtur 1 är vald, men du har
ingenting i programmeraren. Om du forfarande är i tabell-läget i fixtur-vyn så ser det förmodligen inte ut som att du
skickar ut några värden från bordet, men om du byter tillbaka till symbol-läget så kommer du se att vi faktiskt skickar
ut dimmervärde från fixtur 1. Symbol-vyn visar alltid ditt nuvarande output och tabell-vyn visar programmerarens och
executors output (jag berättar mer om Executors senare). Se till att fixtur-vyn är i symbol-läge och tryck på Next
igen.

Lägg märke till att nu är fixtur 2 vald och skickar 100% på dimmern och fixtur 1 är tillbaka på 0%. Tryck på Prev .
Nu är vi tillbaka på fixtur 1. Om du trycker Prev  igen så får fixtur 12 output.

När highlight inte är aktivt och om du trycker och håller ned knappen Highlt  så kommer de valda fixturerna att
börja blinka. Det är väldigt användbart när du vill lokalisera en fixtur i din ljusrigg.

Testa att fippla lite med Next  och Prev  och växla mellan higlight på och av genom att trycka på knappen
Highlt . Prova också att ge fixturer ett värde i programmeraren och fortfarande använda highlightfunktionen.

Fixturvyn i tabell-läge visar dig värden du har i programmeraren och symbol-läget visar dig ditt faktiska output.
 

 

 

När du känner att du har koll och förstår programmeraren och highlightfunktionen så kan du gå vidare till nästa
kapitel där vi kommer att skapa grupper,

3.8. Getting Started Guide - Making and working with groups

Let's have a look at a way to organize our fixtures. Right now we only have 12 fixtures, but we expand it later in this
guide.

So we should have a look at a way to organize the fixtures into groups.

Groups contain a selection of fixtures - it could also just be one fixture. It doesn't have any information about values,
it's just a selection of fixtures and the selection order - remember the selection order can be important.

Let's have a look at the Group view. Press the Group  key. This will give us an empty Group view on screen 1. 

It has 28 squares. Each square represent one group. If you scroll the rightmost encoder, you'll see that there's a lot
more than 28 available. 

Let's make a group.
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Make sure you don't have anything or any selection in your programmer.

Now select all your fixtures. This is the fastest way:

Thru  Please

This actually selects all fixtures from the lowest possible ID number to the highest. Now we have a selection and we
can store this as a group:

Store  Group  1  Please

This created group number 1 with the selected fixtures and it gave it a name: "Dim".

To check it, you could open a Group view on screen 2 and clear you programmer. This should give you a Fixture
view on screen 1 and a group view on screen 2.

Try to press the Dim  group. This should select all your Fixtures - if it doesn't, then you should delete it and restart
this chapter from the beginning.

Let us give the group a better name: Label  Group  1  Please

This opens a Enter Name window that allows us to change the name of the group. Call it "All Dimmers".

When we store a group we are actually able to get this window immediately. As soon as you have stored the group
you can begin typing on an external keyboard to enter the name. Or when you store the group, you can press this
little balloon

Figure 1: Label balloon.

and get the Enter Name window.

Let's make one more group. It should contain fixtures 1 and 2. It should be group number 2 and be called "All FOH".

I would like to make one thing very clear. The groups are just a convenient way to select fixtures. There is no
relation from a cue list back to the group.

I'll try to explain using an example. Your new group with fixtures 1 and 2 is selected by tapping the group in group
pool, then you give the two fixtures a value of 42%, this is then stored in a cue. In a few seconds we are going to
add fixture 3 and 4 to the group. This doesn't mean that the cue will change. It still only have information for fixtures
1 and 2. Even deleting groups doesn't affect the information stored in cues.

Ok, let's add those two fixtures. Select fixture 3 and 4 and then press: Store  Group  2  Please .

Now you are presented with a pop-up that allows us to select the store method used. There are three possibilities.
Overwrite, Merge and Remove. These are general store methods you are going to meet throughout the console so
I'll take the time now to explain them. 
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Overwrite will always replace what is currently stored, with what you are storing now - so you loose the old content.

Merge will add what you are storing now to the already existing content. Remove will remove the content in your

programmer from the destination. If the destination doesn't have any overlapping content, then it don't do anything.

Since we wanted to add fixtures to our group, we should press Merge  - do that. Try to tap the group to check that
it actually select fixture 1 to 4.

Move, Copy and Delete

There are three functions that I would like to show you. They are general functions that works on many things, but
now is the right time to tell you about them.

Move

You can move the groups around so they are positioned where you like them. 

Press Move  and then press the All Dimmers  group. Now press on an empty group button. This moved the group
to this new location. Now press Move  again and then All Dimmers  and then All FOH . This doesn't move
anything yet. We have now selected to move two groups and the console is waiting for a new location. Press
somewhere that have two free buttons. We just moved the two groups next to each other at the new location.

Copy

You can also copy a group. Then you have two identical groups. 

Press Copy  and then All Dimmers  followed by an empty group button. We have now created a new group. The
content is exactly the same as the 'All Dimmers' group. The name ends with a "#2" so the two groups can still be
distinguished. The two groups are not connected. If you change the content in one group, then the other is still
untouched.

Delete

You can delete a group by pressing Delete  and then the group you want to delete. Remember this doesn't affect
any cues. You can delete the copy you just made.

Let's make more groups

Ok, let's make some more groups. All the odd numbered fixture in our plot have a warm colored gell and all the
even numbered have a cold color.

37



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

You know everything needed to create these groups, so I'll just list all the groups needed in a table form:

Number: Fixtures: Name:
1 1 to 12 All Dimmers
2 1 to 4 All FOH
3 5 to 12 All Stage
4 5 to 8 Down Stage
5 9 to 12 Up Stage
6 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 Stage Right
7 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 Stage Left
8 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 All Warm Dim
9 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 All Cold Dim

 When you are done the Group view should look like this:

Figure 2: All the Groups.

Combination selections

With these groups we can do a lot of different combinations.

You can combine two groups simply be pressing them. If you press All FOH  and then Down Stage  (there's an
automatic + function), you have selected fixtures 1 to 8.

You can also use the -  key to remove overlapping fixtures from a different group. If you need all the warm dimmers
except the ones from front of house (FOH), you could do it like this (do a Clear  first):

All Warm Dim  -  All FOH

First we selected all the warm dimmers and then we removed the FOH ones from our selection.
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Previous, Set and Next - the group edition

With a selection of fixtures you can use the Prev  and Next  keys to step through the group, just like we did when
we didn't already have a selection. The difference is that this will only step through the fixtures in the group.

Try to select group 2 (All FOH) and then press Next . This should be the result:

Figure 3: Previous and Next in groups.

If you keep pressing next you see that you are just jumping through the fixtures in the group - you never select fixture
5.

If you want to reselect the entire group then you can press the Set  key.

 

When you feel comfortable (maybe check if you need some more coffee or tea) you should move on to the next
chapter, where we are going to store our first cue - yeah it's about time!

3.9. Getting Started Guide - Storing a cue and playback

Let's make a cue with something in it.

Clear your programmer. Then select fixtures 5 and 7. Put them at 40%.

Now press Store  Please .

Now we have created cue number 1 on the main executor. Try to clear your programmer. If you look at a Fixture
view, you can see that your fixtures don't output the 40%. You'll need to activate the cue and make sure the fader is
up for the values to be outputted. 

We stored the cue on the main executor so this it the one we need to play back the cue.

Have a look at this picture:

Figure 1: Main Executor Off.

Here we can see what the console is doing on the main executor. It says the executor is currently off.

The Main executor have two faders. The left one is the master, the right one is used to manually cross fade between
two cues. Moving this fader to the opposite position will fade between cues using the timing of your fader
movement.
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The dot2 don't have motorized faders. So there might be some inconsistencies regarding where the console
software believe a fader should be and where it actually is. If this is the case then you'll see a graphic visualization of
the faders with a red marker. The marker tells you where the physical fader is. The graphic fader shows where the
software says the fader should be.

If you left physical fader (the Master) isn't at 100, please move it there and please make sure the Crossfade fader is
at 0. We might still needs to activate the cue. We do this by pressing the big  Go +  key below the faders.

Then your mini executor view should look like this:

Figure 2: Main Executor - cue 1.

Notice the brighter color and the blue marking of the cue. This indicates that the executor is active and that the
cue is active.

You should also be able to see the fixtures have 40% output on the Fixture view.

Try to move the Master fader up and down to see how this is related to the output of our channels.

Cues view

Let's have a look at the cue list. Press the Cue  key. Now we can see the Cues view on screen 1. Each cue is
represented by a horizontal row. The columns are different settings or information regarding the cues.

I don't want to go into a lot of details, but I will tell you what each column is. Some of it is obvious, but other things
are bit more tricky.

'Number' is the cue number. 

'Name' is the cue name.

'Protected' is a function to protect the cue from changes made in previous cues (tracking - we'll got to it).

'Trig' is the action that triggers the execution of the cue. The default trigger is "Go", but there are other
possibilities and we are going to look at them later.

'Trig Time' is relevant when you use time triggers instead of Go.

'Fade' is the fade time for the cue.

'Out Fade' is used when you need a different fade time for the fixtures going down in dimmer value.

'Out Delay' is used when we want to delay the beginning of the fade for the fixtures going down in dimmer value.

'All Fade' is grayed out and can't be used.

'All Delay' is grayed out and can't be used.

'[Preset type] Fade' - Each of the possible preset types have their own fade column. This is used to set a fade
time for that specific preset type. The unavailable preset types are grayed out and cannot be changed. More
about Preset types later. If the background of a cell is dark and the number is black, then it's not an active values
and will not have any influence in how the cue is played back. White values are active and will influence the cue
playback.
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'[Preset type] Delay' - Each of the possible preset types have their own delay column. This is used to set a delay
time for that specific preset type. The unavailable preset types are grayed out and cannot be changed. More
about Preset types later. If the background of a cell is dark and the number is black, then it's not an active values
and will not have any influence in how the cue is played back. White values are active and will influence the cue
playback.

'Cmd' is short for command. This is used when we need to trigger something else with the cue  - we are going to
explore that later. 

'Snap Percent' is a special function used with complex fixtures that have things like gobo wheels. Some things
are set to "snap" from the old position to the new, instead of fading from one to the other. Snap Percent is used
to set the point in the cue fade time when the gobo wheel should change position. 0% is when the fade begins.
100% is when all the fade times are done.

'Info' displays the corresponding info related to a cue.

When we add more advanced fixtures to our show then the grayed out delay and fade column for each of the
different preset types will be available.

Most of the elements can be changed using the Edit  key. We can also use the rightmost encoder. Press it and
keep it pressed while you rotate. When you have a blue background on the name you can release the encoder and
then just to press it shortly - if you are using the dot2 onPC, then you can't do this, instead you can use the mouse
and right click the cell.

This gives us the Edit Name pop-up. Change the name to Behind Curtain. If you can't see the entire name or you

just want to change the width of the columns you can do this by pressing on the black line between the column
headlines and then while pressing, move your finger to change the width. 

When you are done it should look something like this:

Figure 3: Cue view.
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The Cues view can also be called on the other screens. On the right side of the other screens you find a button
called Cues . 

Let's make some more cues

Turn group two (All FOH) at full. Now press Store  and then the  key associated with executor number 1 (if you
forgot, then it's the one closest to the main executor). Again you might need to move the fader to match what the
console does.

Let's have a look at the relationship between the executor and the programmer.

Clear you programmer and take both your executors down to zero. Make sure the main executor is off by pressing
the Off  key and then one of the keys associated with the main executor.

When you turn up executor 1 then fixtures 1 to 4 turns on. When you turn it down, then they turn off again.

Now put the fader at around 50. Then put group two at 80% in your programmer. Try to move the fader again. Now
the fixtures stay at 80%. This is because the programmer have a higher priority than the executor.

Try to store you programmer on executor number 2. Now try to move executor number 2. This will change the
values for the four fixtures. So when we store the content of the programmer somewhere it's transferred to the
executor and don't have the high priority from the programmer - it's no longer "active" in the programmer.

Try to turn up executor number 2 to 100. That turns up the fixtures to 80%. Now turn executor number 1 to 0 and
then up to 100. Now your fixtures fade from 80% to 100% This is because the executors work by a latest takes
precedence (LTP) principle. That means that the fixtures will fade to the newest value being called. That's why they
fade to the value from executor number 1. Take down executor 2 and keep up executor 1. Now the fixtures are still
at 100%. Now turn up executor 2. Notice that the values now fade down to 80%. Because that's the latest value.

If you would like to see the cues on the other executors then the main one, then you need to press the  (it's
called the Eye) key followed by one of the keys associated with the executor you want to look at.

This opens the Cue view for that executor on Screen 1. If you have a Cue view on a different screen than screen 1,
then this will also show you this cue list. You can keep this Cue view locked to this executor if you press the pin icon 

 in the upper right corner of the Cue view. The icon gets a brighter background color. This shows you that this
view is pinned.

Time view

When we stored our cues, then we get a default cue timing. This default can be changed. Press the Time  key.
Now you got a view like this:
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Figure 4: Time settings.

Here we can set a new default time that will be used when we store cue in the future. When we add fixtures with
more preset types then these will appear on the right side of this view.

If you change any of the factory default, then your time key will flash when we are in the "storing" mode. The small

icon with a circle with a cross in it , will reset the timings to the factory defaults.

Before moving on make sure all executors are off and the faders are down.

Moving Executors to a different page

You can move your executors to a different page of executors. Yes that's right, there are several pages of executors.
Press Move  and then one of the keys associated with executor number 1. Now press Page+ , this takes us to the
next page. Notice that all our cue lists disappeared. Now press one of the keys associated with executor number 1
again. Now we have moved the cue list that was on executor 1 on page 1 to executor 1 on page 2. Also move the
cue list on executor 2 to page 2.

Try to run the cue on executor 1 on page 2 and then change the page. Notice how there's now a pattern on top of
the executor and there's a text telling you "+1 fixed from Page 2". This is because all the running executors should
as a default always be visible. So an active executor gets "fixed" when you change the page. Try to pull the fader
down. Now the executor disappeared - it went back to it's own page.

You can choose to keep an executor fixed even when it's off. What have happened so far is what's called "Auto Fix".
This means that when you turn off an executor that comes from a different page, then it goes back to that page. If
you want to keep it, then you can press Fix  and then the executor you want to keep Fixed. Try it. To "unfix" an
executor again then you press Fix  and then the fixed executor.

This Auto Fix option can be turned off globally. Press Setup  followed by Global Settings . This menu allows you to
enable or disable the Auto Fix function. If it's disabled, then you'll need to manually Fix the executors you want to
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keep visible. Remember that if this is disabled then you could have an executor on a page somewhere that is giving
values to your lights.

Please go to the next chapter without any fixed executors but the Global Auto Fix function enabled.

Moving the Main Executor

You can even move the Main Executor.

Doing so moves it with all the settings it might have - there are small differences in the settings between a cue list
stored on the main executor and a cue list stored on one of the regular executors.

 

In the next chapter we are going to make more cues on the main executor. 

3.10. Getting Started Guide - Making more cues in main cue list

Now we are going to make more cues in the main cue list and we are going to look at how to play them back.

Do this:

Group  Up Stage  At  5  0  Please

Store  Time  3  Please

This should give you a pop-up with different possibilities.

Select the one called Create a second cue .

That created cue number 2 with a fade time of 3 seconds instead of the default time of 0 seconds.

Try to run the cue to see the fixtures in group 5 fade in.

Let's try to use the command line input instead of the keys.

Locate this on screen 1:

Command Line

This is the command line input. Here we can type commands using the keyboard (on screen or external). When you
press it you'll get the Command Line view. here you can see previous executed commands and other feedback from
the console.

Write this:

g 2 - 9 at 75

And finish with a press on Enter. In the future, you can just finish the examples I write with Enter or a Please .

Now do this:
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g 4 - 9 + f 9 t 12 at + 20

Let's have a look at the response from the console and talk about what we just did.

The response to the first command is this:  

Executing : Group 2 - 9 At 75

So we can see that the "g" is a shortcut for "Group". So we took the fixtures in group 2 except the ones that are
also in group 9 at put them at 75%. The "Executing" part is just the console telling you that it actually did it.

Next line was more complex:

Executing : Group 4 - 9 + Fixture 9 Thru 12 At + 20

The first part is like the other one but then we see that "f" is interpreted as "Fixture" and "t" is "Thru". So we took
the fixtures from group 4 except the ones that are also in group 9, then added fixtures 9 to 12 and gave the
selection 20% more than they had.

Let's store this using the commands:

st c 3 fa 5

Here's the response:

Executing : Store Cue 3 Fade 5

So again there are shortcuts to most words. We created cue number 3 with a fade time of 5 seconds.

We can also see that the dot2 is running a macro when you store. This macro removes unnecessary values in your
cue list.

 

Cue number 4 is a darker cue, so we are going to take 40% of everything that's currently on. Currently we have
group 5 and 8 on..

This is the key presses needed:

Group  5  +  8  At  -  4  0  Please

We are going to make it cue 4 using these keys:

Store  4  Time  2  Time  6  Please

Now something extra happened. Look at the response from the console:

Executing : Store Cue 4 Fade 2 OutFade 6
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By using the Time  key we have stored the cue with a fade time of 2 and an outfade time of 6. 

Next cue should be the same as cue 3, so we can just copy it:

Copy  cue  3  at  5  Please

In the pop-up you select Copy  or just press Please  again to confirm.

No we need a black out:

Group  1   .   .  (remember the double press on the dot key gave us the "Zero" shortcut).

Store  Please  (this stores the next available cue with the default time of zero seconds).

That was cue 6.

The last cue we are going to make (for now) is a cue that brings back the light. Basically it's cue five again. But
instead of copying we are going to try something different.

Use the Go-  and Go+  keys below the main executor to move to cue number 5. Notice that the active cue have a
green background color in the cue view and a blue background in the small executor view above the executors.

So this is the look we need in the new cue 7. We are going to use a function called "StoreLook". You get this by
pressing and holding the MA  key while you press Store . Here's the commands:

+ Store  Cue  7  Time  3  Please

Try to press Go+ to see how cue 6 and 7 work.

Notice that this time we specified what cue number (we have done that previously). If you don't specify, then it will
automatically use the next available whole number - so we didn't need to do it in this example.

Also notice that when we use StoreLook it creates a protected cue - There's a "Yes" in the protected column.
Protected cues have a white line above the cue. This is to indicate the values that we might store in one of the
previous cues will not track into the protected cue. E.g. if we add a fixture in cue 2 at 50% then it will also be at
50% in 3 to 6 but in cue 7 it automatically goes to 0% (or what value it might have been stored at).

Editing the cue list

Remember when we edited the name of the first cue? Now we need to change the name of the rest of them:

Number: Name:
1 Behind Curtain
2 Curtain Up
3 Build
4 Solo
5 Return
6 BO
7 Curtain Call

We would like that the third cue runs automatically when the second cue is finished. This is a function called
"Follow". In stead of the trigger being a Go from us, it needs to be Follow. Edit the 'Trig' cell on the third cue. The

46



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

window that opens allows us to select a different trigger. Press Follow . Try it out. Press the Go+  until you get to
cue 2. When this cue is done then it automatically runs cue 3. 

We are going to look at one more of those options. We want cue number 7 to run four seconds after the black out
(cue 6). So we need to change this trigger to "Time". When you do this you get a number in the "Trig Time"
column. This needs to be changed to 4. Try it out with the Go+ .

Now, I'm the lighting designer of this little show, and I changed my mind about cue number five. I want us to
change this cue so it uses the cold colors instead of the warm colors. So do this:

Goto  Cue  5  Please

Group  2  +  4   .   .  

Fixture  2  +  4  At  7  5  Please

Fixture  6  +  8  At  6  0  Please

That's the changes we need, now we can store this to cue number five:

Store  Cue  5  Please

In the pop-up you need to select Merge  to confirm this choice.

That's it for now. 

Remember to save your show (often).

 

In the next chapter we are going to add some more interesting fixtures.

 

3.11. Getting Started Guide - Adding LED fixtures

Now we are going to add some more fixtures to our patch.

We got four Chauvet COLORdash Par-Hex 7 wash fixtures. Our new plot looks like this:
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Figure 1: New plot with LED wash.

They are mounted on vertical poles on each side of the stage.

We need to go back into the setup and add these four fixtures. Press Setup  and select
Patch & Fixture Schedule .

On the right side you'll find a button called Add New Fixtures  - That sounds like something we need.

When you press this, you'll get the Add New Fixtures window.

In the type input field we still have the Dimmer selected. We have all the dimmers we need, so we need to get a
new fixture type. Press the button next to this area where it says Select Other... . If this is the first time this is done,
then the console needs to update the fixture library - That might take a few seconds.

When it's done (or if you didn't need to wait for it) you can press the green input field and type dash 7.

The search will display every possible hit in the fixture library. The easy way to select the right fixture is using the
encoders.

We need the one from Chauvet called ColordashPar HEX 7. This fixture have several possible modes. We need to
select the mode called "13 channel".

Sometimes when you add fixtures they'll only have one mode available. Then the mode will often be called "00".
This is the case for our dimmers - remember they have a 00 at the end.

Ok, back on track. When you've found the Hex 7's, the bottom of your screen should looks like this:
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Figure 2: The encoders with the correct fixture.

Then we can press the OK  in the upper right corner.

Now our fixture type is the correct one. Change the quantity to 4 and the fixture ID to 21.

We also need to change the address for the first fixture. We want to patch them from the first address on the second
DMX universe and we want then to have 20 addresses between them (they only use 13 channels).

Press the rightmost encoder.

This opens the Select DMX Address window. Here you can see what is patched to the 8 available universes.

Again we can use the encoders to change the patch address. The left encoder selects the universe and the
rightmost encoder selects the address. The middle right encoder is called "Patch Offset" - this can be used to
automatically add more channels between fixtures. We need universe 2, address 1 and we want to have 20
channels between each fixtures start address, so we need to set the Patch Offset to 20. When you have that you can
press the OK  in the upper right corner, this takes us out of the Select DMX Address window. 

Again we can press the OK  in the upper right corner (to close the Add New Fixtures window). This takes us to the
Fixture Setup - all is good here, press the Done  in the upper right corner and select Apply All Changes .

 

That was it. Now you can see in the Fixture Symbol View that we have 4 new fixtures:

Figure 3: New Fixtures in the Fixture Symbol View.

We should also add these fixtures to our Fixture Layout View number 1.

Select the fixtures using a fixture view and press Store  followed by selection the number 1 Fixture Layout View and
then tap inside the view. You are now presented with a pop-up asking how you want to store. Select Merge .

Now you can arrange the added fixtures in the view.

It could look like this:
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Figure 4: New Fixture Layout View.

 

 

In the next chapter we are going to have a look at controlling these new fixtures. 

3.12. Getting Started Guide - Working with colors

The fixtures we just added have six different colored LED's and a dimmer (there's also a "curve" channel - but we are
not going talk about that one).

Before we do anything with them we should make a group with all of them. Call it All Hex7 and make it group

number 10.

Let's have a look at the color control. On the right side of screen 1 you'll find a button called Color . Make sure you
have selected the All Hex7 group and then press this button.

Picker

The first thing we see is called Color Picker. This is a big colored touch area that you can press to change the color
output from the LED's.

There are two faders on the right side of the screen. The one on the left controls the brightness of the fixtures. The
one on the right is called Quality. 

The quality fader deserves some explanation. It works with fixtures that have more than three colors. You can choose
how the console should mix the colors. At the top of the fader it says "Primary". This means that the fixture will only
use the three primary red, green and blue LED's to create the desired color. At the bottom of the fader it says
"Pure". This means that the console will try to mix the color as close to the desired color as possible using all the
available colored LED's in the fixtures. In the middle of these two it says "Max". This will give you maximum light
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output, using as many LED's as possible.

The best way to test this is to choose a color in the color picker area - don't choose the primary saturated colors,
but something in the middle. Now move the quality fader while you have a Fixture Sheet View visible. Notice how
the color is mixed by looking at the different color columns. Each column is one the colors available in the fixture (R,
G, B, Amber, White and UV). Notice that the encoders gives you control over the Hue, Saturation, Brightness and Q
(quality). This is their primary function. They also have a secondary function. This can be reached by pressing and

holding the  key.

Have a look at the picture below. It's the same encoder, but on the left side is the primary function. The middle one
is the secondary function:

The third example in the picture is showing you that it's possible to change the resolution or speed of the encoder.
The small circle icon with a dot in it, is the Encoder key it looks like this: . Pressing it toggles the resolution. It
can be slow or normal. The third example above slows you what it looks like when it's slow, the two others shows
you normal speed.

Let's try something fun in the Color Picker. Select all Hex 7 fixtures and select a color using the picker. Now press
the Align  key and press and hold a different color, notice how the color is spread out. So the color Picker is
working with the Align functionality we looked at with the dimmers. Try the different align modes.

Fader

Let's have a look at some of the other ways to select a color. At the top of screen 1, there are several options to
control the colors. Right now the one called Picker  is selected. Try to tap the one called Fader . This changes
the view to show us three different fader systems to mix a color. They are: "Hue, Saturation, Brightness", "Cyan,
Magenta, Yellow" and "Red, Green, Blue". On the right side you have the Quality fader again.

These three sections are connected. Meaning if you change the color on one of them, the others move as well. You
can change what system your encoders are connected to by touching each section. Try it out. Also notice the
primary and secondary functions on the encoders.

Swatchbook

Next we are going to look at the Swatchbook  - please tap it.

This allows us to choose a color from the catalogs from many of the main gell manufacturers. It's not a precise
system, but it will give you a color that is close.

On the left side you can choose a manufacturer. Then the right side will give you the list of their gells. You can use
the left and right encoder to scroll the two lists. 

Raw

The last way to control the colors is raw control with the actual color channels of the fixture. Press where it says
Raw: MixColor A . This gives you the first 4 color channels. Next to it is MixColor B. This is the next set of 2 channels.
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Here you can change the value on the screen or by the encoders.

When we have other fixtures with less color options it still might show the raw color faders, but if the color isn't
available, then the fader says "No matching fixture selected".

 

That's the different ways we can control the colors.

Next chapter is going to be about something called "Presets". 

3.13. Kom Igång - Skapa dina första Presets

I det senaste kapitlet tittade vi på hur man kontrollerar färgerna i våra LED'ar. Men det skulle vara irriterande att
alltid använda den metoden när vi valt vilka färger vi ska använda i vår show.

Så vi kan spara vår valda färg som ett färg-Preset.

Presets är uppdelade i olika typer - de kallas presettyper - enligt de fixturer du har patchat. Det är samma
presettyper som du väljer på höger sida av skärm 1. Just nu har vi "Dimmer", "Color" och något som kallas "All".

På skärm 2 så ska du trycka där det står Presets . Det öppnar preset-vyn. Den vyn är dynamisk. Så när vi väljer
Dimmer, Color eller All i preset-raden på höger sida av skärm 1, så ändras preset-vyn typ till motsvarande typ. Testa
får du se. 

Preset vyn fungerar ungefär som grupp-poolen. Varje ruta är ett preset. Ditt preset innehåller inte bara ett urval av
fixturer, utan även värdena hos fixturerna - men bara värdet innom den presettypen. Undantaget är presettypen "All".
I den kan du spara alla typer av värden - t.ex Dimmer, Color, Gobo, etc. Ditt preset fungerar bara för de fixturer du
hade valda när du sparade ditt preset.

När du sparar presets till en cue så sparar du inte värdena som finns sparade i ditt preset. Du sparar en referens
(eller länk) till ditt preset. Så om du ändrar innehållet i ditt preset efteråt, så kommer din cue se annorlunda ut. Vi
ska ta och prova det.

Skapa Presets 

Välj de fyra LED'arna och ge dem en färg. Tryck på Store  och sedan på ditt första lediga färg-preset i preset-vyn.

Notera att ljusbordet automatiskt ger ditt preset ett namn. Du kan ändra namnet om du vill - precis som när vi
arbetar med grupper.

Det preset som vi nyss sparade finns nu i vår programmerare. Så vi har inte värden i programmeraren, vi har en länk
till ditt preset. Om du sparar en cue nu så kommer du spara ditt preset i cuen.

Det bästa sättet att se detta är i Fixtur-vyn i tabell-läge.

Testa att ge dina fixturer ett dimmervärde och en ny färg. Spara du detta som ett nytt color-preset. Notera att vi
fortfarande har orginaldimmervärdet i programmeraren - den röda färgen i preset-raden till höger på skärm 1. Det är
för att vi inte kan spara dimmervärden i Color-presets. Så vi har orginaldimmervärdena och en länk till ditt color-
preset i programmeraren.
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Testa nu att trycka på All  och sedan Store  och tryck på en av alla tomma All-presets. Nu har vi sparat en preset
som har färgen du sparat och dimmervärdet.

Gör några fler color-presets så vi har några att välja mellan.

Gör ett rött color-preset och namnge det MyColor.

Använda Presets

Rensa programmeraren och tryck på ett av dina color-presets. Det ändrade ingen färg. Vad som hände var att du
valde de fixturer som kan använda just det preset du tryckte på. Tryck på samma preset igen. Nu har de fått färgen.

Om du inte har ett urval när du trycker på ett preset så kommer fixturerna som kan använda ditt preset att väljas.
Om du har ett urval av fixturer och trycker på ett preset så kommer de fixturer som kan använda detta preset att få
referensen till detta preset i programmeraren samt outputen från detta preset. Kom ihåg att du inte får de faktiska
värdena i programmeraren, du får en referens eller länk till ditt preset.

Välj det preset som heter MyColor och spara en cue på executor 101 (övre raden närmast huvud-executorn). 

Rensa programmeraren och kör cuen. Nu borde dina fixturer vara röda.

Välj fixturerna och ge dem en blå färg. Tryck sedan Store  och sedan på ditt MyColor -preset. Välj Slå Ihop  som
alternativ i pop-uprutan. Slutför genom att rensa programmeraren.

Fixturerna är fortfarande blåa. Det beror på att cuen vi sparade fortfarande är aktiv och även fast cuen sparades när
ditt preset var rött, så ändrade du ditt preset. Så nu ger cuen oss blå färg från fixturerna. 

Testa att radera ditt MyColor-preset. Tryck OK i bekräftelserutan.

Fixturerna är fortfarande blå!

När du raderar ett preset så sparas de verkliga värdet från ditt preset till cuen istället för länken (eller referensen). Så
du förlorar presetet och därför också länken. Men dina cuer ser fortfarande likadana ut. 

Skapa fler executors

Innan vi går vidare så ska vi skapa några fler excutors och ändra vad executorknapparna gör.

Vi har fortfarande den blå cuen på executor 101. Välj dina fyra fixturer och ett av de presets du nyss gjort (välj inte
det blåa). Spara nu detta till executor 102.

Rensa programmeraren och testa vad som händer med färgen från fixturerna när du kör dessa executors.

Just nu så är funktionen på knapparna toggle (växla). Det betyder att du kan slå på eller av executor 101 med
samma knapp. Det finns en liten knorr på detta. Om alla värdena sparade i den aktiva cuen är under kontroll av en
annan executor, så stängs executorn automatiskt av. 

 

I nästa kapitel ska vi ta en närmare titt på den externa skärmen.

3.14. Kom igång - Den externa skärmen
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 Jag bad dig att ansluta en extern skärm, så låt oss ta en titt på vad vi kan göra med den.

Om du inte har en pekskärm så bör du ansluta en extern mus. Det gör att du kan använda den externa skärmen på
ett bättre sätt.

I den nedre högra delen av den externa skärmen finns en knapp som kallas Mer... . När du trycker på den så
öppnas fönstret "Välj Vy". På den vänstra sidan av fönstret finns ett område som kallas Uppställning:

Det låter oss välja mellan 6 olika typer av uppställningar. Testa att välja olika.

I den högra övre delen kan du se hur det olika uppställningarna ser ut.

Den nedre delen av den högra sidan är de olika tillgängliga vyerna du kan tilldela. 

När du har valt en bra uppställning så kan du välja ett område (övre delen av högra sidan) och sedan välja en vy för
detta område (nedre delen av högra sidan).

Det stänger fönstret "Välj Vy".

Du kan alltid ändra vilken vy du har någonstans genom att trycka på titelraden för den vyn och sedan välja en annan
vy i vy-raden på höger sida av skärmen eller genom att öppna fönstret "Välj Vy" 

Det finns ett sätt till att ändra vad som visas på den externa skärmen. Tryck på Setup -knappen och välj sedan
Välj Vyer för den Externa Skärmen .

Det är samma vy som "Välj Vy" på den externa skärmen. Versionen som visas på skärm 1 kan du hålla öppen när du
väljer olika vyer för olika omdråden. Du kan också använda encoderhjulen för att ändra uppställningen och vyerna.

 

I nästa kapitel ska vi lägga till några rörliga lampor.
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3.15. Getting Started Guide - Adding moving lights

Let's add some moving lights to our patch. We are going to add 6 pieces of GLP Impression X4 in "Compressed"
mode and 9 Clay Paky Alpha Profile 700 in "Standard Lamp on" mode.

This is our new plot:

Figure 1: Final Plot.

Let's add the fixtures together.

Again we need to go to Setup  and the Patch & Fixture Schedule .

We need to add new fixtures.

In the type field there's a symbol you need to learn. It's three white vertical dots (the icon is called Ellipsis). It looks
like this:

When you press this, then you get a drop down list.

If you do this in the type field then we get a list of the fixture types that already exists in our show. When we added
the Cheuvert Colordash Hew 7's, we took a copy from the fixture library and copied it into our show.

We need to do the same with the GLP X4's. Press Select others...  and find the GLPs (impression X4 -
"Compressed" mode). When you have found them you need to press the OK  in the upper right corner.

The quantity should be 6.
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We need to give them a Fixture ID. Press Select...  next to the ID field. This opens the Select Fixture ID pop-up.
Here you can see the occupied fixture IDs and the name of the fixtures who has them. Select 31  and press OK  in
the upper right corner.

We haven't bothered with the name so far and we are not really going to begin now. But I will tell you one thing
about naming. When you write something for a name and the make a space and then a number, then the rest of
the fixtures will be enumerated from that number.

Let's give them a patch. Press the three dotted drop down list symbol in the patch input field. This give you a
different option for selecting a universe and an address. If you know the start address you can also just type this using
the numeric keys.

We need to patch the GLPs at universe 3 address 1 - this is typed 3.1.

We are not going to add an Offset.

Now we can press the OK  button in the upper right corner.

That was the GLPs. We still need to add the Clay Pakys.

The process is the same, so I'll just give you the information you need:

Clay Paky - Alpha Profile 700 - Standard Lamp on

9 fixtures

Beginning fixture ID is 41

The patch address is 4.1

No Offset

When you added them, then we can leave the Fixture Setup view by pressing the Done  in the upper right corner
and Apply the Changes . 

Notice the extra fixtures in the fixture view.

Arrange the new fixtures in the number 2 Fixture Layout View according to the plot.

 

In the next chapter we are going to look at controlling all the extra features we just got.
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3.16. Getting Started Guide - Controlling moving lights

We have added some new fixtures, with a lot of new functions. That means that our preset type bar on the right side
of screen 1 have expanded. It now looks like this:

Try to select fixture 42 using the keys. Notice how the fixture sheet and Fixture symbol view scrolls to allow you to
see the selected fixture. The Layout views don't move.

Pressing the different preset types in the preset bar allows you to see the different ways to control the different
functions of the fixtures.

In an effort to make this as easy as possible MA have made a series of different views that gives you fast access to
some of the most used functionality. You still have access to the raw values, so If you know exactly what value a
specific attribute should be, then it might be better to use the raw faders. How this is all organized is a part of the
fixture profile.

We have already had a little look at this when we where working with colors in chapter 12. Here you were
introduced to The Picker, The Faders, The Swatchbook and The Raw values.

All the different Preset Types have the Raw values control on the right most tabs. In Raw you might experience that
there are more than 4 channels. But they are organized in groups of maximum four, to make it easy to use the
encoders to control the channels. They are often organized in smaller groups to separate different functions.

This doesn't only look one way. They adapt depending on the fixtures in your show. The structure is similar for most
of the different preset types. 

In the following I'll take some time to explain the most common controls based on the fixtures we have in our
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current show. It's a little dry to read, but use it to try out all the different things I write about. We are not storing
anything in this chapter, so if you already feel comfortable with fixture control, then feel free to jump to the next
chapter.

Dimmer

We have already looked at this view in chapter 5. If you have forgotten, then I suggest you go back and have a look -
there's a lot of nice information in that chapter.

Position

In position we usually have two faders. One for Pan and one for Tilt. Most fixture types are build with their default
position in the middle of their movement range. So the faders default position is also in the middle. The values
shown as a scale for the faders are taken from the physical values in the fixture profile. Next to each fader is a button
that resets the position to the center position (usually 0 degrees).

On the right side you'll find some more buttons.

Flip  is used when a moving head is pointed at a position using a set of pan and tilt values. Sometimes you can
reach the same position with a different set of values. The Flip  button toggles between these possible value sets.

Home  is like pressing the center button for both Pan and Tilt. It puts the fixture back to it's default position.

There are five buttons for each of the Align modes and a Wings  button that allows you split your selection of
fixtures into two groups (split in the middle) and then the second group mirror the values of the first group on the
Pan attribute. Wings only work on Pan.

Gobo

The Gobo Preset Type view allows us to see, select and control the Gobo wheels in your fixtures. This view can
change a lot depending on the fixtures you have patched. Some fixtures have many gobo and animation wheels. For
our Alpha Profile 700 we only have one gobo wheel.

On the left side there's a vertical scroll bar that allows us to select the gobo we want. Next to this is a group of
buttons. The top one is called Select . This allows us to select one of the gobos on the left side. Some fixture types
have continuous rotation of the gobo wheel. The Alpha Profile 700 doesn't. That's also why the next three buttons
are grayed out. They are used to control the direction of the rotation ( Spin >  goes clockwise and Spin <  goes
counter clockwise) and to stop it ( Stop ). The last buttons is available if the fixture have a Gobo Shake function.

If the gobo wheel have gobo rotation, then this is usually controlled by the second encoder and screen fader. Usually
the rotation have two modes. Index and rotation. This is selected by the buttons next the on screen fader. There's
Spin >  and Spin <  that rotates the gobo in the selected direction. The fader controls the speed. Stop  stops the

the rotation where it is. Index  changes the mode and now you can use the fader to precisely position the gobo the
way you want it. Center  takes the gobo position back to the default center position.

Remember that pressing the encoders opens the Calculator view where you also can select the different
defined gobos.

Color

We looked at color control in chapter 12. I hope you haven't forgotten about it.

Beam
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Beam

The Beam Preset Type covers a lot of different things that affects the look of the beam. It can be attributes like Iris,
Prisms, Shutters, Frost and build in Effects.

 Let's have a look at what our fixtures can do. The leftmost tab have Shutter, Strobe and Iris. The Strobe fader
controls the strobe speed. The buttons next the fader allows you to first select if the shutter should be open or
closed. The three other buttons allows us to select the different strobe modes the Alpha Profiles and  GLP's can do.
There's the standard strobe mode, a Pulse and a Random.

The second fader doesn't have any functionality with our fixtures.

The third fader is the Iris in the Alpha Profiles. Again the fader controls the iris opening and there are some buttons
next to the fader that works a lot like the buttons for the Shutter. First two are Open and Closed. The next three
gives you different modes. Strobe gives you a strobe effect on the Iris. The two others are different pulse patterns.

Notice that there's an extra tab called Prisma 1 . Here you can choose to have the 3 facet prism in or out. You put
it in by selecting it and take it out by pressing Off . The prism we got don't have rotation so the second fader
doesn't do anything.

Other functions are only accessible through the Raw attributes. This includes Frost.

Focus

In Focus there's usually both Zoom and Focus control. The two controls for these are very similar. The faders control
the beam size or the focus point in the fixture. Next to them are three buttons. They each represent the top, middle
and bottom position of the fader. Some fixtures have a more complex focus system. These extra attributes can only
be accessed in the Raw attributes.

Control

The control allows us short cuts to lamp features and different resetting of the fixtures. These shortcuts doesn't work
if your fixtures don't have these control channels, but have put these functions inside a different channel. Like the
Martin Rush MH3 - here you'll find the fixture controls inside the "Curve" channel in the Dimmer Preset Type.

Shapers

Shapers don't have any special helping view. Here you only have the Raw value control.

 

Ok, enough boring information, let's use use it for something. In the next chapter we are going to make some more
groups and create some more presets.

3.17. Kom igång - Skapa fler Grupper och Presets

I det här kapitlet ska vi uppdatera våra grupper och göra några fler presets.

Du har redan lärt dig allt du behöver för att göra detta, så detta kommer att bli en liten repetition och förberedelse
för saker i nästa kapitel. 

Uppdatera Grupper
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Uppdatera Grupper

Vi behöver skapa lite fler grupper.

Gör en grupp för varje ny fixturtyp och kalla dem All X4 och All 700. 

Och så behöver vi addera fixturer i de lämpliga grupperna.

Välj Fixtur 21, 23, 31, 33, 35, 41, 44 och 47 och Store  Group  Stage Right  och i pop-upen väljer du Slå Ihop . 

För gruppen som heter "Stage Left" ska vi addera fixtur 22, 24, 32, 34, 36, 43, 46 och 49.

Gruppen "Up Stage" behöver fixturerna 23, 24, 35, 36, 47, 48 and 49.

Gruppen "Down Stage" behöver fixturerna 21, 22, 33, 34, 44, 45 and 46.

Gruppen "All Stage" behöver fixturerna 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Gruppen "All FOH" behöver fixturerna 31, 32, 41, 42 and 43.

Vi behöver också en ny grupp som heter "Center Stage" med fixturerna  2, 3, 6, 7, 10, 11, 42, 45 och 48.

Nu kanske du vill arrangera om grupperna - du kan göra det med knappen Move . Det här är hur jag arrangerade
mina:

Skapa fler presets

I förra kapitlet tittade vi på hur man kontrollerar positioneringen av rörliga lampor.
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Gör fem olika positioner som heter "All Stage Wash", "All Stage Profile", "Chair", "Speaker" och "Starting Position"
med alla rörliga lampor. Här är mitt resultat:

Alpha Profilerna har gobohjul. Gör tre gobo-presets - det första ska vara utan någon gobo. Mina ser ut såhär:

Vi behöver också uppdatera våra color-presets. Igen är det en bra idé att ha en som är öppen, vit eller No Color. När
du uppdaterar dessa så ändrar de utseende. Det är för att vi nu också adderar information om färghjulet. Ljusbordet
prioriterar färgmix-systemet och håller färghjulet öppet i open white.
De små färgade ramarna med en vit cirkel i representerar färghjulet (det står i vitt i alla mina presets). Mina ser ut
såhär:

Jag bryr mig inte om Beam, så jag kommer att hoppa över dessa. Du kan göra några om du vill.

Focus hanterar både Zoom och Focus. Vi behöver tre olika Zoom-presets och två olika Focus-presets. Var noga med
att bara få med zoom-information i dina zoom-presets och bara focus-information i dina focus-presets. Addera både
X4'or och Alpha Profiles i Dina zoom-presets. Här är mina presets och vad jag kallat dem:

Jag struntar också i kontrollkanalerna, men spadar (shapers) är kul. Jag har gjort två. En som är öppen och en där
spadarna är inkörda. Jag kallar den "Forrest" - det hänger ihop med vad vi ska använda dem till i nästa kapitel. Här
är mitt resultat:

61



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Jag tror vi är färdiga med att göra presets. Du kan göra några fler om du vill :-)

 

I nästa kapitel ska vi lägga till lite mer information i våra cuer.

3.18. Getting Started Guide - More about cues and playback

We are going to add the new fixtures to our show, we are going to look at some cue timing and examining tracking.
I assume you have made presets with the same names as I did.

Let's update our cues

Go to cue number 5 on the main cue list.

Select all the X4s and put them on presets All Stage Wash  and Green , Wide Zoom  and finally turn them at
60%.

Press the Update  key followed by Please  and select "Normal" and tap Ok  in the pop-up. This will add the values
to the active cue - number 5.

We need the All Hex 7  group to be at 20% and in the same green preset. This can be updated to cue 5.

We also want to add some of the new profiles. Fixtures 44 thru 49 needs to go to 40% and the following position
preset: All Stage Profile  please add a gobo and an orange or warm color. Then we put in the Wide Zoom  and
the Soft Gobo  preset. And finally we add the Forrest  shaper preset. All this is also updated into cue 5.

Now run cue 6. Notice that this isn't a blackout any more. The fixtures we just added are still on. I know the console
automatically runs into cue 7 (the protected cue), but they are on in cue 6. And they are not on in cue 7. That's
because the console is a tracking console. If we asked the fixture to do something, then it'll keep doing it until we
tell it something else. Cue 7 was marked protected, so all the tracking that came into cue 6 didn't go into cue 7.

So we need to fix cue 6 and 7. Select all the fixtures that we turned on in cue 5 and actively give them 0%. Now
this needs to be stored in cue 6 - Store  Cue  6  Please  Merge .

Now we need cue 7 to look like cue 5 again. We can do this by copying it again - Copy  Cue  5  At  7
Please  Merge .

The alternate way

This was one way to do it. There's a different way to archive the same goal.

We could have turned off the protection on cue 7. Done all the updates in cue 5 (tracked into cue 6 and 7). taken
the fixtures to 0% and stored the values in cue 6 but in stead of doing our normal store and then select the
"Normal" Store Mode, we could have used the "Cue Only" Store Mode.
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Figure 1: Choose Store Method.

That would make sure that we don't track the new 0% values into cue 7.

This is an example of some of the many ways you can work on the dot2. Often there's not just one way to do
something.

 

More changes and small fixes

Anyway, that should have fixed the ending of our little cue list. Please try it out. Goto  Cue  5  Please  will take
you back to cue 5 with the cue fade timing, and now try cue 6 and 7.

Ok, moving on we should change cue number 4. Go to cue number 4. In this cue we need fixture 41 position preset
Chair  and 43 at position Speaker . both at 80% and in a light blue color. 

Now store this as "Cue Only" in cue 4 and go back to cue 3. Have a look at your fixture symbol view. All the fixtures
we added are now at their default position and color. Press  Go+ .

Notice that the fixtures fade the color and position in. That also happens when we run cue 5. That's really not that
pretty. We can fix this using a function called Move In Black (MIB). It will automatically look forward in our cue list
and put the fixtures in the next position needed - not only position, but all attributes except dimmer.

So lets activate this feature. Press Cue  and then tap the tool icon . This opens the Settings for our main
executor. There's a lot of settings here. The one we are interested in is called MIB. This is deactivated as a default.
Please tap the green input box to enable it (a white check mark) and close the settings window ( Esc  in upper left
corner).

Now let's try our cue list again. Press Off  and then one of the buttons below the two big executors. This turns off
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the main executor. Now press the  Go+  and run cue 1 - this looks as always. Run Cue 2 and it automatically runs
cue 3. With cue 3 we can see that fixtures 41 and 43 fade in the position and color. So now they are ready for cue
4.

Cue timings

Now run cue 4. This will give values to all the fixtures we programmed in cue 5 so they are ready. Notice that fixtures
41 and 43 turned on. Keep an eye on them as you press  Go + . See how they are changing color and moving
while they fade out. So MIB fixes the problem of presetting the fixtures, but since we stored it as Cue Only then they'll
move back to their default position and color as we go into cue 5. This is not what we want. We really want to delay
the color and the movement until it's finished fading out. 

Have a look in the cue list. Since we added a lot of new fixtures, we can now use most of the time columns. Locate
the Position Delay column and press and hold the cell where it interacts with cue 5. This should display the
Calculator where you can set the delay time for all position moments in the transaction from cue 4 into 5. Set the
delay to 5 seconds. Do the same in the Color Delay column. We can even fine tune it a little bit more. Since we
now wait until the dimmer has faded out, we don't need then to do a position and color change in 5 seconds. The
color is just a small internal part of the fixtures, so they can move in zero seconds. The pan/tilt movement is more
visible and we should give it a little time to do the movement. Give it 1 second. This should be your final result:

Figure 2: Cue list with Preset Type timing.

This works because nothing else moves or changes color in this cue. Otherwise we would have to make a cue in
between 4 and 5.

Group master

Now if we imagine that we are going to play this show and that the audience love it, they might want multiple
curtain calls. Our small but cool imaginary theater actually has a curtain and the stage manager want to use this
instead of going back in our BO cue. So, we need to be able to remove all our front lights. This is best done using a
group master that can limit the output from the FOH group.

Clear your programmer and activate group All FOH  - how nice we already had that :-) With this selection in our
programmer, press Store  Group  and then one of the keys associated with executor number 6. Now this works as
a group inhibitor. This means that the output of the FOH fixtures are limited by this master. When it's at 100% then
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they all have full range of output. If you put this master to 50%, then this is their output limit. The output is scaled.
This means that if a fixture is stored at 50% in the cue and you move the master to 50% then the output goes to
50% of 50% - which is 25%. So it's very important that you remember to put all the Group masters back to 100% for
your show.

Master Rate and Magic Speed

Now sometimes it's nice to be able to dynamically modify the cue timing just little bit. You might want to match the
speed of a performer with the stored cue time. Or you have really long fades that you just wanna see but not waiting
half an hour on that nice sunset you have programmed. Then you can use the master rate. Press Store  Speed
and then any key associated with executor number 5. On the pop-up window you need to select the Master Rate .
This gives you a master rate fader.

This master's normal position is in the middle of the fade range. Here all cue timings are 1 to 1. So a 5 second fade
will run on 5 seconds. The fader value on the master is divided with the cue timings. So if the cue fade time is 5
seconds and you move the master rate up so it says 2, then you have the 5 seconds cue fade time that will be
divided by 2 and the result is a 2.5 seconds cue fade. On the other hand, if you move the fader down till it says 0.5
then you have 5 divided by 0.5 - the result is a 10 seconds cue fade.

Press the Magic  key. This opens a nice window like this:

Figure 3: Magic Speed View

Hint:
To see Master Rate, Exec Time and Prog Time, tap Other in the title bar of the Magic Speed View. 
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Figure 4: Magic Speed View – Other

This can be selected as a view on your screens.

Try running your cues with the Master Rate at different positions. When you are done you should move your fader to
the middle and press the  key to reset the Master Rate to 1:1.

In the next chapter we are going to have a little look at blind programming. 

3.19. Getting Started Guide - A look at the Blind, Preview and DMX tester functions

In this chapter we are going to try two functions of the console called Blind and Preview.

Sometimes you want to see the content of a cue or store something into a cue without changing the current output
of the console.

There are two different functions that can help us with this.

Blind

Blind is function that effectively hides the programmer from the output. You toggle the blind function by pressing the
Blind  key

If you have content in your programmer when you enter blind, then this will not be a part of the output anymore.
Likewise if you exit blind with something in your programmer, then it will be sent to the output.

DMX view
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DMX view

Before we try this, there is a view we haven't really talked about that I would like to properly introduce you to. It's
called DMX view. It could look like this:

This view shows you the output from the console. It shows the actual DMX value of each DMX address. If an address
have the value of 0 then it's not displayed. If there's something patched to a DMX channel then it'll have a gray
frame around it. If it a fixture that uses more than one DMX channel then the frame will group the DMX channels that
it uses.

I'm not going into many details about this view, but I'll give you the highlights.

The background of each address becomes more green as the value gets higher.

In the right corner of the title bar there's a button  that expands each cell so it not only show the value, but also
what type of parameter it is.

The view scrolls to the selected fixture. Selected fixtures are shown with a yellow frame.

Parked channels have a blue background. DMX channels being under the control of the DMX tester have a red
background. We'll look at parking and testing later in this chapter.
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It can look like this:

If you press and hold the  key, then it will show the DMX address instead of the value.

 

Ok, enough about the DMX view. 

Back to Blind

Try to have the following views visible: Fixture Symbol view, Fixture Sheet view and a DMX view.

Run cue 1 on the main cue list. This will turn on fixture 5 and 7 at 40% it's the same as a DMX value of 102.

Then select fixture 1 and give it a value of 50%. Now this should be visible on all screens. In both Fixture views and
in the DMX view (a value of 128). Then toggle blind mode. Notice that you can still see the values in your
programmer in the fixture sheet view, but the fixture symbol view will display the fixture at 0%. Just like the DMX view
- here the value also disappears.

So programmer values can only be seen in the fixture sheet view. The other views shows you the actual output. Also
notice the title bar of the two fixture sheets. The symbol view says "(Output)" and the sheet view says "(Blind)".

Notice that if you toggle blind again then your programmer values goes active again. This can be used to pre-load a
look in your programmer and exit the Blind to put it live on stage.

Now you might be thinking "That's nice, but then it just snaps on, that might not look to good" - and you are right.
Let me introduce you to the Program Time Master. This is one of the masters we can see in the Magic Speed view. 

It can be used to change the timing of the programmer. Press Store  Time  Prog Time  and then one of the keys
associated with executor number 4.

Now try to move the new fader up till it says 2.5 seconds and toggle the Blind  key again. Notice how the values
fades in and out. The two keys associated with the fader allows you to toggle the Program Time on and off without
having to move the fader. This is really nice for live shows, where you want to set up the next look.

The down side of the Blind function is that you can't have anything in your programmer that you would like to keep
live while you are working on something else in the background. This is where Preview helps us. 

Preview

The other option for looking at something without actually outputting it is the Preview function.
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With this we can look at and edit cues and we can test how the fade times look from one cue to another. All
without actually outputting anything.

This might be best explained by a scenario. In our theater the designer is considering to add fixture 1 at 50% in the
first cue. 

So "Off" everything and run cue 1 now add fixture 1 at 50% in your programmer. So now he's sitting talking with the
set designer about this change. But you really want to add the Hex7's with an orange glow in cue 3. But you can't
go into blind, cause that would take out fixture 1. So what to do?

Try to press the Prvw  key and then the big   Go+   under the main executor. Now your fixture views get a red
headline! This is to show you that they are currently showing you something that isn't the real output.

Notice that fixture number 1 is still active in the output. The DMX view is still showing the actual output of the
console. But fixture 1 is not in our programmer. It's not in any of the Fixture views.

We are currently looking at cue number 1, both in real life and in Preview. But we want to edit cue 3.

Try to press the little Go+   in the command section (it's important not to press the big Go+ under the main

executors) and then the Prvw . Now you can see the fade from cue 1 to 2 and the follow into cue 3. Now we can
add the Hex7's just as we would normally do. 

Fixture 21 thru 24 needs to go to 15% in an orange color. All this is currently in your preview programmer. Please

notice that this is visible in both the Fixture views, but no value has changed in the DMX sheet.

Now press Update  Please  and tap Ok  to update cue number 3. Clear your programmer and run the next cue in
our previewer.

This is cue 4. Here we need to turn off the Hex7's and add this zero value to the cue. Please do this.

Now let's say the director and set designer are done talking and decided not to add fixture number 1. Now we can
exit the preview mode. Press Esc .  If you have something in your command line you might need to press it twice.

Now back in real world, we can run our cues to check what we have programmed in preview. Clear the
programmer and run the cues.

The Preview function is a nice tool to work in the background and check fade times. If you want to preview other
executors then you need to press Preview  and then a key associated with that executor.

DMX Tester

In the beginning of this chapter I mentioned that DMX channels that was under the influence of the DMX tester has a
red background in the DMX view. So let's have a look at the DMX tester.

Sometimes it's nice to be able to just test a DMX channel without having to patch anything. Or you might have some
blue lights that should just always be on.

With a DMX view open try to press the following: DMX  1  3  At  5  0  Please . Notice that this DMX channel
gets the red background and a value of 127 (DMX is a range from 0 to 255 - 50% equals a value of 127).

You can use this on any DMX channel. Patched or unpatched - doesn't matter. You can't see in any other views that
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you have this DMX channel under control - except the  icon next to the command line input on the left screen.
The DMX tester have the highest priority. This means that you can't control the output of the DMX channel from the
programmer, executor or by parking.

If you want to release a channel from the DMX tester then you can use off. Off  DMX  1  3  Please . 

If you want to release all channels under the influence of the DMX tester you have two options: Off  DMX  Thru
Please  or press Tools  and then Turn DMX Tester off .

Be careful with the DMX tester. Use it only when appropriate. You can end up spending a lot of time trying to figure
out why a fixture isn't doing what it's suppose to do, just to realize that it's the DMX tester that's keeping the control.

Fixture parking

We can choose to lock a fixture so we don't change its values by accident. This is called parking. Try to set your
fixture number 1 at 50%. Now press + Pause  (gives you the Park command) Fixture  1  Please . Now clear
your programmer. You can't see it in your fixture views, but the fixture is actually still at 50%. Have a look in the DMX
view. Here you can see that the fixture is at a DMX value of 127. This values will not change no matter what your
programmer or cues tell the fixture to do. It's even ignored by the grand master and blackout key.

There's also a small parking  icon next to your command line input.

To unpark the fixture again you can press + GO+  (the small one - this gives you the Unpark
command) Fixture  1  Please . Now the fixture is back to normal operation.

Remember when we press the Tools  key? One of the buttons in this menu says Unpark all DMX channels . This will
unpark all the parked fixtures.

If fixtures are not responding to your commands, then you should look if there's a parking or DMX tester icon next to
the command line.

 

 

In the next chapter we are going to look into macros.

3.20. Kom igång - Kul med Macros

MA dot2 har inbyggda Macros som hjälper dig att jobba bättre och snabbare.
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Tryck på knappen Macro  för att visa dem. Såhär ser de ut:

Du kan inte ändra i dessa macros eller lägga till egna i den nuvarande mjukvaran. Men om du kör något av dem så
ser du att de faktiskt utför ett kommando, eller ibland en serie av kommandon, som du också kan skriva in själv. Så
det finns inga hemliga extra saker i våra macros, bara ett snabbare och ofta mer bekvämt sätt att utföra en uppgift.
Några av kommandona är bara tillgängliga via macros eller via kommandoraden och tangentbordet.

Några av funktionerna som finns i macro-poolen är unika för macro-poolen. Jag ska demonstrera några av dem för
dig och jag föreslår att du hänger på och provar du med.

Circular Copy och Shuffle

Låt oss ta en titt på någonting som kallas Circular Copy.

Rensa allt du har i programmeraren och stäng av alla aktiva executors.

Välj du alla dina X4'or genom att använda gruppen All X4 . Tänd dem och ge alla en blå färg. Välj nu en av dem
och ge den fixturen en vit färg.

Välj åter alla dina X4'or. Tryck på knappen Macro  och hitta macrot Circular Copy >  och tryck på den. Lägg
märke till hur den vita färgen flyttas från en fixtur till en annan. Testa att trycka på den flera gånger. Testa också
Circular Copy < . Så vi har flyttat all information i fixturen ett steg genom vårat urval. Det är ett väldigt bra och

snabb sätt att skifta värden. I nästa kapitel kommer du upptäcka en av de stora fördelarna med denna funktion.

Låt oss testa att kombinera det här med ett av de andra macrona. Du noterade ju att Circular Copy flyttar runt
värden genom vårt urval och du använde gruppen All X4, så din ordning i urvalet är 31 till 36. Testa nu att trycka på
macrot Shuffle Selection . Det verkar inte som att så mycket har hänt, men prova nu Circular Copy igen. Notera att
det nu verkar som att det verkar lite slumpmässigt vilken fixtur som blir vit nästa gång. Det är för att vi har blandat
urvalsordningen (Shuffle Selection) för våra valda fixturer.
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Testa att välja en av de blå fixturerna och gör den röd. Välj sedan alla igen - fixtur 31 till 36. Nu när du trycker på
Circular Copy, så kommer den vita och röda att flytta sig åt det förväntade hållet. Tryck nu på macrot
Shuffle Values . Detta flyttar de sex olika uppsättningarna av värden vi har till en av de sex fixturerna vi har i vårat

urval.

Odd, Odd ID, Even, Even ID och Invert

Rensa nu programmeraren och testa någonting annat.

Välj fixtur 1 till 10 i den ordningen. Leta rätt på och tryck på macrot som heter Odd . Kommer du ihåg att när vi
tittade på Next , Prev  och Set -knapparna och hade möjlighet att stega igenom de valda fixturerna? Det här är
ungefär samma sak, vi har precis valt varannan fixtur i vårt urval. Så just nu har vi valt fixtur 1 av 2. Testa att trycka
på macrot Even . Det kommer att välja de andra fixturerna i ditt urval. Det råkar vara de fixturer med udda och
jämna fixtur-ID'n. Men det är bara på grund av vår ursprungliga ordning i urvalet. Testa att trycka på macrot
Shuffle Selection . Prova sedan Odd- och Even-macrona igen. Notera att det inte har någonting med fixturens ID-

nummer att göra. Det är därför vi har två macron som kallas Odd ID  och Even ID . Om du trycker på dem nu så
kommer du se att de urvalet görs ovanpå vårat nuvarande sub-urval - ja, jag vet att det är lite invecklat, och inte
riktigt vad vi ville ha. Först måste vi säkerställa att vi inte har några sub-urval. Det kan göras genom att köra macrot
Reset Next/Previous Key . Testa sedan macrona Odd ID  och Even ID . Nu kan vi välja fixturer med udda eller jämt

ID även efter vi har kört ett shuffle selection.

Testa att "cleara" och sedan åter välja fixtur 1 till 10. Leta rätt på och tryck på macrot Invert  följt av knappen
Please . Nu har vi valt alla andra fixturer och inte fixtur 1 till 10.

Testa att "cleara" igen och välj sedan fixtur 5 och 6. Tryck nu på Invert  och sedan Group  och tryck sedan på den
första gruppen All Dimmers . Nu har vi valt alla fixturer i gruppen "All Dimmers" utom fixtur 5 och 6. Så du kan
använda invert för att göra lite mer komplexa urval.

En liten trevlig bonusinformation om invert: Om du av misstag har gjort en Shuffle Selected men vill få tillbaka
urvalet till numerisk ordning så kan du göra en dubbel-invert (kom ihåg att trycka "Please" mellan dem). Då får du
tillbaka original-urvalet i numerisk ordning.

Knockout

De två knockout-macrona är riktigt användbara för att ta bort fixturer och deras värden från programmeraren. Välj
fixtur 1 till 10 och ställ dem i Full. Välj nu bara fixtur 5 och 6 och tryck sedan på macrot som heter
Knockout Selection . Det rensar urvalet och tar bort värden ur programmeraren för dessa två fixturer. Låt oss testa

det andra. Tryck på Oops . Nu har vi fått tillbaka värdena i fixtur 5 och 6 och de bör vara valda. Tryck nu på macrot
Knockout Invert . Vi har nu kastat bort alla värden i programmeraren utom de som tillhör fixtur 5 och 6. Vi har

också rensat urvalet. Två trevliga macron som hjälper dig när du programmerar.

Fler if's

Det finns två "If"-macron som jag skulle vilja introducera. De kallas "IfActive" och "IfProg". Tillsammans med vår
vanlige IfOutput från knappen If så har vi många trevliga alternativ för att välja våra fixturer.

Låt oss rensa programmeraren genom att använda ett bra litet verktyg. Tryck och håll ned -knappen medans
du trycker på knappen Off . Det öppnar fönstret Off.... Här kan du slå av aktiva executors, rensa programmeraren,
återsälla special-mastrar eller allt sammans av det jag nämnt. Vi vill börja från början så tryck där det står
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Allting Av . Kör nu cue 1 från huvud-executorn.

Tryck nu på följande knappar If  Please . Det kör kommandot IfOutput. Det betyder att du väljer alla fixturer som
har en output högre än 0%. Om du nu kör en invert så väljer du alla fixturer som för tillfället inte har någon output.

Låt oss titta på de två andra. Testa att trycka på IfActive . Det gör ingenting (jo, det tar bort vårt nuvarande urval).
För att de ska fungera så måste vi ha någonting i vår programmerare. Välj fixtur 21 till 24 och ge dem en fin färg.
Tryck på Clear  en gång. För att nu åter välja dem så kan du köra macrot IfActive . Det är möjligt för att de har
aktiva värden i programmeraren (det finns en röd markering bredvid color i preset-raden - som visar att det finns
aktiva värden där). Spara nu detta till en tom executor och tryck Clear  bara en gång (detta är viktigt). Testa att
köra macrot IfActive  igen. Nu fungerar det inte. Fixturerna har fortfarande kvar sina värden i programmeraren men
de är inte längre aktiva. Testa istället macrot IfProg . Det väljer åter dina fixturer.

Om du vill kan du radera executorn vi nyss sparade - det var bara för att visa och förklara.

 

 

Det var en titt på några av alla macros. I nästa kapitel ska vi använda några av dem lite mer.

3.21. Getting Started Guide - Building chasers

Ok, so now we know how to do some fancy circle copying, let's try to use this to make a chaser.

Let's add it on a new page. Press Page +   until you are on page 3 and make an "Everything Off" using the  +
Off  key combination to open the Off window.

Building the cue list

Chasers are a cue list that is set to run using a different timing than the one stored in the cues. Often they run as
loops, but there are other options.

So the first thing we need to do is to build the cue list.

Select all your X4's using the group.

Turn them on and give them a blue color except number 31 - that should be white.

Store this on executor number 1.

Make sure all fixtures are selected (using the group) and tap the Circular Copy >  macro once.

Store this as cue number 2. Continue using the circular copy and storing cues until you have 6 cues.

This is our cue list with the different steps in the chaser.

The only problem is that it now have too much information. When you use circular copy then it takes all values of
the fixture and copy this around. That's all very nice, but not what we want in our chaser - only dimmer and color.
Let's remove the rest. Select all the X4's and press the Please key twice. This brings you all the possible attributes
into your programmer. We want to keep dimmer and color information in our cues, so we don't what that in our
programmer right now. Press Off  and then Dimmer  in the preset bar (right side, right screen) and again Off  and
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then Color  in the bar. This should remove the red markers next those. Ok, now press Store  Cue  Thru  and then
one of the two keys associated with the executor. In the Store window tap where it says Remove . Now we have
removed all the unnecessary values from the cue list.

Changing it to a chaser

Now we need to change the mode of the cue list. We need to tell the console that this is now a chaser.

Press the  key and then any of the keys associated with the executor where you stored the cues.

In the upper right corner of the cue window you'll see the Tool icon  - Tap it.

This opens the settings for the executor. We also looked at this for our main executor, when we activated MIB. The
top if the settings looks like this:

Figure 1: Settings for the Chaser Executor

Right now the check marker on "Is Chaser" isn't filled out so it's not a chaser. Tap it once and then tap in the upper
left corner where it says Esc .

Notice that the color has changed for the executor in the Executor Bar. It now looks like this:

Figure 2: Chaser colored Executor.

Try to move the fader down and then up to 100. Now your chaser starts running.

Changing the Chaser settings

If you can't see the cue list, then press the  key again and then any of the keys associated with executor
where the chaser is running.

Now the bottom of screen 1 gives us some new chaser specific settings. They look like this:

Figure 3: Chaser options.

The top half of this gives you two different settings regarding how the different cues or chaser steps should run.
Pressing the three dots on the left opens a pop-up list with four options.

Forward - will run the steps from the one with the lowest number to the one with the highest.

Backward - is run from the one with the highest number to the one with the lowest. 
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Bounce - will begins as a forward, then when reaching the highest number it will begin to run backwards. The
result is a constant change of direction.

Random - is choosing a random cues/step as the next one.

The three dots on the right gives you the following settings:

Endless - will have the chaser running until you stops it.

Shoot-Off - will run the chaser once and then turn off. If the running order is random, then it will run the amount
of steps/cues, but not necessarily all the different cues/step! 

Shoot-On - is the same as Shoot-Off but it will pause after the final step/cue.

The bottom half of this gives you controls to play the chaser (for any of the shoot modes) or pause it. There are also
three buttons that changes the speed. You can half the speed, double it or reset it to what the encoder below is set
to.

Remember that I said that all the cue timings are ignored? This means that as a default the cue fade times is 0 and
the result is that the chaser snaps between the different steps. If we would like it to do a more nicely fade from one
step to the next, we can do this using the second from the right encoder. This is currently called "Fade" and is a
percent number. This can be used to set how much of the available time should be used to fade from one step to
the next. The more you turn this up, the more of the time is used to fade.

Next to the Fade encoder is the Speed encoder. Here you can set a more detailed speed. But if you are trying to
match the beat of some music, then you can press and hold the Speed  key while you tap one the keys associated
with the chaser. This will dynamically change the chaser speed to the speed of your presses - it's a function called
learn and you can also see it on the Master Speed in the Magic Speed view.

The MA dot2 is handling speed as BPM (Beats Per Minute). This is used for chasers and effects and both are adjusted
by the Master Speed fader in the Magic Speed view. 

Running chasers from cues

One of the limits with chasers is that they are not easy integrated with cue playback. 

The only way to do this is to add commands in your cue list. Try to press Cue  to open the main cue list view. Now
scroll all the way to the right and locate the "CMD" column.

In the command cell for cue 4 we want to add a command that activates the chaser. First make sure the chaser
fader is down and then note the executor page and executor number. It should be on page 3, executor number 1.

In the command cell type:  fader 3.1 at 100 fade 2

And to turn it off again in cue 5 I write: fader 3.1 at 0 fade 5

Now you can try the cue list and when you run cue 4 then the chaser begins and with cue 5 it stops. Notice how
nice it fade in. The fade out isn't really that nice. That's because the X4's still got dimmer values from the main
executor. So after the 5 second fade then the colors snap to green. To fix this you'll need to create a new empty
cue 5.5 with a fade time of 2 and then add the X4 dimmers at 0% in cue 5 only. Then give cue 5.5 a follow as the
trigger. I suggest you make this :-)
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Now this is almost all you need to know about chasers. The cues can have any kind of content, there can be as
many cues as you like. It's just a question of your imagination. Next chapter we are going to look at some effects.

3.22. Getting Started Guide - Effects

In this chapter we are going to look at the effects engine in the MA dot2.

Let's start from fresh. Turn everything off and reset all special masters.

Dimmer effects and effect theory

Let's begin with some of the more basic effects. Select fixture 1 thru 10.

Select Dimmer  in the Preset Type Bar and press the Effect  key.

This opens the Dimmer Effect view. Here you have a selection of possible effects for the dimmer attribute. The left
side of the screen shows you the possible effects and the right side is different tools like "Shuffle selection" and all
the Aligns.

Tap the effect called Soft Dimmer  and look at the Fixture view. This have given us a moving sinus curve effect on
our ten fixtures. It goes from 0% to 100% percent. There's also a magenta colored marker in the fixtures views, next
to the fixture ID, to show you that the value is under influence from an Effect.

Effects are the transition from one value to another. It always moves between two values - and only two. We can
control how it should get from one value to the other, we can control the speed and whether they should all to this
at the same point in time or if they should be spread out.

Let's examine some of these settings. Let's begin with the two values. In the purple effect title bar you'll find two
buttons called Low Value  and High Value . These are used to access and change those values.

Figure 1: Dimmer Effects title bar.

Press where it says Low Value . This gives you the standard look for the dimmer value. Tap the button called
25% . Notice how this changes the lowest value in the Fixture view. Notice also that the Dimmer title bar is now

also purple and there are two extra buttons in this view:

Figure 2: Dimmer title bar - Effect running.

The left most button is a small sine curve. This doesn't change because we change the effect type. The
Normal Value  button will take you back to controlling the normal value. We will examine what this means later. 

Tap where it says High Value  and then change the value to 75% . Now we have limited the effect to only run
from 25% to 75%. That's the High and Low values. Now tap the Sinus Icon in the title bar. This takes us back to the
effect view.
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We could also have set the Low and High Values using the left encoder.

Try to turn encoder number 2. This changes the speed of the effect.

The third encoder controls something called Phase. This is the name we use for spreading out the fixtures over the
time of the effect loop. Try to tap the encoder and set the value to 0. Now all ten fixtures are doing the same
output. They are in other words at the same time in the effect loop phase. Even if you now turn the encoder, then
nothing really seems to happen. This is because all the fixtures are still at the same point in the loop, we are just
mowing where they all are in the loop. If we want to remake the effect to what it was before, then we need to
spread the fixture throughout the loop. This loop is also often described as a circle. That's why the phase is a
degree. There are 360 degrees in a circle so if we want to spread all the fixtures evenly through the loop then they
need to have a phase from 0 to 360 degrees. Because of mathematics (a bit too complex to begin to explain here)
it needs to be o to -360 to look like it moves from left to right. Press the encoder and select the dark red button
called 0..-360 .  And we are back to the sine effect. 

Before moving on, please tap the Hard Dimmer . This gives us a chaser style dimmer effect. The right most encoder
have control over something called Width and Softness. Try to turn it. A small width gives you less fixtures on at the
same time. The higher the number the more fixtures are on. With a width of something like 20%, try to press and
hold the  key while you turn the encoder. This makes the values fade in and out or snap. Depending on the
percent number. Try to give softness 100% and width 50%. Recognize the effect?

Try the two ramp effects and play around with width.

Ok, let's try to use this. Choose the Hard Dimmer  effect and set the width at 50%.  Now press Shuffle Selection .
Press Store  and then one of the keys associated with executor number 1 on page 1. Clear your programmer and
try to run the cue. If you have set a default cue time then the effect uses this to fade in the effect.

Let's make a cue number two where the effect fades to a stop. Select the 10 fixtures again and press the Effect
key. Now it might seem logic that you should press Off  in the Effect view, but that takes the effect out of our
programmer and right now it's in the cue. The cue list is a tracking cue list, so we need to tell the fixtures to stop
the effect - we need to program a stop. This is called "Stomp" in MA. So press where it says Stomp . Now this stops
the effect. Let's store this as a cue 2 with a fade time of 5 seconds - you know how to do this.

Color effects

Let's try to make some color effects.

Select the X4's, turn them to full and tap Color  in the Preset Type Bar and then the Sinus Icon in the title bar. 

Tap the 2 Color Hard . Now that looks a lot like the chaser we did in the previous chapter! 

Now the Low and High Value controls the two colors your effect changes between. Try to change them. Also play
around with width and softness.

Let's make an effect that moves from the outside and into the middle. Clear your programmer. Select all the X4
using the group and run the 2 Color Hard  effect. Use the Low and High values to select the some colors you are
happy with. Tap the Phase encoder and set the phase to 0 for all fixtures. Now tap the Align <>  button and turn
the Phase encoder counter clockwise until the effects moves from the outside to the middle. If you turn it enough
then it starts to move the other way. Set the value at something you are happy with. Store the result as cue 1 on
executor number 2 on page 1.
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There's one special color effect. The RGB Rainbow effect. Select all the X4's and try it. Store this as cue 2 with a
fade time, and try the transition from cue 1 to 2. 

The "Colorwheel 2 Color" effect is used for color effects on color wheels. It's an effect between two colors on a color
wheel.

There really isn't a lot more to say about color effects. Let's do some motion.

Position effects

Remember I promised to explain the "Normal Value"? Many position effects are only fun if the fixtures already have
beginning position. This means we can have a cue where the fixtures are pointed at a singer in a band. Next cue
the fixture begin to do a circle effect around the singer. Next cue the fixtures move to the guitar player while still
making the circle. Next cue the fixtures moves to the singer while the effect stops. This scenario is why there's also a
Normal Value and why the effects (values) are put on top of the normal values.

Let's try to make this. First make two position presets with the Alpha Profiles. They should be called "Singer" and
"Guitar". Turn on the fixtures and put them on the singer. Store this as cue 1 on executor 3 (Page 1).

Now we need a circle effect. Tap Position  in the Preset Type Bar and then the Sinus icon in the title bar. Here we
very convenient find a circle effect - select it. Let's make it a bit more random looking. Use the Odd  macro to
select half of the fixtures and go back into the Effect view and tap the Direction <>  button. Finish this by pressing
the Set  key (reselect all the fixtures). Now half the fixtures turn the opposite way. Let's make the size just a little bit
smaller. The leftmost encoder controls the size. Turning this allows you to make the circle smaller or larger. It shows
you two different numbers in percent. This is because there are two different sizes. One for tilt and one for pan.
Turning the encoder change these two values together. Make it a size you like - I like 3.6%..10%. This is our circle
effect. Store this as cue 2 with a fade time of 3 seconds.

Next cue we need to move the fixtures to the guitar player. Select the fixture and select the Guitar position preset.
Store this as cue 3.

With the fixtures selected open the position effects again and tap Stomp  and then the Singer  position preset.
Store this as cue 4.

I think you should add a fade time of 3 seconds to all the cues. Clear Your programmer and test it.

You can see the circle movement in the Fixture Symbol view and you can see the position presets in the Fixture
Sheet view. When a fixture have a running effects then there's a small magenta marker next to the fixture ID - in all
your Fixture Views.

Position effect uses Size and Center instead of Low and High value. This is because we have a base position and we
make a size effect around the base. You can use the Center value to offset the effect from the base position.

 

This was the basic introduction to effects. Before moving on, try the other position effects. And play a little around in
the effects. 

 

You can of cause make effects on most preset types. This just a demo of some of the common ones. 
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We are getting real close to the end of this guide. Before it's all over we should have a look at connecting external
equipment.

3.23. Kom igång - Ansluta till onPC, 3D, Vingar och Noder

Nu när vi är riktigt nära slutet på denna kom igång-guide så skulle jag vilja ta dig genom processen att lägga till lite
extern utrustning.

dot2-familjen består av tre olika ljusbord. Det minsta heter "dot2 core". Det är en kommandosektion och en speciell
Core Fader sektion. Sen har vi "dot2 XL-F"- Det är samma sak som en core fast med en extra regelvinge (fader wing)
inbyggd. "dot2 XL-B" är som en core med en button wing. En "dot2 F-Wing" har 8 executors med reglar och 16
extra executors utan reglar. En "dot2 B-Wing" har 48 executors utan reglar. 

En dot2 core kan ha maximalt två dot2 F-wings och två dot2 B-wings anslutna. Samma antal gäller för dot2 XL
ljusborden, men deras inbyggda vinge räknas som en från början, så där kan du bara ansluta tre vingar.

Du kan ansluta 10 dot2 Node4 (1K)'s till ditt system. Noderna används för att skicka ut DMX-universum. De ansluter
till nätverket och kan placeras på avlägsna platser. 5 noder kan skicka universum 1 till 4. 5 andra kan skicka
universum 5 till 8.

Du kan ansluta upp till 5st dot2 ljusbord elle onPC's och upp till 5st 3D-visualiserare i ett system.

Alla dessa enheter kopplas ihop med med en 100MB (minimum) Nätverks-switch. Du bör använda en switch med
hög kvalitet som tillåter någonting som kallas multicast. Idag gör de flesta switchar det. Använd helst också
nätverkskablar av god kvalitet med minst cat.5e specifikationer. dot2-enheterne pratar med varandra genom IPv6.
Det är ett unikt nummer som fungerar som adress för varje enhet. Din dator behöver en IPv6-adress. Alla nya datorer
har detta automatiskt, men om din inte har det så måste du ställa in en. Det finns en annan hjälpsida som heter
Vad är IPv6? Den kan kanske erbjuda lite hjälp med detta. 

dot2-Vingar (Wings)

När du kopplat ihop allt fysiskt så behöver du ansluta utrustningen till ljusbordet. Tryck på Setup  och sedan på
dot2-Vingar .
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Det fönstret kan se ut såhär:

Här kan du välja en ledig ving-slot (av rätt sort) för att ansluta en vinge.

När du har valt en ledig slot så får du upp en lista över tillgängliga vingar i ditt nätverk. När du valt en vinge i listan
så börjar den att blinka. Det identifierar vilken vinge du valt. Välj den vinge du vill ansluta och tryck på
Koppla Vald . 

Det var det om vingar.

dot2-ljusbord, dot2 onPC, dot2 Node4 (1K) och dot2 3D visualizers 

Det är en lite annorlunda historia för övriga dot2 tillbehör.

För att ansluta ljusbord, onPC, noder och 3D visualiserare så måste vi ha en aktiv session. Tryck på Setup  och
sedan på Sessioner . Om ditt ljusbord redan är en del i en session så kommer den övre högra knappen visa
Stoppa/Lämna Session  och texten bredvid talar om vilken session du är en del av. Om du inte har en aktiv session

så visar knappen Starta ny eller anslut till existerande session . Det kan finnas upp till fyra sessioner samtidigt i ett
nätverk. För att ansluta dina ljusbord, onPC, noder och 3D så måste de finnas i samma nätverk och de behöver gå
med i samma sessionsnummer. När du trycker på knappen Starta ny eller anslut till existerande session  så visas
fyra knappar - en för varje session. Om en session redan används så kommer knappen visa Anslut till Session . Om
det inte finns någon aktiv session så har du möjlighet att trycka på Ny Session  och på så sätt starta din egna nya
session.

Du kan lägga till ljusbord, onPC's 3D och DMX-noder i din session genom att ha en session aktiv och sedan i
Sessioner -vyn under "Anslutna Enheter" trycka på den flik som motsvarar enheten du vill lägga till och slutligen

trycka på knappen Lägg till . Det kommer visa dig en lista på alla tillgänliga enheter av den valda typen i ditt
nätverk. Om det inte finns någon enhet av den valda typen så ser vyn tom ut. Om det visas enheter i listan kan du
trycka på den du vill lägga till. Den kommer sedan listats i Enhets-fliken.

När du trycker i var och en av sektionerna så kan du se de olika enheterna i varje sektion. Om ljusbordet eller
onPC'n har ljusgrön bakgrund så är det enheten du sitter framför. En mörkgrön bakgrund är en enhet som är en del
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av din session. Röd bakgrund är enheter som borde finnas i ditt nätverk men saknas.

Du kan ta bort en enhet från ditt nätverk genom att välja den och trycka på Ta Bort .

Gränsen för varje session är fem dot2-bord/onPC's. fem dot2 3D visualiserare och 10 dot2 Node4 (1K)'s - 5 för varje
uppsättning universum.

Du kan ställa vilka universum en ansluten node ska skicka ut. Du kan ändra detta genom att välja noden du vill
ändra i kolumnen DMX-port och sedan trycka på encodern. Det ger dig två knappar där varje knapp representerar ett
set med DMX-universum som du kan välja. Tryck på det du vill ha.

 

Showen kommer ihåg vilka olika enheter den ska ansluta till.

 

Sista kapitlet härnäst!

3.24. Kom Igång - Trevlig Programmering!

Tack för att du tagit dig tid att gå igenom Guiden "Kom Igång".

I denna har vi berört många funktioner i MA dot2. Det finns många detaljer som jag inte skrivit någonting om.

Jag vill dock uppmana dig att använda manualen för att hitta svaren på dina eventuella frågor.

Det finns gott om intressanta fakta här.

Du kan läsa allt om Vyer & Fönster. Det finns också beskrivningar av alla kommandon. Varje knapp är också
beskriven. 

För mer information om de olika koncepten i ljusbordet så kan du läsa avsnitten under Vad är... och om du försöker
göra någonting specifikt så kan det vara beskrivet under sektionen Hur man...

Glöm inte att du kan använda knappen Help  och sedan trycka på någon av de andra knapparna eller skärmarna
för att få snabb hjälp med knappar och vyer. 

Och slutligen. Du kan använda onlineforumet för dot2 användare för att ställa frågor. Om du läser detta online så
kan du använda den här länken för att gå till forumet: http://forum.ma-dot2.com/

 

 

Du kan också hitta mer intressanta saker på dot2's website: http://www.ma-dot2.com/

 

Trevlig Programmering! :-)
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4. Vad är...

I det här avsnittet ska vi försöka svara på några av frågorna om de olika elementen i dot2.

Tanken är att hjälpa dig att förstå begreppen av de olika termer som används i bruksanvisningen och ljusbordet.

För mer "hands on" beskrivning kan du ta en titt på  Hur man... sidorna.

4.1. Systemfärger

Efter vissa åtgärder så ger do2 dig direkt feedback genom olika färger.

Följande exempel förklarar betydelsen av de olika färgerna.

Grå färg

Grå färg indikerar ett icke valt objekt. Det är standardfärgen.

Gul Färg

Gult indikerar ett valt objekt, t.ex en fixtur eller grupp.

Röd Färg

Röd färg indikerar att detta värde kommer från programmeraren och du kan spara det, t.ex i presettyp-raden eller
i fixturtabell-vyn.

 

4.1.1. Färger för Kommando-historik
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4.1.1. Färger för Kommando-historik

Färgerna för Kommando-historiken syns i Kommandorad-vyn.

Grönt

Grön färg indikerar att detta är ett kommando eller genväg för ett kommando.

Gult

Gult indikerar att detta är ett felmeddelande.

Vitt

Vitt är standardfärgen för kommandoraden.

Relaterade Länkar
Kommandorad-vyn

Kontrollelement - Kommandoraden

Hur använder man Kommandoraden?

Kommandon

Felmeddelanden

4.1.2. Executor-färger
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4.1.2. Executor-färger

Dessa executor-färger är synliga i executor-raden, i fönstret för executor-raden, och i fönstret "Ändra funktion för
executor".

Om en executor är i sin neutrala position så har executor-färgen en mörkare nyans.

För mer information om executors hänvisar vi till Vad är executors?

Olivgrön

Olivgrön executor indikerar att det är en executor innehållandes en cuelista.

Blå

Blå executor indikerar att den innehåller en chaser.

Brun

Brun executor indikerar att den är en grupp-master.

Gräsgrön

Gräsgrön indikerar att executorn är en special-master.

Stora Ränder

Stora ränder visar att executorn är auto-fixed.

Små Ränder

Små ränder visar att executorn är fixerad med kommandot Fix.

 

4.1.3. Färger på värden
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Färgerna på olika värden är synliga i Fixturtabell-vyn.

Cyanfärgade Värden

Cyanfärgade värden kommer från huvud-executorn och indikerar alla värden som är ändrade i nuvarande cuen.
Det indikerar också dimmervärden som ökar.

Gröna Värden

Gröna värden kommer från huvud-executorn och indikerar dimmervärden som minskar.

Grå Värden

Grå värden inikerar att detta är ett default-värde.

Magentafärgade Värden

Magentafärgade värden indikerar att detta värde är ett trackat värde från huvud-executorn.
Det är värden från en tidigare cue som inte är sparade i den aktuella cuen.

Röda Värden

Röda värden indikerar att värdet kommer från programmeraren.

Röd Bakgrund

Röd bakgrund indikerar att detta värde finns i programmeraren och att du kan spara detta värde.
Detta är ett aktivt värde i programmeraren.

Ljusgult Värde

Ljusgult värde indikerar att värdet kommer från en vanlig executor.
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Mörkgult Värde

Mörkgult värde indikerar att det är ett trackat värde från en vanlig executor.

4.2. Vad är programmeraren?

Programmeraren är en tillfällig plats för dina värden. Det är var dina värden hålls tills dess att du sparar dem
någonstans eller kastar bort dem.

Programmeraren har flera olika nivåer. När du väljer en fixtur så ändrar fixturens ID-nummer färg till gult i fixtur-vyn.
Du kan ändra värdena hos den valda fixturen genom att röra nivå-hjulet eller på något annat sätt du kan ändra
värdena på. När du har ändrade eller "aktiva" värden i programmeraren så får de röd bakgrund i Fixtur-Vyn (Tabell-
läge). Du ser också röda markörer i Preset-typ Raden.

När du sparat någonting så finns fortfarande värdena kvar i programmeraren - de anses dock inte aktiva längre.

När du har ett urval av fixturer och värden i programmeraren kan du trycka på Clear  en gång för att ta bort urvalet
och Clear  en gång till för att släppa (release) värdena från programmeraren.

Om du bara vill släppa vissa specifika värden så kan du använda knappen Off  och sedan trycka på det du vill
släppa. För att lära dig mer om detta läs om Knappen Off

Programmeraren har högre prioritet än executors. Det betyder att om du har värden i programmeraren så kommer
de inte att skrivas över av cuer.

Du kan gömma värdena i programmeraren från outputen från ljusbordet genom att trycka på Blind . Och få till
baka dem i outputen genom att trycka Blind  igen.

 

Relaterade Länkar

Fixtur-Vyn

Preset-typ Raden

Knappen Off

Hur man arbetar med cuer

Hur man arbetar med presets

Hur man arbetar med grupper

4.3. Vad är Grupper (Group)
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4.3. Vad är Grupper (Group)

En grupp är ett sätt att spara ett urval av fixturer.

Om du ofta använder samma urval av fixturer så kan det vara smart att spara dem i en grupp. Det låter dig att
snabbt och enkelt kalla upp samma urval genom att välja gruppen.

En grupp sparar också ordningen av fixturer i ditt urval. En grupp med fixtur 1+2+3 är inte det samma som en grupp
med fixur 3+2+1.

Du kan också ha grupper innehållandes bara en enstaka fixtur.

Grupper kan flyttas runt i grupp-vyn. Det gör att du kan organisera dina grupper i en för dig logisk ordning.

De kan namnges fritt så det blir lätt att komma ihåg vilka fixturer som ingår i gruppen.

Du kan ha flera samtidiga grupper som innehåller samma urval och ordning.

Relaterade Länkar

Hur du arbetar med grupper

Knappen Group

Kommandot Group

Grupp-vyn

4.4. Vad är Presets?

Presets används för att spara värden för fixturer i olika pooler för varje preset-typ plus en special-pool för alla värden. 

Presets är väldigt användbara när du vill återanvända ett värde. Det kan vara en position, färg eller något annat du
använder.

Om du använder presets i en cue så sparar du inte värdena som finns i ditt preset, utan du sparar en länk till ditt
preset. Om du sedan uppdaterar värdena i ditt preset så kommer dina cuer automatiskt att använda de uppdaterade
värdena. 

 

Tänk på presets som en hel del lådor i en stor byrå. Vi har en byrå för varje preset-typ vi ser på den högra sidan av
skärm 1. Varje byrå är märkt "Dimmer", "Position", "Gobo" etc.

Nu kan du stoppa något i dessa lådor. Om du väljer en fixtur och ger den en färg så kan du spara det i en color-
låda. Det är som att skriva en lapp och lägga ner i lådan. Det som står på lappen är fixtur-ID's för de aktiva fixturerna
och deras aktiva värden.

Informationen är sedan nedstoppad i lådan och lådan namnges. Om det var en röd färg så namnges lådan "Röd".
Inte alla lådor namnges automatiskt så här fiffigt. dot2 vet inte vilka de olika positionerna är, så de namnges helt
enkelt "Position". 
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Du kan stoppa ner flera lappar i samma låda, men det kan vara finnas en lapp per fixtur. En fixtur kan inte ha en
lapp som lyder "Röd" och en annan som lyder "Blå". Men fixtur 1 kan vara "Röd" och fixtur 2 kan vara "Blå".

Om vi nu väljer en fixtur och sedan ett preset och sparar det i en cue. Då sparar vi egentligen att cuen ska gå och
kika i lådan för värdet. Det som sparas är en referens för fixturen du har sparat i cuen. Det betyder att om du senare
stoppar ner fler lappar för andra fixturer i samma låda så ändrar inte det i cuen. Cuen tittar bara efter lappen för den
specifika fixturen/fixturerna som sparats i cuen.

Om du ändrar värdena som skrivits på lappen för fixturerna du använder så kommer dina cuer använda dessa
uppdaterade värden. Du kanske behöver ändra värdena på lappan om färgen inte såg bra ut, eller om positionen för
sångaren i bandet ändrats, eller för en miljon andra orsaker.

 

Den speciella typen av presets som kallas "All" sparar alla aktiva värden till en preset.

 

Relaterade Länkar

Vad är cuer?

Hur man arbetar med presets

Knappen Preset

Kommandot Preset

Preset-Pool Vyn

 

4.5. Vad är Tracking

dot2 är ett Tracking-ljusbord

Nu ska du egentligen inte bekymra dig om det, men det är bra att känna till några detaljer.

 

Så här fungerar det.

I dess mest grundläggande form kan man säga att tracking är fixturer som bara gör någonting när de är tillsagda att
ändra ett värde. Om du ställer en fixtur på 50% i cue nummer ett så står den i 50% genom alla andra cuer - så
länge som du inte talar om i en annan cue att den ska göra något annat.
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Ta en titt på den här tabellen:

Cue
number

Fixture 1
Dim

1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Här kan vi se att fixtur 1 bara är sparad i cue 2 (markerad med fet text, kursiv text är trackade värden). Men om du

kör cue 2 så står fixtur 1 fortfarande i 50% - värdet är trackat.

 

Om vi sparar 60% för fixtur 1 i cue 3 så skulle det se ut såhär:

Cue
number

Fixture 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
5 60
6 60

Nu har vi ändrat värdet för fixturen i cue 3 och nu trackar den värdet från cue 3.

 

Ett alternativ när vi sparar är att spara i Cue Only. Om vi använder det alternativet och sparar fixtur 1 på 40% i cue 5
så ser du att vi inte gjorde någon ändring i cue 6.
Vilket betyder att att cue 6 fortfarande ser ut som innan vi sparade cue 5.

Cue
number

Fixture 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
5 40
6 60

 

Om du lägger till en fixtur som inte hade något värde tidigare så kan dot2 automatiskt skapa en gömd cue nummer
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0 (cue zero) och stoppa in standard värdet i den (värdet som fixturen skulle ha om den inte fått något ändrat värde
tidigare). CueZero kan aktiveras i vyn Inställningar för en cuelista.

Du kan inte komma åt denna cue, men den ser till att cuer ser korrekta ut om du kopierar dem.

Ta en titt på detta exempel:

Cue
number

Fixture 1
Dim

1 0
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Här har vi fixtur 1 med ett sparat värde i cue 2. Det värdet trackar fram till cue 6. Om du kopierar cue 1 till en ny
cue 3.5 användandes Cue Only, så ser du att fixtur 1 har 0% i den nya cuen och går tillbaka till 50% i cue 4 - så cue
4 ändras aldrig.

Cue
number

Fixture 1
Dim

1 0
2 50
3 50

3.5 0
4 50
5 50
6 50

Om vi inte använder Cue Zero så ser det annorlunda ut. Före kopiering:

Cue
number

Fixture 1
Dim

1  
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

När vi kopierar cue 1 till cue 3.5 så kopierar vi en tom cue, dvs vi kopierar ingenting. Det här är resultatet.
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Cue
number

Fixture 1
Dim

1  
2 50
3 50

3.5 50
4 50
5 50
6 50

När den kopierade cuen är tom så trackar värdena bara igenom den - de är inte tillsagda att göra någonting annat.

Cue Zero är avstängt som standardinställning men kan ändras för varje executor.

 

Tracking Shield

dot2 använder också någonting som kallas Tracking Shield. Det är ett system som automatiskt skyddar cuer från

oönskade ändringar för alla attribut förutom dimmer.

 

Låt oss kika på några exempel.

Ta en titt på denna tabell:

Cue
number

Fixture 1
Dim

Fixture 1
Position

1 100 Singer
2 0 Singer

3 0 Singer
4 0 Singer
5 0 Singer
6 100 Singer

Vi har sparat fixtur 1 på 100% och på positionen singer. I cue 2 är den släckt. I cue 6 är den tänd igen och står
fortfarande i positionen singer - men det är ett trackat värde.

Nu vill vi använda samma fixtur i cue 3 på positionen drummer. Så vi tänder den och ställer den i den positionen
drummer och spara den i cue 3 och sparar den i CueOnly på 0% i cue 4 och 5.
Så, vad händer då i cue 6?

Om vi följer de normala reglerna för tracking så tänds lampan på trummisen i cue 6. Men när vi gjorde cuen så var
den i positionen singer! Så vanligtvis så skulle vi här behöva göra om cue 6.

Med Tracking Shield så behöver vi inte det. dot2 förstår att vi ville ha fixturen i positionen "singer" i cue 6, så den

lägger tillbaka värdet "singer" i cue 6. 

91



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Det här är resultatet:

Cue
number

Fixture 1
Dim

Fixture 1
Position

1 100 Singer
2 0 Singer

3 100 Drummer
4 0 Drummer

5 0 Drummer
6 100 Singer

Systemet tittar efter dimmervärden över 0% i cuer som använder trackade värden. Om det behövs så sparar det de
trackade värdena före den skapar värdena i de tidigare cuerna. Sålunda så hindrar den cuen från att ändras på
grund av trackingen. Dimmervärdet i cue 5 är ett trackat värde på grund av en funktion som kallas AutoUnblock.
Den tar bort onödiga sparade värden.

 

4.6. Vad är Cuer?
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4.6. Vad är Cuer?

Cuer är det vi sparar de aktiva värdena för våra fixturer i. Det är väldigt användbart om vi vill köra samma värden
senare.

Cuer är som en behållare där vi kan lägga värden från vår programmerare. Den kommer sedan ihåg värdena.
Cuerna är ofta staplade på varandra i en cuelista.

 

Cuerna och cuelistorna är sparade i Executors och kan bara existera i executors. Du kan inte ha cuer utanför dina
executors. Du kan så klart ha värden i programmeraren utan att spara dem i cuer.

Detta kan låta lite komplicerat, men ljusbordet gör vanligen detta för dig. Om du har aktiva värden och trycker på
store och sedan en knapp associerad med en executor så kommer det att sparas en cue. Om ljusbordet inte vet vad
du vill göra så kanske det kommer att fråga dig.

 

Cuer innehåller också information om hur vi går in i cuerna. Det är information så som fade-tider och delay-tider och
vad som triggar cuen (kan vara en Go-knapp eller något annat).

 

Läs i länkarna nedan för att förstå mer om executors eller lära dig om hur man arbetar med cuer.

 

Relaterade Länkar

Vad är executors?

Vad är programmeraren?

Vad är Tracking?

Hur man arbetar med Cuer

Knappen Cue

Kommandot Cue

Cue-Vyn

4.7. Vad är Executors

Executors är knapparna och reglarna nedanför skärmarna (utom nedanför den högra skärmen).

De finns i två versioner. En med 2 knappar och en regel (fader) och den andra är enbart en knapp.

Knapparna har tryckta symboler på sig. De ser ut så här:  och för de executors med två knappar finns det även
en knapp som ser ut såhär: . Du kan ändra funktion på dessa knappar genom att använda Fönstret "Ändra
funktion för executor-knappar" eller i Menyn "Inställningar för Executor".
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Du kan ha många sidor (pages) med executors. Som standard så stannar de executors som är aktiva kvar när du
byter sida och är således alltid synliga så länge de körs. Allt som finns på samma executor-plats på den nya sidan blir
därför inte tillgängligt förrän den executor som hänger kvar från en tidigare sida avaktiveras. När den "gamla"
executorn inte är aktiv längre hoppar den tillbaka till den sidan den kom från och executorn som "legat under" blir
synlig och kan köras. Detta kallas Autofix och går att stänga av globalt under Setup -> Globala Inställningar

Du kan också manuellt fixera en executor så den alltid är synlig oberoende av sida genom att använda kommandot
eller knappen Fix.

Aktiva executors har en ljusare färg på sin ram än de ej aktiva reglarna. Du kan göra en executor icke aktiv genom
att trycka på knappen Off  och sedan på en knapp associerad med executorn.
Många executors avaktiveras när regeln är nere på 0%, men inte special-mastrarna (läs mer om dem nedan).

 

Executors kan ha olika roller. Här följer en beskrivning av dem.

Cuer

Du kan ha cuer och cuelistor. När du sparar en cue på en executor får du en cuelista med en eller flera cuer.

Nu kan du köra dessa cuer genom att använda executorknappar- och reglar.

Det här är den vanligaste användningen av executors.

Chaser

En cuelista kan köras i chaser-läge. Då ignoreras cuetimingen och listan körs istället som en loop med en
övergripande timing. Detta kan ställas in i menyn inställningar för executor.

Grupp-Master

Du kan spara grupper till executors och på så sätt få gruppmastrar. Dessa kan användas för att begränsa dimmer-
outputen för ett antal lampor i en grupp. Gruppmastern påverkar inga andra attribut (t.ex Pan/Tilt, color, gobo, etc.)
utan bara just Dimmer.

Special-Mastrar

Det finns fyra special-mastrar tillgänliga. De finns att hitta i vyn Magic Speed, men de kan även kopplas till executors.
Det finns ingen anledning att koppla dem till enkelknapps-executors utan bara till executors med regel.

Här är en kort beskrivning av de fyra olika special-mastrarna.

Master Speed (Hastighet)

Master Speed kontrollerar hastigheten för effekter sparade i cuer och chaser-hastigheten.

Det är en global hastighet och påverkar alla executors. Den kan inaktiveras i inställningsmenyn för executors för varje
enskild executor om du inte vill att just den ska förhålla sig till mastern.

När den är aktiv kommer ikonen  visas bredvid kommandoraden på skärm 1.

Master Rate (Hastighets-förhållande)
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Den här mastern används för att modifiera den programmerade timingen för cuer genom att använda en delare.
Standardvärdet är 1.
Det betyder att tiden i cuerna delas med 1 = tiden som sparats i cuen.
Om du flyttar regeln under 50% (som är regelns standardposition) så får du ett värde mindre än 1.
Om regeln är på 25% så får du ett värde som är 0.50. Så om din orginal-fadetid är 2 sekunder så kommer den att
delas med 0,5 och resultatet blir 4 sekunder.
Om du drar nerregeln till 0% så stannar alla fades.
Om du flyttar regeln över 50% så får du ett högre högre fade-värde. Om regeln står på 75% så är ditt värde 2. 2
delat på 2 är 1, så då blir fade-tiden 1 sekund.
Tar du regeln till 100% så får du i princip en fadetid på 0 sekunder.

Det är en global tid och påverkar alla executors. Den ka inaktiveras i menyn inställningar för executor för varje
executor om du inte vill att just den ska följa mastern.

När den är aktiv kommer ikonen  visas bredvid kommandoraden på skärm 1.

Executor Time (Exec Time)

Mastern Exec Time användas för att ignorera den programmerade tiden i cuer och använda tiden som den här

mastern är satt till - De sparade delay-tiderna ignoreras. När du drar upp regeln får du ett värde mellan 0 och 10
sekunder. De två knapparna associerade med executorn kan användas för att slå på eller av Exec Time funktionen.

När den är aktiv kommer ikonen  visas bredvid kommandoraden på skärm 1.

Programmer Time (Prog Time)

Mastern Prog Time används för att sätta en tid för programmeraren. Det är väldigt användbart när du kör live-shower

och vill använda fadetider mellan värden i programmeraren, t.ex mellan olika presets.
När du drar upp regeln får du ett värde mellan 0 och 10 sekunder. De två knapparna associerade med executorn
kan användas för att slå på eller av Prog Time funktionen.
När funktionen är aktiv kommer alla värden i programmeraren använda den tiden regeln är satt på - inklusive när du
trycker på Clear .

 

När den är aktiv kommer ikonen  visas bredvid kommandoraden på skärm 1.

 

Relaterade Länkar

Vad är cuer?

Vad är programmeraren?

Knappen Exec (Executor)

Kommandot Executor

Executor-raden
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Executor-poolen

Vyn "Magic Speed"

4.8. Vad är Chasers?

Chasers är cuelistor som jobbar i ett speciellt läge.

I detta läge så ignorerar cuelistan den sparade timingen och kör alla cuer efter varandra.

Eftersom den inte använder cuetimingen så körs den i ett satt tempo. Standardtempot är 60 slag per minut (beats
per minute eller BPM). Det betyder att den kör 60 steg eller cuer per minut.

Chasers kan ha olika körlägen. Standardläget är en ändlös loop. Det loopar hela quelistan tills du stoppar den. De
andra lägena är Shoot-Off och Shoot-On. De kör cuelistan en gång. Shoot-Off stänger sedan av chasern när den når
den sista cuen. Shoot-On stoppar eller pausar chasern när den når sista cuen.

En annan inställning du kan ändra på chasern är åt vilket håll den ska köras. Standardinställningen är framåt. De
andra alternativen är bakåt, studsa och slumpmässigt. Studsa kommer att köra chasern framlänges tills att du
kommer till sista cuen, då backar den tillbaka genom cuelistan till första cuen och vänder sedan igen osv.
Alternativet Slumpmässigt kör cuerna i helt slumpmässig ordning.

För att lära dig hur man programmerar och kör chasers, ta en titt på Hur man arbetar med chasers.
 

Relaterade Länkar

Hur man arbetar med chasers

Vad är cuer?

Cue-Vyn

4.9. Vad är Effekter?

Effekter i dot2 är attribut som dynamiskt växlar mellan två värden. dot2 kommer med ett antal inbyggda effekter som
du kan modifiera.

Effekterna körs i de olika preset-typerna. Du kan för närvarande inte använda effekter i presettyperna: Control,
Shapers och Video.

Effekterna sparas i cuerna. När du vill stanna en effekt så måste du "Stompa" (stomp) effekten. Stomp är vad vi
använder för att tala om för ljusbordet att stanna de olika effekterna som körs. Antingen per fixtur eller preset-typ.

Off används oftast för att ta bort värden från programmeraren.

Effekter körs i en cyklisk slinga som växlar mellan höga och låga värden.

Vanligast är att du väljer fixturer, sedan vilken preset-typ du vill att effekten ska köras i och sedan trycka på knappen
Effect . Nu kan du välja på någon av de fördefinierade effekterna.
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Du kan köra multipla effekter och om du vill att de ska synkroniseras trycker du på knappen Sync .

Om du vill ha mer slumpmässigt utseende på din effekt kan du trycka på knappen Blanda Urval .

 

Här följer en kort beskrivning av de olika värdena du kan justera.

Lågt / Högt Värde

Effekterna går mellan två värden. De kallas Högt och Lågt.

Hastighet

Hur snabbt dina effekter går definieras av en hastighetsparameter. Det mäts i BPM (Beats Per Minute) Hastigheten
kan också påverkas av Specicalmastern Master Speed - om den är aktiv och påslagen för den executor där du
sparat din effekt.

Fasning

Fasning skulle även kunna kallas fördelning. Här kan vi sprida ut fixturerna över effekt-cykeln.

Om alla dina fixturer har samma värde i fasningen skulle de vara på samma ställe i cykeln.

I den här bilden finns det 6 fixturer representerade av en grön punkt i sinusvågen. Alla är på samma ställe i cykeln. 

Om vi sprider ut dem jämt så skulle det kunna se ut så här:

Varje grön punkt är en fixtur. Här använder vi en av de förinställda fasningarna som heter "0..360"

Du kan skapa snygga looks och grupperingar genom att trycka på knappen Align  och sedan fortsätta vrida på
encoderhjulet åt ett håll. När du har värden på fasningen med stor separation kan du skapa intressanta looks.
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Funktionen Align <> kan användas för att skapa "speglade" effekter.

Bredd

I vissa effekter är det logiskt att kunna justera bredden. Det är vanligtvis en justering för hur många fixturer som står i
det höga värdet och hur många som är står i det låga.

Mjukhet

I vissa effekter kan du justera hur mjukt eller hårt fixturerna ska växla mellan de höga och låga värdena. Ju högre
värdet på mjukheten är destu mer fadar effekten mellan värdena.

 

Om du vill ta en titt på hur man skapar och använder effekter, läs Hur man arbetar med effekter.

4.10. Vad är Preview och Blind?
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4.10. Vad är Preview och Blind?

Preview och Blind är två olika sätt att arbeta utan att skicka ut värdena på DMX.

Blind

Blind är ett enkelt sätt att gömma programmeraren från outputen. När du trycker på knappen Blind  så gömmer du
de aktuella programmerar-värdena från DMX-Outputen. Du kan ändra värden i programmeraren så som du vanligtvis
gör. Du kan sedan spara innehållet i programmeraren eller så kan du trycka på Blind  igen för att skicka ut värdena
från programmeraren igen.

Detta kan användas för att spara ändringar i cuer i bakgrunden eller förbereda något i programmeraren och sedan
ta fram det med en enkel knapptryckning.

Om du ställt in en Programmerar-tid (Prog Time) så kommer den att användas när du går in och ur funktionen blind.

Preview

Funktionen preview är mer avancerad. Den kan användas för att simulera övergångar mellan cuer eller att helt
enkelt titta på hur en cue ser ut utan att ändra outputen. Istället för att gömma din nuvarande programmerare från
outputen - och sedan slå av värden du kanske har i programmeraren - så har du en separat gömd programmerare.
Det här kan användas för att programmera cuer utan att ändra den nuvarande outputen.

Du går in i preview-funktionen genom att trycka på knappen Prvw  och sedan på en knapp associerad med den
cuelistan du vill förhandsgranska. Då får din fixtur-vy en röd titelrad och visar dig innehållet i cuen. Du kan sedan
köra cuer i förhandsgranskarläge genom att trycka på den lilla Go+  och sedan på Prvw . Det är ett väldigt bra sätt
att göra ändringar utan att störa det som händer på scenen.

När du är i preview kan du fortfarande köra executors normalt och köra cuer live.

 

Följ länkarna nedan för att lära dig mer detaljerat om funktionerna Blind och Preview.

Relaterade Länkar

Vad är programmeraren?

Knappen Blind

Kommandot Blind

Knappen Prvw

Kommandot Preview

4.11. What is network in dot2

Network can be a lot of things. In our world, network is when you connect at least one device with another using the
RJ45 Ethernet connectors. 
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If you only have a console and nothing else then you do not need to worry about anything that has to do with
network, but at some point you might want to add something to your system.

The simplest network is connecting a Wing or a dot2 node with the core or XL console.

The MA devices support the defined standard segment length for fixed installations – 90 m plus 2x 5 m. In order to
avoid problems caused by different specifications of patching and installation cables, the cable length is restricted to
not more than 75 m. 

Important:
dot2 devices are to be operated in a separate network – in VLAN at least.
In general, MA devices are to be connected by cable and not by wireless LAN. 

Each device has an Ethernet connector on the back. Connect an Ethernet cable of Cat.5.E or higher to the device.

dot2 devices use IPv6. This is a unique number each dot2 device has and uses to speak to each other - it is similar
to an address that makes it possible for the devices to know where to send messages.

Since each device has one Ethernet connector only, you need to add a network switch if you want to connect more
than two devices. This needs to be a good switch that can handle IPv6 and multicast. Multicast is like a language
the devices use to talk to each other. The switch should be able to handle network speed of at least 100 Mbit/s or
more. An average network speed of 30 Mbit/s has to be reserved for dot2 devices. Be aware that if you have a
managed switch you might need to activate IPv6 in the switch.

Important:
Dynamic link aggregation (LACP) is prohibited in the dot2 network. However, you are permitted to use
static link aggregation. 

The delay tolerance is a maximum of 2 ms. 

Next, connect each device to the switch.

The consoles and onPCs are the brains of the operation. You can connect dot2 Wings, dot2 Node4s and dot2 3D to
a console or onPC. You can also connect consoles and onPCs for redundancy.

If you need to connect a computer with dot2 onPC or dot2 3D, then you should make sure that your computer can
use IPv6. Most recent computers usually use IPv6.

A dot2 core can be connected to a maximum of 4 external wings. A dot2 XL already has a built-in wing so it can be
connected to a maximum of 3 external wings. Wings are connected to a specific console (real dot2 console or dot2
onPC).

Other network devices are connected together in a session. Each session can handle 5 dot2 consoles (real consoles
or dot2 onPC), 5 dot2 3Ds, 10 dot2 Node4s outputting DMX.

It is possible to run 4 different sessions in the same network.

 

Related links
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Related links

How to connect nodes, wings, onPC and 3D 

What is IPv6

4.12. Vad är IPv6?

IPv6 är nätverksprotokollet som används i dot2-systemet.

Alla enheter från MA lighting har en unik IPv6-adress - det är ett långt nummer. Det betyder att du inte behöver
bekymra dig över att ställa in adresser för din utrustning.

Om du använder en dator

Men du kan behöva se över din dators IPv6-adress. Normalt så skapar din dator sin egen adress. Det är ett nummer
skrivet i 8 grupper separerade med kolon. Varje grupp har 4 hexadecimala nummer. Så en IPv6-adress kan se ut
såhär:

2001:0db8:4545:0000:0000:00ff:fe21:67cf 

Samma adress skulle även kunna se ut såhär:

2001:db8:4545::ff:fe21:67cf

Alla datorer som stödjer IPv6 använder någonting som heter Lokal Länk-adress. Det är en adress som börjar med
"fe80". Data från och till en Lokal Länk-adress skickas bara i ditt lokala nätverk. Den kommer inte att skickas
igenom en router eller internet.

Din dator borde redan ha en Lokal Länk-adress.

Hur kontrollerar jag detta?

Windows 8

Högerklicka på windows startknapp - vanligtvis nere i vänstra hörnet.

Välj "kör" i menyn och skriv cmd i dialogrutan som öppnas.

Det öppnar kommandotolken i windows.

Här kan du skriva kommandot ipconfig. Det visar en lista över de aktuella inställningar för dina nätverksinterface. Här
borde du hitta något som kallas link-local IPv6-Adress. Och förhoppningsvis så har du en adress där som börjar med
"fe80".

Windows 7

Klicka på windows startknapp - vanligtvis nere i vänstra hörnet.

Klicka i sökfältet i menyn och skriv cmd.

Det öppnar kommandotolken i windows.
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Här kan du skriva kommandot ipconfig. Det visar en lista över de aktuella inställningar för dina nätverksinterface. Här
borde du hitta något som kallas link-local IPv6-Adress. Och förhoppningsvis så har du en adress där som börjar med
"fe80".

 

Om din dator inte har en IPv6-adress så ber vi dig att titta i manualen för din dator eller för ditt operativsystem -
alternativt söka på IPv6 i windows-websidan.

 

Ditt nätverk behöver kunna hantera IPv6-adresser och protokoll. Försäkra dig om att du använder nätverks-switchar
som stödjer IPv6.

 

Relaterade Länkar

Vad är ett nätverk?

Hur man ansluter noder, vingar 3D och onPC

4.13. Vad är DMX-Testaren
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4.13. Vad är DMX-Testaren

DMX-Testaren används för att dra upp DMX-Kanaler utan att man behöver patcha någonting till dem först.

Vanligtvis behöver man patcha en fixtur till en DMX-Kanal innan du kan slå på kanalen. Det är inte alltid praktiskt.
Ibland måste du ta reda på vilken DMX-kanal du behöver före det att du kan patcha en fixtur till den. Eller du kanske
bara vill slå på lite arbetsljus.

Då kan du använda knappen DMX  för att slå på kanalen. För att se olika exempel på hur man kan göra detta. Se
Kommandot DMX.

DMX-Testaren har högre prioritet än programmeraren och executors. Det betyder att om en kanal är aktiv i DMX-
testaren så kan du inte kontrollera den genom att använda de vanliga funktionerna i dot2. Du behöver därför slå av
DMX-testaren eller ta bort den specifika DMX-kanalen från DMX-testaren.

Det enda stället där du kan se att en kanal styrs av DMX-testaren och vilket värde den skickar är i DMX-Vyn. Dessa
kanaler har röd bakgrund.

Det snabbaste sättet att slå av DMX-testaren är i Tools-Menyn och välja Slå av DMX-Testaren .

 

Relaterade Länkar

Knappen DMX

Kommandot DMX

Kommandot DMXUniverse

DMX-Vyn

Tools-Menyn

Vad är programmeraren?
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5. How to...

I "How to" sektionen kommer vi försöka ge dig korta förklaringar och praktiska exempel hur du kan använda olika
funktioner i dot2.

Det kan till exempel handla om hur man skapar grupper, hur man namnger en cue, vad man behöver för att ansluta
en vinge eller en hel del andra saker.

Om du vill veta vilka dessa saker är, ta en titt i Vad är... -sektionen. 

5.1. Slå på eller av ljusbordet

Figur 1: Strömbrytaren på baksidan av ljusbordet.

Slå på ljusbordet
Tryck på strömbrytaren baktill på ljusbordet.

Ljusbordet börjar sin uppstart. Uppstarts-skärmen visas.

Om ljusbordet är klart så öppnas den senaste showfilen.

Om det är den första gången du slår på ljusbordet så visas startskärmen.
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Figur 2: dot2's startskärm

Slå av ljusbordet

Varning:
Spara showfilen innan du slår av ljusbordet. Tryck Backup  Backup  eller öppna Backup-fönstret.
Om du inte sparar showfilen innan du slår av ljusbordet så förlorar du show-data.

Tryck på strömbrytaren baktill på ljusbordet.

Ljusbordet stängs nu av.

5.2. Hur man uppdaterar ljusbordet
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5.2. Hur man uppdaterar ljusbordet

Du kan uppdatera mjukvaran i dot2-ljusbordet.
Den nuvarande mjukvaruversionen visas i Fönstret Systeminformation.

1. Ladda ner den senaste dot2*.update filen från www.ma-dot2.com och spara den på ett USB-minne.
2. Sätt i USB-minnet på baksidan av ljusbordet.
3. Tryck Setup  och under Ljusbord tryck på Uppdatera Mjukvara .

Fönstret "Uppdatera mjukvara via Systeminformation"  öppnas.
4. Tryck på knappen Uppdatera .

Ljusbordet frågar om du vill spara showfilen
5. Tryck Spara Showfil .

Ljusbordet kopierar uppdateringsfilerna och frågar om du om du vill starta om bordet.
6. Tryck Starta om nu .

Ljusbordet startar om och installerar uppdateringen.

Nu är den nya mjukvaruversionen redo att användas.

5.3. How to add and patch fixtures

On this page we'll have a look at the workflow when adding and patching fixtures in our show. We'll also look at
removing fixture types that we don't use.

A new and empty show

In a new and empty show we need to add some fixtures before we can do anything with the dot2. If you already
have some fixtures in your show, then you can jump down to the Adding fixtures in a show with fixtures section of this
help page.

Press the Setup  key. This opens the Setup menu. Here you'll find a button called Patch & Fixture Schedule .
 Please tap this button. Now we can see a list of all the fixtures (we don't have yet) in our show. Right now it very
empty; we need to add some fixtures. Tap the button called Add New Fixtures  on the right side of the right
screen. 

This opens the Add New Fixtures view. Here we have 6 different green input fields where we need to adjust the
content. The 6 different things we need to define is:

Type - This is the fixture type we want to add to our show

Quantity - This is the amount of the above selected fixture type we want to add.

ID - This is the fixture ID number of the first fixture we want to add. If you add more than one fixture then they will
be enumerated from this number. Two fixtures can't have the same ID number and all fixtures need to have a ID
number.

Name - This is the suggested name for the fixture. You can change this to whatever you want. If you end the
name with a space and then a number, then the fixtures will be enumerated from this number - if you add more
than one fixture.

Patch - This is the DMX patch address of the first fixture you add. If you are adding more than one, then the
fixtures will be patched at the next available address from this number.

Offset - This can be used to automatically add empty DMX channels between your fixtures.
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Some of the fields have three small dots . This usually opens a drop down menu.

The plus/minus icons are used to increment or decrement the value.

The small keyboard icon  will open an on-screen keyboard.

Type

If you tap the three dots in the type field, then you can see a list of fixture types imported into our show. This usually
includes a simple dimmer fixture and some different LED fixtures. You can select one of fixtures in the list. If the
fixture you are trying to add isn't in the list, then you can tap the Select other...  buttons next to the green input
field.

This will open the fixture type library. Here you can select one of the fixture types and import it into your show. This
means that you take a copy out of the library and put it into your show. You can use the encoders to change the
drive. Internal is the internal drive of the dot2, If you have a USB drive connected, then you can change to the

library on the USB drive.

The other encoders are used to change the fixture manufacturer, the fixture type and if the fixture have more than
one mode, then you can use the right encoder to select the mode of the fixture.

You can also type something in the green search field. Here you can write the manufacturer or fixture name or just
some of it in any combination. The search is done on both the manufacturer and fixtures.

Once you have located and selected the fixture you want to add you can tap the Ok  button in the upper right
corner.

Quantity

You can adjust the amount of fixtures you want to add. You can tap the input field and use the numeric keys to
change the number or you can use the - and + on the right side of the input field to adjust the number. You can
also turn the middle left encoder.

Set the quantity to the amount of fixtures you want to add.

ID

All fixtures in our show needs an unique ID number. Two fixtures can't have the same ID number and all fixtures
needs to have an ID number.

You can adjust the ID number the same ways as with the quantity. And you have an extra option. If you tap the
Select...  button you open the Select Fixture ID(s) window. This can be used to visually see what fixture ID are

available and what IDs are used. Right now you have an empty show so there aren't any ID conflicts or already used
IDs. Let's return to this when we add fixture to a show that already have some fixtures.

Select the ID number of the first fixture.

Name

You can give your fixtures a name that makes it easier for you to remember what they are.
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You can tap the small keyboard icon  to open the onscreen keyboard or you can use an external keyboard. If you
give it a name and then make a space and add a number then the fixtures will be enumerated from this number, if
you are adding more than one fixture.

The name doesn't have to be unique.   

Patch

The fixtures we add needs a DMX patch address for us to be able to control them. The dot2 suggest the first
available address after the last patched fixture.

You have several options for adjusting this value. If you tap the three white dots  in the input field gives you an
drop down that allows you to adjust the universe number and the DMX address in the selected universe.

You can tap the input field and use the numeric keys to input a DMX address. If you type it in directly, then you need
to separate the universe number and DMX address using a dot. 

You can also tap the Select...  button on the right side (next to the Offset) and open the Select DMX Address..
window. This allows you to select the universe on the left side of the window and scroll through and select an
address in the selected universe on the right side of the view. You can use the left and right encoders to select the
universe and the DMX address. The middle right encoder can be used to set the Offset (read about it below). When
you have selected a DMX address, you can tap the Ok  button in the upper right corner to confirm you choice in the
Select DMX Address window.

The patch address needs to be unique. You can't have fixtures that uses the same DMX addresses.

Offset

The Offset can be used to automatically add empty DMX channels between your fixtures. If you add 10 fixtures that
each use 16 DMX channels, then the console will patch then right next to each other without any gap between
them. So the first will be at address 1 the next at 17, next at 34, etc. If you want a gab, then you can automatically
add this. If you set the offset higher than the amount of channels that the fixture use then this will be the start
address for the fixtures. E.g. we patch the 10 fixtures with 16 channels and have the offset at 20, then the first will be
at 1, next will be at 21, next at 41, next at 61, etc. This can be easier to address unless you are not running out of
DMX channels.

 

When you have adjusted the input fields to your liking, then you can tap the Ok  button in the upper right corner to
confirm you choices.  This takes you back to the Patch and Fixture Schedule window. Now you can see the fixtures
you have added. Each Fixture gets its own row and the columns allow you to edit any field you desire. To learn more
about the details of the Patch and Fixture window, please follow the link above.

To finalize the changes to our show and add the fixture please tap the Done  button in the upper right corner. This
gives you a window that asks you to confirm that you want to apply the changes in your show. Tap the big
Apply All Changes  button.

You have now added some fixtures to your show.

Multipatch a fixture
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Multipatch a fixture

You can create a multipatch fixture. It's a way to have multiple patchable DMX addresses connected to one Fixture
ID.

You select the fixture you want to multipatch and then tap Create Multipatch  (in Setup - > "Patch & Fixture
Schedule"). Now you type how many extra DMX patch address you want.

This gives you extra lines in the Patch and Fixture Schedule under the fixture you selected. Each line can have their
own name and own DMX address.

The dot2 will then mirror the DMX output on these DMX addresses. The selected fixture and the multipatches share
the same Fixture ID.

Multi patch fixtures appear as extra fixtures you can position in the dot2 3D visualizer.

To accept the new multipatched fixtures you'll need to exit the Patch and Fixture Schedule window by pressing
Done  in the upper right corner and Apply all changes .

Add fixtures in a show that already have some fixtures

If your show already have some fixtures but you need to add new ones, then you need to pay attention to the already
existing fixtures in your show. The process is nearly the same as described above, but now your show already have
some fixtures, and since some of the settings for the fixtures need to be unique, then you'll need to add fixtures with
unique ID and patch information.

Press the Setup  key and then the Patch & Fixture Schedule  button. This gives us the Patch and Fixture
Schedule window. Here you can see the existing fixtures. To add more you need to tap the Add New Fixtures
button.

Now you need to adjust the five input fields to match your needs. 

Some of the windows will now look a little different, since we now have fixtures in the show. If you tap the Select...
button next the ID field, you'll now see that some of the ID fields in the Select Fixture ID(s) window are now grayed
out and there's a fixture name in the IDs that are occupied.

The same happens in the Select DMX Address.. window. Tap the Select...  button next to the Patch input field.
Here you can now see on the universe selector on the left side of the screen that the existing fixtures are occupying
some of the DMX addresses in the universes - some of the area inside the square is filled.

You need to select available fixture ID numbers and patch addresses. This needs to be unique numbers.

When you have adjusted the green input fields to meet your requirements, then you can tap the Ok  button in the
upper right corner. Then exit the Patch and Fixture Schedule window by tapping the Done  in the upper right
corner to confirm this is your new fixture setup. And finally confirm that you want to Apply All Changes .

Change the fixture type
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Change the fixture type

You can change the fixture type of your already patched fixtures. The console will do it's very best to replace the
programmed values. If you change the fixture type on a fixture you have already programmed, then the console will
keep as much of the data as possible. It'll try to convert the data to the nearest value. E.g. if you have programmed
some LED wash lights and then replace them with something that only have a color wheel, then the console will try
to select the nearest matching color on the wheel. This is not a fool proof system. So it's a good idea to program
using presets. That makes it easier to correct the programming after the fixture type change.

If you want to change the fixture type then you press Setup  and then Patch & Fixture Schedule . Then select the
fixture(s) you want to change and tap Change Fixture Type . This will open the Select Fixture Type.. window. Here
you can see all the current fixture types in your show. Here you can select one of the fixture types or you can tap
where it says Import  in the title bar. This will open the Import Fixture Type window - here you can import a new
fixture type into your show.

When you have selected the fixture type you want then you can tap Ok  in the upper right corner.

If you change the fixture type to something that uses a different amount on DMX channels, then you might need to
re-patch your fixtures.

Important:
Changing fixture types to fixture types that have more DMX channels does not delete the old patch,
instead it displays the invalid patch address in red. 

When changing fixture types to fixture types three instance can occur and as a result a warning pop-up appears:

Figure 1: Pop-up Patch Collision

1. Address overlap: Invalid patch addresses are displayed in red in the Patch and Fixture Schedule. 
2. Address overlap and fixture collision: If you tap Ok  in the pop-up Patch Collision, the patch addresses are

deleted. This is indicated by a minus in brackets.
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3. Fixtures collision: If you tap Cancel  in the pop-up Patch Collision, fixtures that overlap are displayed in red.
Fixtures that collided with other fixtures do not have patch addresses any longer. This is indicated by a minus
in brackets. 

Then tap  Done  to exit the Fixture schedule and then Apply All Changes . Now you have changed the fixture type.
Now you should check your cues.

Delete unused Fixture types

When we looked at changing the fixture type, we looked at the Select Fixture Type.. window. Here we can also

delete unused Fixture Types. Open it as described above. In the title bar there's a trash can icon . If you select
one of the Fixture types and then tap this icon then it will ask you if you really want to delete the fixture type. Here
you can confirm it or cancel the operation.

You can't delete fixture types that are assigned and patched!

 

5.4. How to save and load your show

Your shows can be saved to the internal drive of the dot2 console. But it can also be saved to an external USB drive.
When you have shows stored, you can load them into console and play them back.

The Backup menu

All this is controlled using the Backup menu. You access this by pressing the Backup  key. The menu can look like
this:

Figure 1: Backup Window
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At the heart of this menu are the four big buttons.

Above these buttons you can see the name of your currently loaded show and the last time it was saved.

The right encoder allows you to choose between the four buttons.

Below the four buttons you are told if there's an USB drive attached to your console or not. If there's an USB drive
attached then saving your show will save the show both on the internal drive and on the external drive.

Below this is an Auto Save function. Here you can choose a time interval which will be used as a countdown for
when the console will automatically save the show. 

New Show

Tapping the New Show  button or using the encoder to select it and then shortly pressing the encoder open the
New Show window. Here you can create a new empty show. You type in the name of your new show and tap the
onscreen Enter  (a left arrow with a 90 degree angle) or press the Please  key.

Load Show

Tapping the Load Show  button or using the encoder to select it and then shortly pressing the encoder opens the
Load Show window. Here you can choose the left encoder to select the drive from where you wish to load a saved
show. The options are the Internal, Demoshows or USB Drive (if connected). This list is also on the left side of the
screen. Demoshows are some shows that are made by MA. They can be used to play around with the different
functionality in the console without having to go through the process of programming an entire show.

Once you have selected the drive you can see a list of available saved shows in the right side of the screen. You can
use the right encoder to scroll through the list of shows. Shortly press the encoder to load the selected show.

Delete Show

To delete a show you'll also need to go into the Load Show menu. Here you can select the show you want to delete
and then you tap the trash can icon in the title bar at the top.

You can't delete the demo shows.

Save Show

Tapping the Save Show  button or using the encoder to select it and then shortly pressing the encoder, saves your
current show using the already given name. 

This can also be done when you are not in the Backup menu, by pressing the Backup  key twice (like
double clicking a mouse).

Save Show as...

Tapping the Save Show as...  button or using the encoder to select it and then shortly pressing the encoder opens
the Save Show as... window. Here you can save your current show under a different name. It looks a lot like the
New Show window. It basically an input field and the on screen keyboard.
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You can exit the Backup menu by pressing the Backup  key. the Esc  key or the Esc  in the upper left corner.
This takes you out of the Backup menu without making any changes.

In many of the windows opened by the backup menus you'll have an Ok  button in the upper right corner. This can
be used to confirm your choice of name or selection of show file to load. 

 

Load your dot2 show in grandMA2

You can load your dot2 show on a grandMA2 (from grandMA2 version 3.1). Once your show have been loaded in
grandMA2, then you can not take it back to the dot2.

The easiest way is to save your show is on a USB drive. Then take the same USB drive and connect it into the
grandMA2. This will create the correct folder structure on the USB drive.  Then you'll need to connect the USB drive
to a computer and manually move or copy the show file from the show folder inside the dot2 folder to the show
folder in the gma2 folder. Then plug the USB drive back into the grandMA2 and load the show from the drive.

You'll get a grandMA2 show that have all the show data from the dot2, but all the areas that are not defined by the
dot2 will be the factory defaults.

You can load a dot2 show file in the grandMA2 - but not a grandMA2 show file in the dot2!

5.5. How to use the command line

The dot2 is technically a command line console. Everything that happens is also a command that's executed in the
command line.

To learn more about the actual commands you can write, please have a look at the commands section in this
manual (also link below).

This is what the command line looks like:
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It's almost always visible on the right screen. If you tap this then you open the Command Line view. It could look like
this:

Here you can use the onscreen keyboard to type in the commands and you can see the command history and the
response from the console. You can also use an external keyboard in the command line.

When the command line have the focus, then you can use the Up  and Down  keys to select previously used
commands - then you can execute the command by pressing the Please  key. You can also use the up and down
arrows on an  external keyboard.

The command history is also a view you can have visible on one of the internal screens or on the external screen. 

 

Related links

Commands section

Command Line view

 

5.6. How to use Encoders in the onPC
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5.6. How to use Encoders in the onPC

Unlike the real console, you don't have any encoders in the onPC.

You do have the Encoder Bar.

Encoder Bar.

This can be operated by the mouse.

If you left click on one of the four area in the Encoder Bar, then it's the equivalent to a short press on the physical
encoder.

A click-and-hold while you move the mouse up and down is like scrolling the encoder - while you hold the left
mouse button and move the mouse, you can go outside the Encoder Bar.

You can also do this by selecting one of the controllers in the special preset type dialogs and then turn your mouse
scroll wheel (if you have one).

 

For moving the cursor in sheets it's better to use the arrow keys on your keyboard. You'll need to click somewhere
inside the sheet first.

5.7. Hur man arbetar med grupper

Den här sidan beskriver olika saker du kan göra med grupper.

Skapa en ny grupp

Först måste du skapa grupper. Det här är arbetsflödet för att skapa en grupp.

1. Välj en eller flera fixturer
2. Tryck Store  och sedan Group
3. Nu har du några alternativ: 

1. Tryck på en tom grupp  i gruppvyn på skärmen.
2. Skriv in ett specifikt nummer följt av Please
3. Tryck bara Please  för att skapa gruppen på den första tomma platsen i grupp-vyn. 

Namnge en grupp

När du spara en grupp genom att trycka på skärmen eller genom att skriva in ett nummer så visas en liten popup
som du omedelbart kan trycka på för att namnge gruppen.
När du trycker på den öppnas fönstret Namnge. Här kan du skriva in vad du vill att gruppen ska heta. Du kan också i
detta läge bara börja skriva på ett externt tangentbord. Det öppnar också fönstret Namnge.

Om du redan har en grupp och du behöver namnge den eller byta namn på den så kan du trycka på knappen
Label  och sedan på gruppen du vill namnge. Det öppnar också fönstret Namnge.

1. Tryck Label
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2. Tryck Group , sen har du några alternativ:
1. Tryck på en grupp i grupp-vyn.
2. Skriv in numret på gruppen du vill namnge och sedan tryck Please . 

Kalla upp/Använda/Välja en Grupp

När du vill använda en grupp är allt du behöver göra att välja den.

1. Tryck Group
2. Härifrån har du två alternativ:

1. Tryck på gruppen på skärmen - om du har en Grupp-vy på en av dina skärmar behöver du inte trycka
på Group  först.

2. Skriv in ett nummer på gruppen du vill kalla upp, sen kan du fortsätta. Du kan sätta ett värde av något
slag eller göra ändringar i ditt urval.

Om din grupp har ett unikt namn så har du ett annat alternativ. Du kan trycka på kommandoraden och skriva "g"
(genväg för group), mellanslag och sedan namnet på gruppen följt av enter - det kan vara snabbare på ett externt
tangentbord.

Kopiera en grupp

Du kan göra en kopia av en grupp. Du skapar då en ny grupp med exakt samma urval som i gruppen du kopierade
ifrån (så som den såg ut när du gjorde kopian). Om du sedan ändrar i orginalgruppen så ändras inte kopian.

1. Tryck Copy
2. Tryck Group
3. Åter igen har du flera alternativ:

1. Tryck på gruppen (eller grupperna) du vill kopiera, sedan på en tom grupp.
2. Eller genom bara använda knappar, i en särskild ordning:

1. Tryck in numret på gruppen du vill kopiera (källan).
2. Tryck At
3. Tryck in numret för destinationen för den kopierade gruppen.
4. Tryck Please

Om du väljer fler än en grupp att kopiera till en ny plats så skapar du flera kopior samtidigt.

Flytta en grupp

För att flytta en grupp så gör du på i princip samma sätt som när du kopierar grupper.

1. Tryck Move
2. Tryck Group
3. Du har flera alternativ:

1. Tryck på gruppen (eller grupperna) du vill flytta, sedan på en tom grupp.
2. Eller genom bara använda knappar, i en särskild ordning:

1. Tryck in numret på gruppen du vill flytta (källan).
2. Tryck At
3. Tryck in numret för destinationen för gruppen.
4. Tryck Please

Du kan flytta flera grupper samtidigt.

Om du flyttar en grupp till en plats som redan har en grupp så byter de två grupperna plats med varandra.
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Slå ihop grupper

Om du kopierar en grupp, på något av ovan nämnda sätt, till en upptagen plats så får du välja mellan alternativen,
Skriv Över, Slå ihop eller Avbryt operationen.
Väljer du "Slå ihop" (merge) så slår du ihop urvalet av de båda grupperna till en grupp. "Skriv över" raderar
innehållet i gruppen på destinationsplatsen.

Radera en grupp

För att radera en grupp så trycker du först Delete  och sedan på den grupp du vill radera.

Skapa en Grupp-Master

Du kan skapa en grupp-master av en executor-fader. Dessa kan användas för att begränsa outputen (dimmer-
intesiteten) hos fixturerna som är sparade i grupp-mastern. Begränsningen fungerar proportionellt, vilket betyder att
om du har en gruppmaster på 100% med en fixtur i på 50% och du sedan drar ned grupp-mastern till 50% så
kommer fixturen att skicka ut 25% dimmer. Om en fixtur är begränsad av flera grupp-mastrar så så spelar det ingen
roll om en annan grupp-master dras upp. Den gruppmaster som har lägst värde har företräde. ("Lowest Takes
Precedence"-principen).

1. Välj de fixturer som du vill ska ingå i grupp-mastern.
2. Tryck Store  
3. Tryck Group
4. Tryck på en av knapparna associerad med executorn du vill ska vara grupp-master.

 

Relaterade Länkar

Vad är grupper?

Grupp-vyn

Knappen Group

5.8. How to work with presets

Presets are a set of values that a specific selection of fixtures can use. This value set is stored in a special preset
pool that allows you to use the same value sets again and again. If you store the preset in a cue, then you store a
link for some attributes for some specific fixtures to the preset. This means that you don't actually store the values in
the cue, but a link to the preset. If you then update the values in the preset, then the look of your cues will change.
If you want to learn more generally about what the presets are, then you can read the What are Presets help page.

Now we'll look at how to actually work with them.

Create some presets

I assume you have a show with some fixtures that have different types of attributes.

There are different preset types. The preset types change depending on what fixtures you have added to your show.
You can see the different preset types on the right side of the right screen.
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You can make a Preset view on one the other screens using the view bar or you can open it on the right screen by
pressing the Preset  key. It might make more sense to open the preset view on a screen that isn't the right one. Do
this and then see the title bar of the preset view change when you select the different Presets Types on the right
side of the right screen. Each Preset Type have it's own preset pool. This also means that you can only store Dimmer
values in a Dimmer Preset pool. The exception to this is the All preset type. The All type can store all values across
the different other Preset types.

Let's try to make some dimmer presets (I assume you have added some fixtures that have a dimmer channel).
Select some of your fixtures, give them a dimmer value in your programmer (if you don't know what the programmer
is then you should first learn about this - follow this link). Now press the Store  key and then an empty pool object in
the Dimmer Preset pool. Now you can see that you have created a Dimmer Preset. 

You can do the same with any of your available Preset types. Remember that you can only store Dimmer values in a
Dimmer Preset. The same is valid for each of the different Preset Types - except the All presets.

Try to have dimmer and color values in your programmer. Then tap All  on the menu on the right screen. Press
Store  and then one of the All Presets. Now you have stored a preset that have both dimmer and color values.

Notice that tapping the All  button opens the All preset pool on screen 1. You can also open this All preset pool by
pressing  + 0 .

Naming presets

If you start to type on an external keyboard directly after storing a preset, then you are labeling the preset. You might
also notice a label pop-up when you store a preset. Tapping this will open the naming window. If you need to label
a preset long after it's stored then you can press the Label key and then the preset you want to label. This also
opens the Naming window.

The dot2 will try to name the preset based on it's best guess. This doesn't work if there's no definite value. An
example is position presets. The dot2 simply doesn't know what the fixtures are pointed at, so auto-naming them
doesn't make sense.

Call/Use/Select a Preset

If you store a preset, then you get the link to the preset directly in your programmer. This allows you to store a cue
directly afterwards and have the preset in the cue.

If you need to use a preset, after you have created them, then you have the following options. If you don't have any
fixture selected, then you can tap the preset you want to use. The first tap selects all the fixtures that can use the
preset. You'll need to tap it again to actually get the preset in your programmer.

If you have a selection of fixture and you tap a preset then it's only the fixtures that can actually use the preset that
gets the preset in the programmer.

Once you have the preset values in your programmer, then you can store a cue, a new preset or take the values out
of your programmer again. 

Update a preset

If you need to update the values in the preset then you need to select the fixtures you want to update and give them
the value you want, then press the Update  key and tap the preset you want to update.

118



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

This is the same as pressing Store  followed by the preset you want to update and then choose Merge  in the
Choose Store Method window.

Now the values in your preset have changed. If you use the preset in a cue somewhere then this cue will now look
different - it uses the updated values.

If you have used a preset in a cue and you add new values (not changing the existing ones) or add more fixtures to
the preset, then this new information isn't added in your previous saved cue. Cues only looks for the values that was
originally stored in the cue.

Delete a preset

You can delete a preset by pressing Delete  and then the preset you want to delete. If the preset is used
somewhere, then you get a warning window, asking if you really want to delete the preset.

If you choose to delete a used preset, then the values currently in the preset are copied to the cues where it's used.
So your cues still works.

If you Oops this deletion, then you get the preset back but the link between the cue and preset is still broken and
you won't get that back.

 

 

Related links

What are Presets

What is the Programmer

5.9. How to work with cues

Cues contain values for some or all fixtures. If you are looking for more general knowledge about the what cues are,
then please have a look at the What are cues help page.

In this help page we are going to have look at how to work with the cues.

Create cues

Cues are organized in a cue list on an executor. You can store cues on any executor that isn't a group master or a
special master.

You need some fixtures and some values in your programmer. If you don't know what I'm talking about please have
a look at the What is the Programmer and How to add and patch fixtures help pages.

With some active values in your programmer you can choose to store this information in a cue. This can be on the
main executor or on one of the other executors. If you don't know what executors are please read the  What are
executors help page.

If you want to store your values in a cue on the main executor press Store  Please . This will store the first
available cue number. If you don't have anything on the main executor before doing this then you'll now have cue
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number 1. If you have cue number 1, then you'll not store the values directly. Instead you'll be asked what you want
to do. This is generally the case the second time you store a cue on an executor. You'll get this Choose Store
Method window:

Figure 1: Choose store method.

 There are four options here:

Merge - This option will add the values to the existing values in the cue.

Remove - This will remove the existing values of the same type that you currently have active in your programmer.

Overwrite -  This will delete the current content of the cue and add your active value to the cue.

Create Second Cue - This option is only available when you have a cue list with only one cue. Pressing this will
add your currently active values to a new cue number 2.

If you want to store a specific cue number then you can use a more precise command input. E.g. you want to store
cue number 5. Then you can use the follow key presses: Store  Cue  5  Please . You can even add a cue timing
while storing it. E.g. you want to store cue number 5 with a fade time of 3 seconds. To do this press the following
keys: Store  Cue  5  Time  (= Fade command) 3  Please .

If you don't specify the cue timing when you store the cue, then it uses the default times set in the Time Defaults
window. You can set these by pressing the Time  key (with an empty command line). It could look like this:
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Figure 2: Time defaults window.

 

If you want to store your cue on a different executor (not the main executor), the you need to press a key associated
with the executor. E.g. you want to store cue number 2 on a specific executor. Then you'll need to press the
following keys: Store  Cue  2  and then press one of the keys associated with the executor where you want the
cue.  

Storing a cue will do an Auto Unblock. This means that after you have stored a cue all unchanged values are
removed. Please use the Protect function (read below) if you want to "block" a cue.

The dot2 is a tracking console. If you don't know what this means please have a look at the What is tracking help
page.

Update a cue

You can always store your current active programmer content into any cue you want.

But if you have an active cue running, then you have the possibility to use the Update  key. It's a faster work flow. If
you press Update  Please , then you update the active cue on the main executor.

If you press Update  followed by a key on one of the other executors, then you update the active cue on that
executor. If there isn't an active cue, then nothing happens.

Update will give you a windows asking how to update. There are two modes called Normal and Cue Only. Normal

will do a tracking update and Cue only will preserve the values in the following cue.

Updating the cue will do an Auto Unblock. This means that after an update all stored, but unchanged values are
removed. Please use the Protect function (read below) if you want to "block" a cue.

Naming a cue
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Naming a cue

Right after you store a cue there's the Label pop-up. If you press this, then you are taken to the Enter Name for
window.

If you need to label a cue after it's created, then you can use the Label  key. E.g. you want to label cue number 2
in the main executor: Label  Cue  2  Please .

You can also open a Cues view and press in the cue name you want to change. If you keep pressing it for around 2
seconds, then you also get the Enter Name for window.

Change the cue timing

There are many different timings in a cue. They can be seen in the Cue view.

The usual (In)Fade and Out Fade values set the times used respectively by the attributes going up in value and the
attributes going down in value. The factory default is that the Out Fade is set to the Fade (or InFade) time. So no
matter what you set the fade time to, then the OutFade will be the same. But you have the possibility to separate
them.

You can also set a delay for the OutFade. This is a time that the console will wait before beginning the OutFade.

All available Preset Types have their own timings for fade and delay. Setting this will overwrite the set cue timing for
the values changing in that Preset Type.

Default timing

You can press the Time  key to open the Time Defaults window. Here you can set the times that will be used as a
default when you create new cues.

Set a time when storing

You can overwrite the default timing when you store a cue. E.g. you want to store cue 3 with a fade time of 5
seconds: Store  Cue  3  Time  (= Fade command) 5  Please .

The Time  key have a special function when you use it in a command. In the above example you can keep pressing
the Time  key to change between the different available timings in the cue - although not the preset type timings. 

Change timing in Cues view

When you have a Cues view visible then you can press and hold on a value in the view to change the time value.

You can also use the scroll encoder to select the time field you want to change and then tap the encoder. This will
give you the Calculator view. Use this to set the new value.

You can also press the Edit  key and then the field in the Cues view that you want to change, this also gives you the
Calculator view.

Cue triggers

Each cue have a trigger. This is what makes the cue run. There are several triggers:

Go - The cue only triggers when it gets a Go command.
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Time - When you select Time, then you need to specify the time in the Trig Time column. The time you set will
begin to count down when the previous cue is triggered.

Follow - A follow cue will trigger when the previous cue is done with all the fades.

Sound - The sound trigger is triggering the cue when the console receives sound spikes. You'll find different sound
options in the "Trig Time" column. The options called "Snd" and then a number is different set frequencies. You
can see the incoming sound in the Sound Input Configuration view, found in the Tools Menu. 

BPM - The cue can be triggered based on the measured BPM from the sound input. This can also be seen in the
Sound Input Configuration view.

Timcode - Your cue can be triggered by incoming time code signal. You need to set the trigger time in the "Trig
Time" column. The timecode used can be set in the Settings of Executor view. The timecode can be recorded -
please read more about this in the Cue view.

Protect a cue

You can protect your cues from tracking values changing the look of the cue.

There's a protected column in the Cue view. This will draw a white line above the cue to indicate that tracking
stops here.

A protected cue functions as a "block" or "mark" cue. This means that it will assert values (including tracked values)
from the cue, when you run it.

If you run backwards out of a protected cue, then fixtures will fade back to the values they had in the previous cues.
If this is a tracked value then it' will use the fade time from the cue where they originally got the values. E.g. Fixture
1 get s a values of 100% in cue 1 and 50% in cue 2 (fade time 5 seconds). You also have cue 3 (fade time 1
second) with no changes for fixture 1. Then you store cue 4 with fixture 1 at 0% and a fade time of 0 seconds. Cue
4 is a protected cue. If you are in cue 4 and press Go-  and fade to cue 3, then fixture 1 will fade to 50% (from cue
2) and it'll use the fade time from cue 2. So other fixtures stored in cue 3 will use the fade time from cue 3 but
Fixture 1, that have tracked values, will use 5 seconds.

Go to a specific cue in a cue list

You can go to a specific cue by pressing the Goto  key. You go to the cue as soon as you execute the command
(with Please )

E.g. you want to go to cue number 3, but you don't want to run through the other cues to get there: Goto  Cue
3  Please .

This can also be done using a specific fade time. E.g. you want to go to cue number 10, but cue 10 have a 2
minute fade time. You just need to be in cue 10, so you would like to overwrite the cue fade: Goto  Cue  1  0
Time  (= Fade command) 1  Please . Now you fade into cue 10 in 1 second.

Copy a cue

You can copy a cue to a different cue by using the Copy  key. The copy operation can have two copy options.
"CueOnly" will copy your cue without tracking the copied values, but leaving the cues following the new cue without
changing their look. "Status" is used to include tracked values in the source cue. If this isn't activated, then you'll
only copy the attribute values that are actually stored in the source cue.

Depending on your copy destination, then you also have some different options. If you are copying to a new, not
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already existing, cue then you can just copy the cue. If you copy to an already existing cue, then you can choose to
merge the new values into the destination or you can choose to overwrite the existing values with the new ones -
this will delete all the existing values and apply the new values. 

E.g. you want to copy your cue 2 at a new location. It's going to be cue number 3.5 - you want the tracked values
from cue number 1 to be included and you don't want to change cue number 4: Copy  Cue  2  At  3  .  5
Please . Then you get a Choose Copy method window like this:

Figure 3: Choose copy method.

This might look a little different depending on if you already got a cue 3.5 or if its a new cue we are creating. Make
sure status have a checkmark, and if you can see the "CueOnly" option, then make sure it also have a checkmark.
Now tap Copy  or Merge  depending on your options.

Coping a cue will do an Auto Unblock. This means that after the copy all unchanged values are removed. Please
use the Protect function (read above) if you want to "block" a cue.

Move a cue

You can move a cue by using the Move  key. E.g. you want to move cue 2 at cue 6 (doesn't exist right now):
Move  Cue  2  At  6  Please . This will move the cue without asking any question.

If you move a cue to an already existing cue then you are asked if you really want to. The existing values in the
destination cue will be overwritten.

Renumber the cue list

You can renumber a single cue or a range of cues. Press and hold a cue number in the Cues view. This opens the
Edit Cue Number(s) window. It could look like this:
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Figure 4: Edit Cue Number window.

At the top of this window you can set the range of cue you want to renumber. Then you set the new beginning
number and the step width for the cues. When you are happy with your settings, then you tap the Renumber
button.

You can't use renumber to move a cue - and the cue list always have to be in numeric order. So you can only
renumber the cue(s) inside the boundaries of any cues before and or after the set range.

Deleting a Cue

You can delete a cue by using the Delete  key. When you delete a cue, you might be asked if you want to delete
the cue the "Normal" way or using "Cue Only". You are only asked if you delete a cue that isn't the last cue.
"Normal" will result in values tracking from the previous cue into the next. Values that might been changed in the
cue you are deleting. "Cue Only" will leave the following cues looking the way they did before you delete the cue. 

 

Related links

What is the Programmer

What are cues

What is tracking

What are executors

5.10. How to work with chasers
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Chasers are cue lists that run in a special mode. 

So you'll need a cue list with some cues. If you don't know how to make this please have a look at How to work with
cues.

Setting the executor in Chaser mode

Once you got some cues on an executor, you can put it into chaser mode. This is done by first opening the cue view
for the executor you want to change. Press the  key and then one of the keys associated with the executor
with the cue list you want to change. 

This opens the Cues view. In the upper right corner of this view there's a Tool icon  - tap it. This opens the
Settings of Executor window. The first setting is the "Is Chaser" setting. Tap the green area next to this until you
don't have the stop sign but the checkmark.

Now you have changed the mode of the executor.

A cue list running as a chaser ignores the cues timings and triggers stored in the cue list. So the timing columns are
grayed out when the Chaser mode is selected.

In the settings for the executor, you can also set the off time (or tap it in the cue view title bar). If you set this time,
then this will be used for fading the chaser off if you use the Off  key or Off command.

The Off time also works as an On time for chasers. This means that it will fade the stored parameters in using the

time you have set when you start the chaser.

Changing the settings of the chaser

There are different settings that adjust how the chaser is running. These settings can be changed when we again
look at the Cues on the executor. So if you close the Settings window by tapping the Esc  button in the upper left
corner, then you return to the Cues view - if you don't, then press the  key and then one of the keys
associated with the executor.

In the cues view you can now see a different bar at the bottom of the screen and your encoders have some different
parameters.

This is the bar at the bottom of the Cues view:

And this is the new parameters on the encoders:

With the two center encoders you can control the Fade percent between the chaser steps (cues) and speed of the
Chaser. The Fade is the time used to fade from one step to the next. The fade times stored in the cue list is ignored
and the Fade is the one controlling if the values fade or snap (change instantly). The higher the number is, the more
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time is used to fade. It's expressed as a percent number. This is because it's expressed as a time available based on
the speed of the chaser. The Speed is a number expressed in BPM (Beats Per Minute). This tells us the number of
steps (cues) it runs per minute.

The chaser bar at the bottom of the cues view allows us to control how the chaser is running. The two green areas
at the top determines if the chaser is looping and the order it runs the steps. The left setting adjust the direction.
Pressing the three white dots opens the menu. You have the following options:

Forward - will run the steps from the one with the lowest number to the one with the highest.

Backward - is run from the one with the highest number to the one with the lowest. 

Bounce - will begins as a forward, then when reaching the highest number it will begin to run backwards. The
result is a constant change of direction.

Random - is choosing a random cues/step as the next one.

The right setting decide how the chaser loops. Pressing the three white dots gives you the following options:

Endless - will have the chaser running until you stops it

Shoot-Off - will run the chaser once and then turn off. If the running order is random, then it will run the amount
of steps/cues, but not necessarily all the different cues/step! 

Shoot-On - is the same as Shoot-Off but it will pause after the final step/cue.

The bottom half of this gives you controls to play the chaser (for any of the shoot modes) or pause it. There are also
three buttons that changes the speed. You can half the speed, double it or reset it to what the encoder below is
originally set to.

You can dynamically change the speed of the chaser. Press and hold the Speed  key while you tap one of the keys
associated with the chaser. This adjust the speed to you tapping. This is a function called "Learn". This can be
assigned to one of the keys associated with the chaser. Press and hold the  key and then press the Label  key
(=assign command), release the  key and press Speed  (notice that your command line says

Assign Learn

Now press the key you want to be Learn. This can also be done using the Change Function of Executor Buttons
window or in the Settings of Executor window.

Running the chaser

You can start the chaser by moving the fader from 0% and above 0%, this will run the chaser. You can also use a
Go or On command to run it in the direction you have set. If you use the GoBack command then the chaser runs,
but in the opposite direction. The Toggle command will toggle the current running status of the chaser. Off
command will stop the chaser. The Flash command will run the Chaser as long as you keep the key pressed.

You can assign all these commands to keys associated with the chaser or you can use them temporary by pressing
the function key on the dot2 and then one of the keys associated with the chaser.
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5.11. Hur man arbetar med effekter

Effekt-teori

Effekter är den dynamiska förflyttningen från ett värde till ett annat. Förflyttningen sker alltid mellan två värden -
enbart två. Vi kan kontrollera hur den ska ske från ett värde till ett annat, vi kan kontrollera hastigheten och om alla
fixturer i effekten ska göra det synkront eller om de ska spridas ut över den cykliska tidsperioden.

Preset-typerna innehåller ett antal fördefinierade effekter som du kan modifiera.

Alla de olika effektvärdena är prorammerar-värden som du kan spara i cuer. Det är den enda platsen från var vi kan
köra effekter när de programmerats.

Låt oss utforska några av dessa inställningarna. Vi startar med de två värdena.
I den blåa titelraden hittar du två knappar som heter Högt Värde  och Lågt Värde . De används för att komma åt
att ändra dessa värden.

Vissa effekter kan använda Bredd och Mjukhet.

För att få veta mer om vad effekter är, ta en titt i Vad är effekter? och Effekt-vyn.

Bygga en effekt i programmeraren

För att bygga en effekt i programmeraren så måste du välja de fixturer du vill ska använda effekten. Du måste även

välja vilken preset-typ som du vill att effekten ska köras i. Tryck sedan på effektikonen  i titelraden - eller tryck på
knappen Effect .

Detta öppnar effekt-vyn för den valda preset-typen.

Nu kan du välja en av de fördefinierade effektmallarna för presettypen du valt innan (inte "Off" eller "stomp") - Det
finns inga effekter för presettyperna: Control, Shapers och Video, så vänligen, välj någon annan preset-typ än dessa.

Den vänstra Encodern används för att justera Hög- och Låg-värdet. Du kan också justera dessa genom att trycka på
deras respektive knappar i titelraden. Du kan även använda presets som värde.

Nästa encoder kontrollerar hastigheten för effekten. Ett högre värde ökar hastigheten.

Nästa encoder kontrollerar fasningen. Det är spridningen av fixturer över tidsperioden i den cykliska effekt-loopen.
Om det bara finns ett värde här så gör dina fixturer allting i effekten samtidigt. Även om du vrider på encodern så
verkar det inte som det händer något.
Det beror på att alla fixturer startar på samma punkt i loopen, vi flyttar bara vart i loopen alla fixturer ska starta sin
effektcykel. Om du vill sprida ut startpunkten för fixturerna jämnt i cykeln så måste fasnings-värdet vara 0 till
360grader. Om du trycker på encodern så finns det några fördefinierade spridningar.
En heter 0..360  och en annan heter 0..-360
Du kan använda dessa två för att sprida ut dina fixturers startpunkt jämt över tidscykeln. Skillnaden är åt vilket håll
effekten kommer att gå.
En tredje fördefinierad fasning är Mirror (0...360...0). Den delar ditt urval på mitten och gör så att en av halvorna går
åt motsatt håll mot den andra. Det kallas "Wing" eller "Spegling".
Du kan också skriva in dina egna värden t.ex 0 Thru 180 eller -360 thru 0 thru -360.

128



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Spridningarna kan också åstadkommas genom att använda de olika lägen för knappen Align  i kombination med
vrida på en encoder.
Testa dig fram med dessa parametrar. Testa även att gå över värdet 360 grader.

Det finns ofta effekter som heter någonting med "Soft" eller "Hard" ("Mjuk" eller "Hård"). Dessa effekter växlar mellan
det höga och låga värdet, antingen med en mjuk (sinus) eller hård (PWM) vågform. Vanligen kan du justera detta
med den högra encodern medan du trycker ned knappen 

I dimmer- och färg-effekter kan man vanligtvis ändra bredd. Bredd kontrollerar hur många av dina valda fixturer som
samtidigt står i Hög-värdet och hur många som samtidig står i Låg-värdet. Bredd justeras med den högra encodern
(utan att trycka på knappen ).

Om du trycker på encodern så får du tillgång till fördefinierade värden som kallas En , Två  eller Tre .  Dessa kan
användas för att bestämma antalet fixturer som samtidigt använder det höga värdet i effekten.

Spara en effekt

När du byggt klart din effekt så kan du spara den. Du kan spara in den i en existerande eller ny cue.
Effekten startar när du kör cuen den sparats till och den använder cuens fadetid för att tona in.

Stanna en effekt

Du kan stanna en effekt som körs från en cue genom att stoppa executorn eller genom att programmera en cue där
effekten stannar.

För att programmera en cue där effekten stannar så behöver du ha aktiva "stop"-värden i programmeraren. Vi
använder en specialeffekt som heter "Stomp" för att stanna effekt-värden.

Välj fixturerna du vill stanna effekterna för och välj presettypen för den aktuella effekten. Öppna sedan effekt-editorn
genom att trycka på knappen Effect . Här kan du trycka på knappen Stomp . Tryck inte på Off-Knappen. Det tar
bara bort värdena från programmeraren, det stannar inte en programmerad effekt. Du måste ha värdet Stomp i
programmeraren och spara det som en cue efter den cuen där effekten startar.

Om du inte har valt några fixturer innan du trycker på Stomp så stoppar du effekten i alla fixturer som kör en effekt
från den preset-typen.

Effekter som stannar använder cuens fadetid för att tona ut.

Hämta effekter som körs

Om du behöver hämta en effekt från en cue och spara den i en ny cue så behöver du ha en käll-cue som körs - kan
vara i preview (Vad är Preview och Blind?) - Välj fixturerna som kör effekten och aktivera presettypen som innehåller
effekten. Nu har du effektvärdena i programmeraren och kan spara dem någon annan stans.

5.12. How to connect wings, nodes, 3D and onPC

There are several things you can connect together. Everything is connected on an Ethernet network infrastructure.
This means that you need to connect all devices using Ethernet cables (of Cat.5E quality or higher) to a switch that
has a bandwidth of a minimum of 100 Mbit/s and the switch needs to be able to handle multicast. All devices in the
network use IPv6 to talk to each other – so the switch needs to be able to handle this as well. 
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If you do not know what IPv6 is and you have trouble with the connections, please read the What is IPv6 help page.

If you have any doubt about what switch to use, please contact your local distributor. They will help you to select an
appropriate switch. 

dot2 Wings

You can connect wings to your dot2 console or to dot2 onPC. The wings are assigned to a specific device. If this
device is lost on the network then the wing loses its functionality and waits to be assigned to a different device.

There are two types of wings: the dot2 Fader wing (F-wing) and the dot2 Button wing (B-wing). Each provides more
physical executors and an extra screen.

Since the wings are connected directly to a specific device you will need to open the setup menu on the device you
want to connect a wing to. In the Setup menu you will find a button called dot2 Wings , tap this.

Then the Wings view opens. Here you can tap one of the free slots (yellow bar on the left side) of the same type as
your wing. There are only five slots for each device. Depending on your devices you might only have few free slots.
Slots that are occupied by the console have a red bar on the left side – they are called "fixed, internally". Slots that
are currently occupied by an external wing will have a green bar on the left side.

If you tap a free slot, you will see the wings that are available in your network. If you do not see any wings here, then
you need to check your network and the connections. Also, make sure everything is powered on.

If you see a wing on the left side of the screen, then tap it. The wing you have selected will now flash all the keys.
This makes it possible to identify the selected wing in a multi wings setup. When the correct wing is flashing, tap the
Assign Selected  button.  

You have assigned and connected a wing. You can now exit the menu.

dot2 consoles, dot2 onPC and dot2 3D visualizer

Everything, except for wings, is connected to a session. Wings are connected to a specific device. It is possible to
run 4 separate sessions in your network (session ID 1-4). Devices with the same session ID work with the same show
file and session timeout takes place within a couple of seconds. Moreover, dot2 consoles and onPC work in Tracking
Backup within the same session. Additionally, devices can be invited or they can intentionally join the session. 

Important:
All session members have to have the same streaming version of the software. 

To use network protocols such as sACN and / or Art-Net, a session has to be started first. Furthermore, all protocols
are sent by the session Master. 

Important:
Two stations in Master with the same session ID will always cause a session collision. For more
information see Session Collision. 

The session status is displayed in the message center. For more information see Status and Messages. 
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The session system allows greater flexibility with regards to backup and redundancy.

Press Setup  and then the Sessions  button. This opens the Network Setup view. This view is separated into two
parts. The top part shows if your console or onPC is currently in a network session or not.

If the button on the right side displays Start a new or join an existing session , then press it to see the 4 different
sessions. If there are devices using one of the sessions, then the session button will have the session name and will
display Join Session . If there is no session running, then choose one of the sessions and begin a new session. Now
you can add more devices to your session.

If the button in the top part displays Stop/Leave session , then the console is already connected to a session and
you can add more devices to your session.

The lower part of the Network Setup view shows the devices in your session. They are separated into each type of
device. If you have devices in your network and they are in your session, then they have a green background color.
The device you are currently looking at will have a brighter green background color. If you are missing a device that
previously has been in your session, then it gets a red background color. You can see the IPv6 address, name and
version number of the connected devices.

A device with a red text in the version number is a device that does not have the same version as you do.

You can tap the Add  button to see all the unconnected devices in your network. Here you can select the device
you want to add to your session. When you choose one, then it will be connected to your session and it will get the
show file that the session is running. If there are no devices in the Select a Station view, then the console cannot
see the device in the network. However, if you expect to see a device, then check your network cables and power
first.

If you have connected a console with an onPC, then you have full control of 4096 DMX channels. The onPC
functions as a backup for your console. So if your console  stops working for some reason (could be if the power
disappears), then your onPC will take over and you can still control 4096 DMX channels. The DMX output of the
console does not work if the console does not work. So you can add dot2 Node4 (1K)s to your network. This allows
you to have a backup or remote DMX output. 

dot2 Node4 (1K)

Connecting Node4s to your system works the same as described above.

Nodes cannot initialize a session, they are connected and listen to the conversation on the network. They then take
the DMX information in the session and convert it into real DMX output.  

The dot2 Node4 (1K) allows you to control 1024 DMX channels if you connect a dot2 onPC and a dot2 Node4 (1K).
A dot2 onPC can only control 1024 channels if it's not connected to a dot2 console. 

The nodes are little bit different in the Network setup view. You can set what universes the node outputs. In the list it
could look like this:

Figure 1: Node setup.
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Here you can see the connected node output 4 universes. You can change which universes each port is outputting
by selecting the cell and tapping the right side encoder.

Each DMX port is independent from other ports. This means that each port can output any of the 8 available DMX
universes.

You can change the Hostname of the node by selecting the cell and tapping the right side encoder. Then type a
new name for the node.

 

5.13. How to use external input triggers

The remote inputs are external inputs that you can connect and use to trigger events in the dot2 console. There's
currently three different input types that you can use: Analog (contact closure), MIDI and DMX.

You can setup the remote inputs by pressing the Setup  key and then the Remote Input  button. This gives you the
Remote Inputs Configuration view.

On the left side you can see the three different input types and you can see if they are enabled (green checkmark)
or disabled (red stop sign). You can change this by using the left encoder to select the input type you want and then
tap the encoder. This will toggle the current status. You can also toggle this by tapping the input type. For each
input type there's also a small gray box. This will flash green when there's an active input.

On the right side of each of the inputs you can choose what should happen when the input is triggered.

This table have 6 columns.

Figure 1: Remote Input table columns.

The first column is the remote input number. This changes name depending on the selected input.

Type can be three different things:

None - If the type is None then the remote input isn't used. 

Exec - If you choose Executor then your remote input will trigger some executor. 

CMD - If you choose Command then you can write a command the trigger should execute.

The four other columns become relevant depending on the type you have selected.

If you have chosen Exec, then you get access to the Page, Executor and Function columns. You need to specify a

specific page number or select "Current" in the Page column, then select the Executor number of the executor you

want to trigger. The Function column allows you to select one of three different things: Button 2, Fader and Button
1 - if you choose an executor that only have one key, then you can only select Button 1. Depending on the input

type then your keys and faders react different in the input. But this is basically the physical keys and faders for the
selected executor.

If you have chosen CMD type, then you can access the CMD column. Here you can type a command you want the
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trigger to execute. Have a look at the Commands section of this manual to learn more about the commands.

The following is a description of the three different input types.

Analog Input

To use the analog input trigger you'll need to connect a third-party device with a D-sub 15 connector with
connected keys. You can have 12 contact closure switches that sends between 5 and 15 volts into one of the pins
on the d-sub 15. One of the pins supply 5 volts so you don't need an external power supply as long as you don't use
to long cables. 

The analog triggers are on/off only. They don't support variable input. 

This is the pinout of the d-sub:

Pin 1 = Analog input 1

Pin 2 = Analog input 3

Pin 3 = Analog input 5

Pin 4 = Analog input 7

Pin 5 = Analog input 9

Pin 6 = Analog input 11

Pin 7 = + 5 volts

Pin 8 = Common Ground

Pin 9 = Analog input 2

Pin 10 = Analog input 4

Pin 11 = Analog input 6

Pin 12 = Analog input 8

Pin 13 = Analog input 10

Pin 14 = Analog input 12

Pin 15 = Not used

MIDI Input

The MIDI input reacts to MIDI notes received. You can assign a trigger to note 0 to 127 - so there are 128 different
MIDI triggers. The triggers react to the velocity information. This means that a fader can be position according to the
received velocity. Executor buttons also react to MIDI "On" and "Off" commands.

DMX Input

The DMX input reacts to the DMX input connector as well as the network protocols Art-Net input and sACN input on
the dot2. All three inputs use the internal DMX universe 9. The DMX remote input can use all the 512 DMX channels.
Executor buttons and commands are executed if the DMX input is in the 128 to 255 range. It also supports variable
input so you can control the position of the executor fader - it then reacts to the 1 to 255 range. The activity
indicator only lights up if the input is triggering something. So if you only have Executor buttons and commands,
then the input value needs to be 127 and above before the indicator is active. For executor faders it'll activate when
the input is above 0.
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Important:
-Incoming DMX values are displayed in the DMX view in universe 9.
-If DMX values are sent to a single DMX channel from several inputs simultaneously, Art-Net and sACN for
instance, subsequently the higher value (HTP) will be applied.

 

5.14. Use MIDI and MIDI Show Control (MSC)

The dot2 can handle different types of MIDI and it can both transmit and receive MIDI.

You can see the incoming and outgoing MIDI data on a console by pressing Tools  and then MIDI Monitor .

If you are using a dot2 onPC, then you need to setup your MIDI in and outputs. This is also done in Tools menu. Here
you can tap MIDI Configuration and select what MIDI devices you use to receive and transmit MIDI.

MIDI note remote input

This is a system to use received MIDI notes to trigger different things in the console. It's all set up in the Remote
Inputs Configuration view.

Her you have the option to map incoming MIDI Note signals to executors or to trigger a command that you write in
the configuration.

You can use the MIDI Velocity to set the position of a fader. 

MIDI Remote Input only triggers the executors on the console that receives the MIDI signal.

MIDI note output

You can send MIDI notes from cues or directly from the command line.

You can use the MIDI Note command to transmit MIDI Note data. Please read more details about the command in
the command description.

The MIDI Note command is transmitted from a standalone console or if you have a session, then it's the session

master (the console with the Blue Heart icon  next to the command line input) that transmit the MIDI.

MIDI Show Control (MSC) input

The console can be controlled by any device that can send MIDI Show Control. There's a lot of settings regarding
MSC. You can find them in Setup  and then MIDI Show Control . Her you can change the settings to match the
settings in the transmitter (often a Show Control software or some Sound software).

When you use MSC you can only control executors on the first page or the Main Executor.

The MSC data needs to be transmitted to a standalone console or if you have a session, then it's the session master

(the console with the Blue Heart icon  next to the command line input) that  reacts to the MIDI.

MIDI Show Control (MSC) output
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MIDI Show Control (MSC) output

The dot2 can transmit MSC commands to a device. This can be used to control other devices (like sound samplers).
All the settings for this is found in Setup  and then MIDI Show Control . Here you need to set your settings to
match the MSC receiver.

The MSC data is transmitted from a standalone console or if you have a session, then it's the session master (the

console with the Blue Heart icon  next to the command line input) that transmit the MIDI.

MIDI Time Code (MTC)

The console can receive MTC and use that to automatically run cues on executors.

The executor you want to be controlled by MTC needs to have "MIDI" selected in the Settings of Executor window.
Then you need to have some cues in that executor that uses Timecode as the trigger. When Timecode is the
trigger, then you can set a time in the "Trig Time" column. When your incoming MTC reaches the time you have set
in the Trig Time column, then the cue is triggered. You don't need to have the cue as the next cue, it'll jump to the
cue that have the time that matches the incoming MTC. Just remember to have the fader up.

You can type the times manually or you can tap TC Record  in the Cues view title bar. This will start a recording
function. Then you can do a normal Go to the Timecode cues and it will record the time into the Trig Time column.
You can also use the Record command to activate this timecode record function. When you have an active
recording going on then you'll have a flashing red circle with a white "T" icon  next to the Command line input.
There'll also be a flashing red circle in the Cues view and in the Executor Bar. You turn off the Record function by
tapping the TC Record  again.

 

MTC can be enabled and disabled in the Timecode Configuration window in Setup. If you have turned off all the
incoming timecodes then you can't tap the TC Record  button.

The incoming MTC can come into the system from any console/onPC in the session - not just the master.

 

5.15. Hur man använder den externa bildskärmen

Du kan ansluta en extern skärm med DVI-anslutning. DVI-utgången från dot2 är en enbart digital utgång. Det betyder
att du inte kan använda en DVI till VGA-adapter för att ansluta en VGA-skärm. Det måste vara  en digital skärm med
DVI-anslutning.

Det är väldigt viktigt att veta att du kan skada dot2-ljusbordet allvarligt om du ansluter eller kopplar ifrån
en DVI-skärm medans ljusbordet är påslaget. Det är viktigt att du bara ansluter eller kopplar från
skärmen när dot2-ljusbordet är avstängt.

Ditt dot2 känner av den anslutna skärmens upplösning och använder den optimala upplösningen.

Den externa skärmen kan vara en pekskärm. Det är vad dot2 är designat för.
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När skärmen är ansluten kan du slå igång ljusbordet. Sen kan du trycka på knappen Setup  och sedan
Välj vy för extern skärm . Det kan se ut såhär:

Figur 1: Välj vy för extern skärm

På vänstra sidan kan du välja vilken skärmlayout du vill använda. Du kan se hur dessa layouter ser ut överst till höger.
Den nedre högra sidan låter dig välja en vy för de olika områdena i layouten. Detta kan eventuellt stänga vyn.

Men, detta kan också göras på en gång på den externa skärmen.

Tryck (eller klicka med musen) på en av områdena i skärmen och välj sedan en annan vy i Vy-raden på den högra
sidan av den externa skärmen.  Vy-raden på den externa skärmen kan se ut så här:
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Figur 2: Vy-raden på högra sidan av den externa skärmen.

Mer...  öppnar fönstret "Välj vy för den externa skärmen" på den anslutna externa skärmen.

5.16. Hur du återställer ljusbordet
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5.16. Hur du återställer ljusbordet

En fabriksåterställning återställer dot2-ljusbordet till det tillståndet det var i första gången det startades.
Det är användbart för att felsöka problem som kan ha orsakats av inställningar efter det att det startades för första
gången.
Eller om du bara vill radera allt som sparats på ljusbordet.

En fabriksåterställning raderar allt och formaterar dot2's hårddisk.

Förutsättningar:

Ett tomt USB-minne

En ansluten extern bildskärm

Ett anslutet externt tangentbord

1. Ladda ner den senaste dot2*.imgz filen och MA StikMAker från www.ma-dot2.com.
2. Installera MA StickMAker genom att köra filen StickMaker-x.x.x.x.exe.

Du kommer att guidas genom installationsprocessen.
3. Sätt i ett tomt USB-minne i datorn.
4. Öppna StickMAker genom att dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.

StickMAker öppnas.
5. Välj USB drive, klicka sedan på knappen med tre prickar och välj filen dot2*.imgz. Tryck på Start.

USB-Minnet kommer att formateras till en Linux-sticka och image-filen skrivs till USB-minnet
6. Sätt i det formaterade USB-minnet i en USB-port på baksidan av ljusbordet.
7. Slå på ljusbordet med Ström-knappen på baksidan av ljusbordet och tryck sedan flera gånger på F10 på det

externa tangentbordet tills dess att ljusbordet frågar efter ett lösenord.
8. Tryck Enter, välj ditt USB-minne, och tryck Enter.
9. Välj Factory Reset.

Ljusbordet återställs och startas sedan om.

Fabriksåterställningen är nu utförd.

138

http://www.ma-dot2.com


dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6. Keys

Den här sektionen innehåller en lista över alla fysiska knappar på ljusbordet och en beskrivning för var och en av
dem.

6.1. Knappen Align

Knappen Align  används för att sprida ut värden över ett urval av fixturer. 

Align-funktionen har fem olika lägen:

Align av: Alla värden blir lika. Det är standardläget.
 

Align <: detta kommer att hålla värdet på den första valda fixturen och sprida värdet till den sist valda fixturen.

I detta exempel så är de tio fixturerna (valda i ordningen 1 till 10) satta till 50% och sedan med alignfunktionen
aktiverad och encoderhjulet roterat (nedåt). Detta är resultatet:

Detta resultat kan även nås genom att knappa in: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  1  Please .
 

Align >: Detta kommer att hålla värdet på den sist valda fixturen och sprida värdet till den första valda fixturen.

I detta exempel så är de tio fixturerna (valda i ordningen 1 till 10) satta till 50% och sedan med alignfunktionen
aktiverad och encoderhjulet roterat (nedåt). Detta är resultatet:

Detta resultat kan även nås genom att knappa in: Fixture  1  Thru  1  0  At  0  Thru  5  0  Please .
 

Align ><: Detta kommer att hålla värdet på mitten av ditt val och sprida ut värdet mellan den första och sista
fixturen. Som en gungbräda.

I detta exempel så är de tio fixturerna (valda i ordningen 1 till 10) satta till 50% och sedan med alignfunktionen
aktiverad och encoderhjulet roterat (nedåt). Detta är resultatet:

Detta resultat kan även nås genom att knappa in: Fixture  1  Thru  1  0  At  1
0  0  Thru  0  Please .
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Align <>: Detta kommer att hålla värdena på de första och sista fixturerna i ditt val och sprida ut värdet mot
mitten av ditt val. Som en pil. I detta exempel så är de tio fixturerna (valda i ordningen 1 till 10) satta till 50% och
sedan med alignfunktionen aktiverad och encoderhjulet roterat (nedåt). Detta är resultatet:

Detta resultat kan även nås genom att knappa in: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  0  Thru  5
0  Please .

När du trycker på Align  -knappen kommer du växla genom dessa fem lägen. En liten informationsbubbla visas på
skärm 1 för att visa aktuellt läge.

Om du har valt något annat än "Align Av" så kommer du att använda align för nästa attribut du ändrar när du vrider
på encoderhjulen eller använder preset-typ vyn.

Så fort du börjar ändra en ny sak så kommer align-funktionen hoppa tillbaka till "Align Av".

Den här knappen interagerar inte med kommandoraden.

6.2. Knappen At

140



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.2. Knappen At

Knappen At  används för att ange ett värde eller för att ange en plats.

Ange Värde

När du använder at för att ange ett värde kan det se ut så här:

At  7  5  Please

Det sätter dimmervärdet till 75% på ditt nuvarande urval.

 

Du kan trycka på at två gånger för att ge dina valda fixturer 100% dimmer.

At  At  sätter omedelbart dimmern på dina valda fixturer till 100%

 

Du kan hämta värden från en fixtur till en annan med at-knappen.

T.ex om du vill ge fixtur nummer 2 samma värden som fixtur nummer 1:

Fixture  2  At  Fixture  1  Please

Som en indikation av plats

Du kan också använda At-knappen som en platsindikator.

Dem kan användas för att kopiera eller flytta information från en plats till en annan.

T.ex kopiera grupp 1 till grupp 2.

 Copy  Group  1  At  Group  2

Istället för att använda de fysiska knapparna kan du göra de flesta av dessa exempel genom att använda skärmarna.

En plats kan också vara en position för en regel.

T.ex flytta regel nummer 1 till 100 på 2 sekunder.

Exec  1  At  1  0  0  Time  2  Please

Det exekverade kommandot ser annorlunda ut än det du knappade in. Det som exekveras är:

Executor 1 at 100 Fade 2

Observera att den fysiska regeln ej kommer att röra på sig.

Relaterad Länk

Kommandot At.
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6.3. Backup-knappen

När du trycker på  Backup  -knappen, så öppnar eller stänger du Backup-fönstret på skärm 1.

Här kan du skapa en ny show, öppna en sparad show, spara din aktuella show samt spara din aktuella show med ett
nytt namn.

Om du trycker på knappen 2 gånger i snabb följd (som ett dubbelklick) så sparas din show omedelbart. Det kan ej
göras om du har backup-fönstret öppet.

Om du har ett USB-minne inkopplat i bordet så sparas showen även på det minnet.

Snabb-Spara

En snabb dubbeltryckning på knappen Backup kommer att spara din nuvarande show. Det fungerar endast om du
inte har backupfönstret öppet när du dubbeltrycker.

Relaterade Länkar

Backup-fönstret

Hur du sparar och öppnar din show

6.4. Knappen Blind

Genom att trycka på knappen Blind , växlar du huruvida innehållet i programmeraren påverkar din live-output eller
inte.

T.ex om du vill spara någonting i en executor men du vill inte störa det som pågår samtidigt på scenen. Då (med en
tom programmerare) kan du trycka på knappen Blind , välja några fixturer, gör vad du vill göra med dem, cleara
innehållet i programmeraren och sedan trycka på Blind  igen. Ingenting har hänt på scenen, det var dolt från all
DMX-output.

Om du deaktiverar blind medan du har värden i programmeraren så kommer de värdema bli synliga i bordets
output. Om du har en aktiv Program Time fader så kommer det ske på tiden inställd på den regeln - läs mer om

Program Time Fader i Vad är programmeraren. Eller i Vyn "Magic Speed".

Likadant om du aktiverar blind med värden i din programmerare så kommer dessa värden att gömmas för bordets
output och ändra den nuvarande looken på scenen.

Relaterade Länkar

Vad är Preview och Blind?

Kommandot Blind

6.5. Black Out-Knappen
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6.5. Black Out-Knappen

B.O.  knappen används för att släcka all dimmer-output. Alla dimmervärden går till 0% så länge som du håller ner
knappen. När du släpper knappen återställs dimmervärden till det värde de hade innan.

Du kan också göra detta med hjälp av Grand Master-fadern, men här kan du ställa in den till ett variabelt värde
mellan 100% och 0%.

6.6. Knappen Clear

Knappen Clear  används för att släppa urvalet och värdena från din programmerare.

Om du har fixturer valda och du trycker på knappen Clear  så rensar du urvalet och har inte längre några fixturer
valda.

Om du har värden programmeraren men inget urval av fixturer så kommer du att släppa tillbaka värdena till sina
standardvärden eller tidigare körda cuer.

Om du har både valda fixturer och värden i programmeraren så behöver du trycka på Clear  2ggr. Första
tryckningen rensar urvalet, andra tryckningen släpper (releasar) värdena.

 

Om du håller ned Clear  -knappen i någon sekund så rensar du allt samtidigt. Både urval och värden.

Relaterad Länk

Vad är programmeraren?

6.7. Knappen Copy

Knappen Copy  användas för att kopiera någonting från en plats till en annan (giltig) plats.

t.ex om du vill kopiera grupp 1 till grupp 2:

Copy  Group  1  At  2  Please

Om du vill göra en kopia av cue 2 till den nya cue 9 i huvud-cuelistan så kan du använda följande
knappkombination:

Copy  Cue  2  At  9  Please  
det kommer att öppna en ruta med val på skärm 1 där du väljer Kopiera .

Om du behöver kopiera cue 2 från huvud-cuelistan till en annan executor, då behöver du specificera den executorn.
Samma exempel fast vi kopierar till executor nummer 4:

Copy  Cue  2  At  9  Exec  4  Please , samma val-ruta där du väljer Kopiera .

Du kan också använda intervall.

Copy  Cue  2  Thru  4  At  Cue  9  Please  kommer att skapa cue 9, 10 och 11 (om du hade cue 2, 3 och
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4). Cue 9 blir den samma som 2, 10 som 3 and 11 som 4.

Om du kopierar från en källa till ett destinations-intervall, då du skapar flera likadana cuer.

T.ex om man kopierar cue 2 till cue 15, 16 och 17 så skapar man tre kopior av cue 2 som blir cue 15, 16 och 17.
Detta är knappkombinationen_

Copy  Cue  2  at  1  5  Thru  1  7  Please  samma val-ruta där du väljer Kopiera .

 

Om du försöker kopiera information till en redan existerande position så får du två alternativ: "Skriv över" eller "Slå
ihop".

"Skriv över" raderar det nuvarande värdet. "Slå ihop" adderar de nya värdena till de redan existerande.

Avancerade Funktioner

Om du håller ned  -knappen och sedan trycker på knappen Copy , så kallar du upp kommandot Clone.

Det används för att få en fixtur att göra exakt som hur en annan fixtur redan gör. Om fixtur 1 används i vissa grupper,
presets och cuelistor så kan det vara jobbigt om du behöver ha fixtur nummer 5 att göra exakt samma saker. Du
skulle manuellt behöva kolla vad fixtur ett används och sedan programmera om fixtur 5 att göra det samma. Clone
kan hjälpa dig med just det.

När du klonar någonting så visas ofta alternativ på skärm 1.

'Avbryt' används för att avbryta kloningen.

'Låg Prio Merge' är standardalternativet. Det betyder "Slå ihop med låg prioritet". Det klonar bara värden från
fixtur 1 där det finns ett värde och fixtur 5 inte redan har några värden - det förstör inte någon redan existerande
programmering för fixtur 5.

'Slå Samman' kommer att klona alla värden från fixtur 1 till fixtur 5. Om fixtur 5 hade något programmerat där
fixtur 1 också hade något så blir värdena de samma som fixtur 1's värden. Om fixtur 5 har någonting
programmerat där fixtur 1 inte har, så blir dessa värden oförändrade.

'Skriv Över' kommer att radera alla existerande värden för fixtur 5 och klona in värdena från fixtur 1.

Här är några exempel:

I hela din show behöver du ha fixtur 5 att agera som en kopia av fixtur 1 och det fixtur 5 gjorde tidigare behövs ej
längre:

+ Copy  (ger dig kommandot Clone) Fixture  1  At  5  Please  Välj nu Skriv Över  på skärm 1.
 

I executor 3 behöver du ha fixtur 5 att agera som en kopia av fixtur 1 och det fixtur 5 gjorde tidigare behövs ej
längre:

+ Copy  (ger dig kommandot Clone) Fixture  1  At  5  If  Exec  3  Please  Välj nu Skriv Över  på skärm
1. 
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I executor 3 behöver du ha fixturerna i grupp 2 att agera som en kopia av fixtur 1 och eftersom vi inte är helt säkra
på om fixturerna i grupp 2 redan används så bör vi göra en "Låg Prio Merge":

+ Copy  (ger dig kommandot Clone) Fixture  1  At  Group  2  If  Exec  3  Please  Välj
nu Låg Prio Merge  på skärm 1.

Det finns ett väldigt brett anvädningsområde av kloningsfunktionen. Ta gärna en titt på beskrivningen av kommandot
Clone. 

Relaterade Länkar

Kommandot Copy

Kommandot Clone

6.8. Cue-knappen

När du trycker på Cue  -knappen så öppnas cuelistan för huvud-executorn på skärm 1.

Den används också när du behöver specificera att du arbetar med, eller kallar upp en specifik cue.

T.ex om du behöver kopiera cue 2 till cue 9 så matar du in:

Copy  Cue  2  At  9  Please

Om du behöver gå till cue 3 på executor 5 så trycker du följande kombination av knappar:

Goto  Cue  3  Exec  5  Please

Relaterade Länkar

Cue-kommandot

Vad är cuer

Hur man arbetar med cuer

6.9. Knappen Delete
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6.9. Knappen Delete

Knappen Delete  tar bort eller raderar någonting i din show.

 Om du till exempel vill radera grupp 2:

Delete  Group  2  Please

Om du raderar en cue mitt i en cuelista så visas ett fönster som låter dig välja hur resten av cuerna kommer att
påverkas. Alternativen är Normal Delete  eller Delete Cue Only .
Normal Delete kan eventuellt ändra hur nästkommande cuer ser ut. Delete Cue Only påverkar inte efterföljande
cuer.

T.ex i din huvud-cuelista så behöver du inte cue nummer 3 längre, men du vill att cue 4 inte påverkas av detta:

Delete  Cue  3  Please  och välj sedan Delete cue only .

Om du behöver radera en cue i en av de andra cuelistorna så behöver du specificera vilken.

T.ex vill du radera cue 5 i cuelistan i executor 3 och ändringarna skall trackas in i cue 6:

Delete  Cue  5  och tryck sedan på en knapp associerad med executor 3. Då får du upp fönstret som låter dig
välja Normal Delete  eller Delete cue only . Tryck Normal Delete .

 

Om du vill få en bättre förståelse för tracking och hur värden påverkas mellan cuer så kan du läsa om tracking
här eller genom att följa länken längst ner på denna sida.

Avancerade Funktioner

Genom att trycka på knappen  tillsammans med knappen Delete  så kallar man upp Kommandot Remove.

Detta kommando används om du behöver ta bort sparade värden från en cue.

Du vill t.ex ta bort dimmervärdet från fixtur 4 ur cue nummer 2.

Fixture  4  Please  - Det väljer fixtur nummer 4. Så det vi gör härifrån påverkar bara fixtur 4.

+ Delete  (kallar upp kommandot Remove) Tryck nu Dimmer   i presettyp-raden på högra sidan i skärm 1
- Detta ger dimmerattributet specialvärdet Remove (Se Fixtur-Vyn i tabellform)

Store  Cue  2  Please  - Detta tar bort dimmervärdet från cue nummer 2 och låter värdet från en tidigare cue
tracka genom cue 2.

Relaterade Länkar

Vad är Tracking

Kommandot Remove

6.10. Knappen DMX
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Knappen DMX ger dig tillgång till flera olika funktioner.

DMX-Vyn

Genom att trycka på knappen DMX  så öppnar du DMX-Vyn på skärm 1.

Den används för att visa din aktuella DMX-Output.

DMX-Testare

Kommandot DMX kan användas för att dra upp specifika DMX-kanaler direkt utan att de är patchade till fixturer -
Detta kallas för DMX-Testare. DMX-Kanaler som kontrolleras av DMX-Testaren har högre prioritet på utgångarna. Det

betyder att den "låser" kanalen som kontrolleras av DMX-testaren. Du måste släppa DMX-kanalerna från testaren för
att de ska bete sig som normalt igen.

Till Exempel:

DMX 1 At 100

Tar upp DMX-kanal 1 till 100% = DMX-värde 255.

Off DMX 1

Släpper DMX-kanal 1 från DMX-Testaren.

Välja en fixtur

Den kan också användas för att välja en fixtur som använder en viss DMX-kanal.

Till Exempel:

DMX 2.40

Väljer fixturen som använder DMX-kanal 40 på DMX-universum 2.

Direktpatchning

Du kan använda DMX-knappen och kommandot DMX för att patcha fixturer.

Till Exempel:

Assign Fixture 5 at DMX 2.1

Det patchar fixtur 5 till DMX-adress 1 på DMX-universum 2.

Delete DMX 3.1

Detta tar bort patch för den fixtur som är patchad på DMX-kanal 1 i DMX-universum 3.

Avancerade Funktioner
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Avancerade Funktioner

DMX-Knappen kan också kalla upp kommandot DmxUniverse. Om du håller ned   -knappen och sedan trycker
på DMX  -knappen så kallar du upp kommandot.

Det kan användas för att ta bort patchinformation för ett helt DMX-universum. (Delete DmxUniverse 1) - Var försiktig

med detta kommando. Det kan oopsas, men det är generellt en dålig idé i en live-situation.

Utöver att radera ett universum kan du också flytta ett helt universum genom att använda kommandot move.

Du kan också parkera och ta bort parkering för hela universum. Följ länken ovan för att läsa mer om det.

 

6.11. . [dot] -knappen

Knappen  .  används som separator när man skriver in kommandon som t.ex cuenummer.

T.ex om du vill spara cue 2.5 i huvud-cuelistan.

Store  Cue  2   .  5  Please

 

Den här knappen används också som genväg. Genom att trycka på den 2 gånger (som ett dubbelklick) så tar den
ner intensiteten till 0% för de valda fixturerna. Det är ett kommando som heter Zero.

T.ex om du har valt fixtur 1 och snabbt vill ta ner den till 0% så är allt du behöver göra att trycka .  .

Avancerade funktioner

Genom att hålla ned  -knappen och trycka på knappen  .  så får du upp Kommandot Default.

Det används för att ge fixturen sina standardvärden (värdena fixturen har när ingenting talar om att den ska göra
något annat).
Tekniskt sett så skapar den en länk till dessa värden som om de vore en preset.

Det kan vara användbart i vissa situationer.

6.12. Knappen Down

Knappen Down  kan användas för att scrolla eller flytta markören i vissa vyer. 

Den kan också användas för att ändra värdet i den senast rörda attributen i Preset-typ vyn.

Relaterad Länk

Knappen Up

6.13. Edit-Knappen

148



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.13. Edit-Knappen

Edit  -knappen används för att editera objektet du trycker på efter att du tryckt på knappen.

Om du trycker Please  efter att du tryckt på Edit så editerar du den cuen du står i, i huvud-cuelistan.

Du kan editera alla element i en cuelista.

Egentligen kan du editera nästan vad som helst.

När du använder onPC eller har en extern mus inkopplad så kan du högerklicka på objekt för att editera
dem.

För det mesta kan du trycka på ett encoderhjul för att få edit-funktionen. 

Relaterad Länk

Edit-kommandot

6.14. Knappen Effect

Effect  -knappen öppnar effekt-fönstret. Här kan du arbeta med de olika effekterna i ljusbordet.
För att lära dig mer om effekter och hur man använder dem, läs Vad är effekter and Hur man arbetar med effekter.

Avancerade funktioner

Om du håller ned  -knappen och trycker på knappen Effect , så kör du kommandot SyncEffect. Detta används
för att synkronisera flera effekter som körs samtidigt.

Relaterade Länkar

Vad är effekter

Hur man arbetar med effekter

Effekt-vyn

Kommandot SyncEffects

6.15. Encoder-knappen

Genom att trycka på  -knappen så ändrar du upplösningen på encoderhjulen för en mer precis justering av dina
valda preset-typer.
När du använder den funktionen indikeras det av en liten popup på skärm 1 som talar om att hastigheten på dina
encoderhjul är satt i långsamt läge.

6.16. Esc-Knappen
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6.16. Esc-Knappen

Esc  -Knappen används för att avbryta den aktuella åtgärden samt för att stänga temporära fönster.

6.17. Knappen Exec (Executor)

Genom att trycka på knappen Exec  så öppnar du Executor-pool vyn. Här har du direkt åtkomst  till alla dina
executors. Du kan flytta runt cuelistor eller skapa kopior.

Knappen kan även användas för att specificera en executor - om du använder det som ett kommando (Kommandot
Executor).

T.ex om du vill köra cue nummer 4 på executor 6. Här är ordningen på knapparna du behöver trycka då (om du
bara vill använda knapparna):

Goto  4  Exec  6  Please

Om du vill flytta executor 1 till executor 6:

Move  Exec  1  At  6  Please

Avancerade Funktioner

Genom att hålla ned  -knappen och sedan trycka på knappen Exec  så öppnar du Vyn "Virtuella Playbacks" på
den högra skärmen. Här har du åtkomst till playbacks/executors på dina vingar även om de inte är fysiskt inkopplade
till bordet.

 

6.18. Knappen [Executor Flash]

Knappen  (kallad Executor Flash) som sitter under fader-executors kan ha olika funktioner.
Standardfunktionen är flash-funktionen. Den aktiverar den första cuen ignorerandes cue-timingen och sätter
masternivån till fullt så länge som knappen är nedtryckt. 

Du kan ändra funktion på den här knappen genom att använda fönstret Ändra funktion på Executor-knappar. Du
kommer till det fönstret genom att trycka på den nedre delen av skärmen ovanför din executor, tryck sedan på
verktygsikonen i titelraden på fönstret som öppnas. Då får du upp fönstret "Ändra funktion på executor-knappar". Följ
länken ovan för att läsa om de olika funktionerna en knapp kan ha.

Relaterade Länkar

Fönstret ändra funktion på executorknappar

Vad är executors

 

 

6.19. [Executor Go] -Knappen
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6.19. [Executor Go] -Knappen

Knappen:  (kallad Executor Go-knappen) under dina fader executors kan ha olika funktioner. Standard är Go. Det
kommandot går till nästa tillgängliga cue i executorn. 

Du kan ändra funktionen på denna knapp genom att använda Ändra funktion av executor-fönstret. Du når detta
fönster genom att trycka på den nedre delen av skärmen ovanför din executor, tryck sedan på verktygsikonen i
titelfältet på fönstret som öppnas. Då får du upp fönstret Ändra funktioner för Executor-knappar. Följ länken ovan
(eller nedan) för att läsa om de olika funktioner en knapp kan ha.

Relaterade Länkar

Ändra funktion av executor-fönstret

Vad är executors?

 

 

6.20. Knappen Fix
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6.20. Knappen Fix

Den här knappen används för att fixera (fix) en executor och ta bort fixeringen (unfix).

För att fixera en executor, tryck på knappen Fix  och sedan på en knapp associerad med den executorn du vill
fixera.

En fixerad executor förblir synlig även när du ändrar sida. Om den nya sidan redan har en executor på samma plats
så kommer du inte åt executorn på den nya sidan om du inte tar bort fixeringen från executorn från den föregående
sidan.

För att ta bort fixeringen (Unfix) så trycker du på knappen Fix  och sedan på en knapp associerad med en redan
fixerad executor.

Om du tar bort fixeringen av en executor med en aktiv cue så försvinner fixeringen om executorn i fråga inte tillhör
en annan sida. I detta fall så blir den aktuella executorn autofixerad. Du kan inte ha en aktiv executor som inte

visas.

När du kör en cue i en för närvarande synlig executor och ändrar sida så kommer executorn att förbli synlig (och
aktiv) - Det kallas Autofix.

Avancerade Funktioner

Om du håller ned  -knappen och samtidigt trycker på Fix  -knappen så låser du ljusbordet. Det betyder att du
inte kan manövrera bordet och att reglar som ändras inte påverkar outputen. Du kan låsa upp bordet igen med
samma knappkombination. Om du har ett externt tangentbord inkopplat kan du låsa och låsa upp bordet med
"Pause"-knappen.

Relaterade Länkar

Vad är executors?

Kommandot Fix

6.21. Knappen Fixture
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6.21. Knappen Fixture

Knappen Fixture  öppnar Fixtur-Vyn på skärm ett. 

Knappen kan även användas för att få direkt access till Kommandot Fixture. Det kan användas för att välja fixturer
via det numeriska tangentbordet.

T.ex om du vill välja fixtur 1 till 5 och 9 så kan du trycka följande kommando:

Fixture  1  Thru  5  +  9  Please

Avancerade Funktioner

Om du håller ned  -knappen och sedan trycker på knappen Fixture  så får du upp kommandot Selection. Detta
kommando gör inte mycket. Den enda verkliga syftet för detta är i kombination med Off.
Om du vill ta bort de valda fixturerna ur programmeraren kan du knappa in följande:

Off  + Fixture  Please

Det tar bort de aktiva värdena för de valda fixturerna ur programmeraren och rensar urvalet av fixturer.

Relaterade Länkar

Fixtur-vyn

Kommandot Fixture

Kommandot Selection

6.22. Knappen Flash

Knappen Flash  kan användas för att temporärt använda funktionen flash på någon av dina executors.

Genom att trycka på Flash följt av någon executor-knapp, kommer du tillfälligt hålla masternivån på fullt så länge
du håller knappen nedtryckt.
Om inte executorn var aktiv så kommer den att köra cue 1 utan någon cuetiming.
När du släpper knappen igen kommer den att återfå sin normala funktion och masternivån går tillbaka till sin
tidigare position.
Om du inte hade någon cue aktiv i executorn när du flashade den, så kommer du inte ha det efter att du har
släppt knappen heller.

Relaterade Länkar

Kommandot Flash

Vad är Executors

6.23. Full-knappen
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6.23. Full-knappen

Full  -knappen tar upp dimmervärdet till 100% (=full) för dina valda fixturer i programmeraren.

Om du inte valt några fixturer så har knappen ingen funktion.

Relaterad Länk

Full-kommandot

6.24. Go- knappen

Go-  -knappen används för att utföra ett GoBack-kommando för en executor. Det tar dig till föregående cue med
timing. Tryck på den här knappen följt av en executor-tillhörande knapp.

Blanda inte ihop den här knappen med den stora Go- knappen under huvudexecutorn - Läs mer om
detta Här.

Relaterad Länk

GoBack-kommandot

 

 

6.25. Knappen Go- (Stora)

Den stora knappen     Go-     under huvud-executorn är låst till att bara kunna utföra en "go bakåt" med cue-tider i
cuelistan under huvud-executorn. Denna funktion kan inte ändras.

Kommandot den knappen utför är egentligen ett kommando som kallas DefGoBack

Blanda inte ihop denna knapp med den lilla Go- knappen i kommandodelen. - Läs mer om den
knappen här.

6.26. Go+ knappen
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6.26. Go+ knappen

Go+  -knappen används för att gå framåt (med tider) i en executor. Tryck först på  Go+  sedan på en knapp
tillhörande en executor.

Blanda inte ihop den här knappen med den stora Go+ knappen under huvudexecutorn - Läs mer om
detta här.

Som standard har du redan funktionen Go+ på  -knappen under dina executors med faders.
Executors utan faders har som standard Toggle-Kommandot på  -knappen. Du kan ändra funktionen på knappen
i Ändra funktion på executor-knapparna vyn.

 

Avancerade Funktioner

Genom att trycka  tilsammans med Go+  så får du access till Unpark-kommandot. Detta kan användas för att
utföra en unpark (eller release) för vilket parkerat element som helst.

T.ex om du behöver utföra unpark på fixture 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Fixturer eller attribut kan parkeras genom Park-kommandot eller med hjälp av Pause  -knappen.

Relaterade Länkar

Go-kommandot

Unpark-kommandot

Park-kommandot

Pause-knappen

6.27. Knappen Go+ (Stora)

Den stora     Go+     knappen under huvud-executorn är låst till att bara utföra en go framåt i cuelistan under
huvud-executorn. Denna funktion kan ej ändras.

Kommandot som utförs när man trycker på denna knapp är egentligen ett kommando som kallas DefGoForward.

Blanda inte ihop den här knappen med den lilla knappen Go+ i kommandodelen. Läs mer om den
knappen här. 

6.28. Knappen <<< [GoFastBack]

155



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.28. Knappen <<< [GoFastBack]

Knappen <<<  används för att hoppa tillbaka till föregående cue utan någon som helst cue-timing.

Genom att trycka på <<<  följt av en knapp associerad med en executor, hoppar du en cue bakåt på 0 sekunder.

<<<  Please  gör detta i huvud-cuelistan.

Avancerade Funktioner

Om du håller ned knappen  och sedan trycker på <<<  så kallar du upp kommandot Black. Det används för att
tillfälligt släcka en executor.
Funktionen tar ner dimmervärdena till 0 men håller alla andra attribut aktiva så länge som du trycker på knappen.
Om dimmern får sina värden från någon annan executor samtidigt så kanske de fortfarande håller dimmervärdena
uppe.
När du släpper knappen så återgår dimmervärdena till sitt ursprungliga läge.

T.ex om du tillfälligt vill släcka dimmerattributen i executor 3.

Tryck + <<<  , tryck och håll sedan ner en knapp associerad med executor 3. Outputen från den kommer vara
0% så länge du håller ned knappen. 

Relaterade Länkar

Kommandot <<< [GoFastBack]

Kommandot Black

 

6.29. Knappen >>> [GoFastForward]

Knappen >>>  används för att hoppa framåt till nästa cue utan att ta hänsyn till cue-timing. Cuer som följer
automatiskt ignoreras.

Genom att trycka >>>  följt av en knapp associerad med en executor, så hoppar du en cue framåt i cuelistan under
den executorn. Detta sker på 0 sekunder utan att köra eventuella efterföljande automatiska cuer som kommer efter
den cue som nyss körts.

Genom att trycka >>>  Please  så gör du detta i huvud-cuelistan.

Relaterad Länk

Kommandot >>> [GoFastForward]

6.30. Knappen Goto
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6.30. Knappen Goto

Goto  kallar upp kommandot Goto. Det kan användas för att hoppa till en specifik cue på din huvud-executor eller
annan executor, användandes timingen hos den cue du hoppar till. Om du inte specificerar något annat.

 

Här är några exempel:

Du vill gå till cue nummer 4 i din huvud-executor användandes timingen i cue 4:

Goto  4  Please  

Observera att du inte behöver trycka på Cue-knappen - Ljusbordet förstår att det är en cue du menar.

 

Om du behöver använda en annan timing (låt säga en sekund, för du vill inte vänta de 30min som cuetimingen är
som orginal), då kan du göra såhär:

Goto  4  Time  (ger dig kommandot Fade) 1  inann du trycker på Please  -knappen (för att köra kommandot)
ta en titt i kommandoraden. Den ser ut såhär:

Goto Cue 4 Fade 1

Det är det faktiska kommandot bordet använder. Så även om du tryckt på Time  -knappen så får du upp
kommandot Fade.

 

Om du behöver gå till cue 2 på 4 sekunder i executor 5 kan du trycka in följande:

Goto  2  Time  (ger dig kommandot Fade) 4  Exec  5  Please

Eller en annan variant:

Goto  2  Time  (ger dig kommandot fade) 4  och sedan trycker du på en knapp som tillhör executor 5.

6.31. Knappen Group
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6.31. Knappen Group

Knappen Group  öppnar Grupp-vyn på skärm 1. Den visar även kommandot Group i kommandoraden, redo att
användas.

T.ex om du vill välja fixturer sparade i grupp 1:

Group  1  Please

Eller ge ett värde till fixturerna sparade i en grupp direkt:

Group  1  At  5  0  Please  

Relaterade Länkar

Vad är Grupper?

Hur man arbetar med Grupper

6.32. Help-knappen

Help  -Knappen ger dig snabb tillgång till hjälpande information - den här manualen.

Om du trycker Help  följt av Please , så kommer du till Help View på skärm 1. Den öppnas på första sidan av
manualen.

Tryck och håll ned Help  och tryck sedan på en annan knapp så visas hjälpavsnittet för den knappen.

Om du bara kort trycker på Help  -knappen och sedan på en av kommandoknapparna följt av Please , då får du
upp hjälpavsnittet för det kommandot. DVS, om du behöver hjälp med group-kommandot så kan du trycka följande:

Help  Group  Please

Det öppnar hjälpavsnittet som handlar om group-kommandot.

Relaterade Länkar

Help View

Help Command

 

 

 

6.33. Knappen Highlt (Highlight)
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6.33. Knappen Highlt (Highlight)

Knappen Highlt  (highlight) används för att slå på eller av funktionen highlight.

När highlight är på, så kommer alla dina valda fixturer vanligtvis ställa sig i full dimmer. De flesta fixturerna går även
till vitt och slår ur alla gobos. Highlightvärdena är definierade av fixtur-profilen och kan ej ändras i ljusbordet. De
kommer stå i detta läge så länge de är valda och highlight är på. Highlight kommer tillfälligt ändra utgående
värden, men inga av highlightvärdena låses upp i programmeraren.

Om du trycker och håller ned Highlt  -knappen, så kommer dina valda fixturer att blinka så länge som du håller ned
knappen.

Detta är en praktisk funktion om du vill hitta en viss lampa i din rigg.

6.34. Knappen Label

Knappen Label  kan användas för att namnge nästan alla element.

Genom att trycka  Label  följt av en en executor, preset, grupp eller något annat objekt så öppnar du fönstret
namnge. Här kan du skriva ett nytt namn för ditt objekt.

Du kan namnge flera objekt samtidigt. Och om du avslutar namnet med ett mellanslag och ett nummer så blir
ojekten numrerade.

T.ex om du vill döpa fixtur 1 till 10. Den första ska heta "Dimmer 1" och den sista "Dimmer 10".

Label  Fixture  1  Thru  1  0  Please  skriv sedan in Dimmer 1 i fönstret namnge.

Avancerade Funktioner

Om du trycker och håller ned  -knappen och sedan på knappen Label . Då kallar du upp Kommandot Assign.

Det kan användas som genväg i vissa funktioner. T.ex när du sätter fadetider och andra funktioner till executor-
knappar eller när du patchar fixturer. Läs mer om detta genom att följa länken ovan eller nedan.

Relaterade Länkar

Kommandot Label

Kommandot Assign

6.35. Knappen If
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6.35. Knappen If

När du trycker på knappen If  så kallar du upp kommandot IfOutput.

Det kan användas för att välja fixturer.

Beroende på vad du trycker på efter att du tryckt If så får du olika urval av lampor.

Du kan välja fixturer baserat på vilka som för tillfället lyser, vilket preset de använder eller om de är del av en specifik
grupp.

För att lära dig mer om de olika alternativen, följ länken ovan.

Avancerade Funktioner

Om du trycker knappen  tillsammans med knappen If  , så kallar du upp Kommandot If.

Detta gör att du kan begränsa valet av armaturer eller som begränsning i olika operationer. Följ länken ovan för att
lära dig mer om kommandot If.

6.36. MA-knappen
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6.36. MA-knappen

 -knappen fungerar som en skift-tangent. När den är nedtryckt får andra knappar en alternativ funktion.

De alternativa funktionerna beskrivs under varje knapp.

Det här är en lista över knappar som har en alternativ funktion:

Key: Alternative command or function:

<<< Kommandot Black.
0 [Numeric key] Öppnar Preset-poolen All.
1 - 9 [Numeriska
tangentbordet]

Öppnar matchande preset-kontroller på skärm 1.

Copy Kommandot Clone.
Delete Kommandot Remove
DMX Kommandot DMXUniverse
Exec Öppnar Vyn "Virtuella Playbacks".
Fix Låser ljusbordet. Det låses upp med samma knappkombination.
Fixture Kommandot Selection
Flash Kommandot Top
Go+ Kommandot Unpark
Label Kommandot Assign
Move Kommandot Replace
Off Öppnar Off-Menyn.
On Kommandot Call
Pause Kommandot Park

Please
Flyttar fokus till kommandoraden och öppnar Kommandorads-
vyn.

Preset Kommandot PresetType

Store Kommandot StoreLook 
Toggle Kommandot Temp

 

Genom att trycka och hålla ned  -knappen ändras några andra saker på skärmarna:

Det ändrar tillfälligt DMX-Vyn. När du håller ned  -knappen så ser du DMX-adressen istället för värdet.

Det ändrar även Executor-raden. Här ser du executor-nummret i området där du vanligtvis ser cuerna och innehållet
i executorn.

6.37. Macro-knappen
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6.37. Macro-knappen

När du trycker på Macro  -knappen, så visas Macros Poolen på skärm 1. Här har du direktaccess till alla macros.

 

Om du vill köra ett macro direkt så kan du göra det genom att använda samma knapp.

T.ex om du vill köra macro 1.

Macro  1  Please  

Relaterade Länkar

Macros Poolen

macro-kommandot

6.38. Knappen Magic

Genom att trycka på knappen Magic  så öppnar du Vyn "Magic Speed".

Här har du access till fyra olika timing- och hastighetsreglage.

Dessa fyra reglage kan också kopplas till fysiska executor-reglar - ta en titt på knapparna Speed och Time.

 

6.39. Knappen [Minus] -

Knappen  -  har två huvudsakliga funktioner. 

Det kan användas för att välja fixturer eller för att sätta värden.

Ett tredje användningsområde är att byta executor-sida.

Välja fixturer

T.ex om du vill välja fixturerna i grupp fem men utan fixtur nummer 2 (som är den del av grupp 5).

Group  5   -  Fixture  2  Please

Om du redan har valt grupp fem och vill ta bort fixtur två från ditt urval så kan du göra detta:

 -  2  Please

Sätta värden

Knappen -  kan användas för att sätta ett lägre dimmervärde än det aktuella värdet. Kom ihåg att du inte kan gå
under 0% på dimmern.
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T.ex om du har ett urval av fixturer med 50% dimmer och du vill ta ner det 20%. Det här kan du då knappa in
(förutsatt att du har valt fixturerna som avses):

At   -  2  0  Please

Det finns en liten extrafunktion för knappen - . Om du trycker på den 2 ggr efter varandra så tar den ner det
aktuella värdet med 10%.
Dvs att du kunde gjort samma sak genom att trycka på knappen -  4 ggr.

Absoluta eller relativa värden

Beskrivningen ovan behandlar relativa värden. Du kan också sätta ett absolut negativt värde för attribut såsom pan
eller tilt.

Skillnaden mellan ett relativt och ett absolut värde är ett mellanslag mellan minustecknet och numret.

För att sätta ett relativt värde kan du i kommandoraden skriva at - 5 (Exekvera kommandot genom att trycka

Please ).
Ett absolut värde skrivs at -5 (Exekvera kommandot genom att trycka Please ).

Om du vill använda knapparna så kan du trycka At  -  (håll ned medan du skriver in värdet) 5  Please . Genom
att hålla ned minus medan du skriver in värdet, så tar du bort mellanslaget mellan tecknet och värdet.

Om du använder miniräknaren (du får upp den genom ett snabbt tryck på encoderhjulet för det värde du vill sätta)
så kan du använda knappen +/-  för att få tecknet utan mellanslag. För relataiva värden kan du använda knappen
- .

Val av sida

Du kan använda knappen  -  för att byta den aktiva sidan. Om du vill gå till föregående sidan, tryck:

Page   -  Please

Du kan också använda beräkningar. Om du är på sida fem och vill gå till sida två kan du skriva in följande:

Page   -  3  Please

Relaterade Länkar

Kommandot - [Minus]

Miniräknaren

6.40. Move key
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6.40. Move key

Move  -knappen används för att flytta objekt. I följande exempel flyttar vi en grupp, men det kan vara nästan vad
som helst man flyttar.

Till exempel, du vill flytta group 1 till group 5:

Move  Group  1  At  5  Please

Om inte destinationen är tom, så kommer de två objekten att byta plats med varandra.

 

Du kan också flytta flera objekt samtidigt.

Move  Group  1  +  2  At  5  Please

Kommer att flytta group 1 till 5 och group 2 till 6.

Relaterad Länk

Move Command

6.41. Knappen Next

Knappen Next  används för att stega framåt genom fixturerna.

Om du inte har några fixturer valda så startar den med fixturen med lägst id-nummer och för varje tryckning väljer du
nästa fixtur i stigande ordning.

Om du har valt ett antal fixturer så stegar du framåt genom urvalet (i den valda ordningen).

Om du använt något av makrona Odd eller Even för att välja en del av det aktuella urvalet så kan du växla del av
urvalet med knappen Next .

Knappen Prev  stegar baklänges i ordningen av fixturer.  Set  -knappen återställer urvalet av fixturer.

Relaterade Länkar

Knappen Prev

Knappen Set 

6.42. [Numeriska Knappar]
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6.42. [Numeriska Knappar]

De numeriska knapparna är numrerade 0  till 9 .

De används för val av fixturer och för att sätta värden och många andra situationer när du vill skriva in ett nummer
eller värde.

Till Exempel:

Välja fixtur 1:

Fixture  1  Please

Välja två fixturer:

Fixture  1  +  2  Please

Välja ett omfång av fixturer:

Fixture  1  Thru  5  Please

Välja ett omfång utom en fixtur och ge resten 50%:

Fixture  1  Thru  1  0   -  4  At  5  0  Please

Välja en grupp och ge den 50%:

Group  1  0  At  5  0  Please

 

Avancerade Funktioner

Genom att trycka och hålla in knappen  och sedan trycka på en av de numeriska knapparna öppnar presettyp-
kontrollen för den matchande preset-typen på den högra skärmen. Numren relaterar till följande preset-typer:

0-Öppnar presetpoolen All. Det finns ingen "All"-kontroll.

1 - Det här är preset-typen Dimmer.

2 - Det här är preset-typen Position.

3 - Det här är preset-typen Gobo.

4 - Det här är preset-typen Color.

5 - Det här är preset-typen Beam.

6 - Det här är preset-typen Focus.

7 - Det här är preset-typen Control.

8 - Det här är preset-typen Shapers.

9 - Det här är preset-typen Video.

6.43. Knappen Off
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6.43. Knappen Off

Knappen Off  kan användas för att stänga av executors eller ta bort information från programmeraren.

Stänga av en executor

Om du behöver stänga av en executor kan du trycka på Off  och sedan på en knapp associerad med executorn.

Du kan också vara specifik och använda knapparna:

Off  Exec  1  Please

En executorknapp kan också ha funktionen off, för att tilldela funktionen, använd Kommandot Assign ( + Label )
eller Fönstret "Ändra funktion på executorknapparna".

Off för fixturer eller värden

Du kan ta bort värden från programmeraren genom att trycka på Off  följt av vad du vill ta bort.

Om du behöver ta bort en hel fixtur från programmeraren kan du trycka på Off  följt av den fixtur du vill ta bort, eller
använda kommandot:

Off  Fixture  1  Please

Det tar bort fixtur 1 helt ur programmeraren

Du kan ta bort en hel presettyp ur programmeraren för dina valda fixturer genom att trycka Off  följt av att trycka på
en presettyp i presettyp-raden på skärm 1, eller använda knappkombinationen:

Off  + 1  Please

Det kommandot tar bort alla dimmervärden (presettyp 1), för de valda fixturerna, ur programmeraren. 

När du kombinerar  -knappen med ett nummer får du direktaccess till en presettyp.

 

Fönstret Off

Du kan öppna ett Off-fönster genom att trycka  -knappen tillsammans med Off  -knappen.
I Off-fönstret kan du stänga av olika element så som executors, special-mastrar och programmeraren.

 

Relaterade Länkar

Vad är programmeraren?

Kommandot Off

Fönstret Off

6.44. Knappen On
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6.44. Knappen On

On  -knappen kan användas för att aktivera (slå på) inaktiva ececutors eller för att aktivera värden i
programmeraren.

Aktivera en Executor

Om du behöver aktivera en executor så kan du trycka på knappen On   sedan på en knapp associerad med
den executorn.

Du kan också vara specifik och använda knappföljden:

On  Exec  1  Please

On kan också vara tilldelad till en executor-knapp, genom att använda kommandot Assign ( + Label )
eller Fönstret Ändra funktion på executor.

Aktivera Fixturer eller värden.

Du kan aktivera fixturer eller värden i programmeraren genom att trycka på knappen On  följt av vad du vill aktivera.

Om du behöver aktivera en hel fixtur kan du trycka på On  följt av fixturen i en fixtur-vy eller genom att använda
kommandot

On  Fixture  1  Please

Detta kommer att aktivera alla parametrar hos fixtur 1 i programmeraren. 

Om du behöver aktivera en fullständig preset-typ i programmeraren kan du trycka On  följt av att trycka på den
preset-typ i presettyp-raden på skärm 1, eller använda knappföljden:

On  + 1  Please

Det aktiverar alla dimmervärden (preset-typ 1) för de valda fixturerna.

Genom att trycka  -knappen och en siffra samtidigt får du snabb åtkomst till motsvarande preset-typ.

Avancerade Funktioner

Nr du trycker och håller ned  -knappen och sedan på knappen On  , får du upp kommandot Call.

Detta kan användas för att kalla upp presets.

+ On  (ger dig kommandot Call) Preset  4  .  1  Please

Det kommer att kalla upp värdena sparade i preset 1 under preset-typ 4 till programmeraren utan att välja fixturerna
först.

Det kan också användas för att aktivera värden sparade i (och upp till) en cue.

Om du behöver spara en cue som ser ut som cue 3 så kan du använda Call-funktionen för att aktivera dessa värden
genom att använda följande knappar:

+ On  (Ger dig kommandot Call) Cue  3  Please
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Läs mer om kommandot Call genom att följa länkarna ovan och nedan. 

Relaterade Länkar

Vad är programmeraren

Kommandot On

Kommandot Call

6.45. Oops-knappen

Med Oops  -knappen kan du utföra ett "ångra" eller "undo" för det mesta du gjort i bordet.

T.ex om du har sparat till fel cue, så kan du trycka på Oops , så försvinner det du nyligen sparat men de aktiva
värdena du hade i programmeraren är tillbaka.

Om du håller på och matar in ett kommando men ej exekverat det än (genom att trycka Please ), så kan du
använda Oops  som en backstegsfunktion.

6.46. Knappen Page

Knappen Page  används för att komma åt olika sidor med executors.

Den öppnar även page-vyn på skärm 1. Här kan du trycka på en sida för att byta till den. Det är också lätt att
härifrån döpa, flytta, kopiera och radera sidor.

Du kan också använda knappen Page  för att direkt hoppa till en viss sida.

Page  5  Please

Det kommer ändra alla dina executors till sida 5 om den sidan existerar. Om en sida inte existerar så behöver du
spara den först. ( Store  Page  5  Please ).

Du kan också använda knapparna Page +  och Page -  för att byta sida.

Relaterade Länkar

Kommandot Page

Page-Vyn

Knappen Page+

Knappen Page-

 

6.47. Knappen Page+
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6.47. Knappen Page+

Page+  -knappen används för att byta till nästa sida med executors.

Page-  tar dig till föregående sida.

Om sidan du går till inte redan finns så skapas den i och med att du går till den.

Om du behöver hoppa till en särskild sida så kan du använda Page  -knappen i kombination med sidans nummer.

Om du vill lära dig mer om executor-sidor så kan du läsa avsnittet Vad är executors.

Relaterade Länkar

Vad är executors

Page-kommandot

Knappen Page

Knappen Page-

6.48. Knappen Page-

Page-  -knappen används för att gå till den föregående sidan med executors. Det lägsta sidnummret är 1.

Page+  går till nästa sida.

Om sidan du går till inte redan finns så skapas den i och med att du går till den.

Om du behöver hoppa till en särskild sida så kan du använda Page  -knappen i kombination med sidans nummer.

Om du vill lära dig mer om executor-sidor så kan du läsa avsnittet Vad är executors.

Related links

Vad är executors

Page-kommandot

Knappen Page

Knappen Page+

6.49. Knappen Pause
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6.49. Knappen Pause

Knappen Pause  används för att pausa en aktiv fade i en executor. Tryck först på Pause  sedan på någon knapp
associerad med den executorn som faden du vill pausa körs i. Detta kommer att stoppa faden där den är.

Du kan starta faden igen genom att trycka på Pause  och sedan på executorn, eller om du behöver gå tillbaka,
tryck Go-  och sedan på executorn. 

Blanda inte ihop den här knappen med den stora pause-knappen under huvud-executorn.
Läs mer om det Här.

Avancerade Funktioner

Genom att trycka  -knappen tilsammans med knappen Pause  ger dig access till Kommandot Park.
Det kan användas för att parkera (eller låsa) en parameter eller fixtur.

T.ex: Du behöver parkera fixtur 1:

 + Pause  Fixture  1  Please

Detta låser alla parametrar i fixtur 1. Om du öppnar DMX-vyn så kan du se att de parkerade fixturerna och DMX-
kanalerna indikeras av blå bakgrund. Det visas också en blå P-ikon brevid kommandoraden på skärm 1 om någon
kanal eller fixtur i bordet är parkerad.

Fixturer eller attribut kan unparkas (låsas upp) genom att använda Kommandot Unpark eller kombinationen av

knapparna  and  Go+ .

T.ex om du behöver unparka fixtur 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Om du behöver unparka allt så kan du gå in i Menyn Tools. Här kommer du att hitta en knapp som
heter Unparka alla DMX-kanaler .

Relaterade Länkar

Kommandot Pause

Kommandot Park

Kommandot Unpark

Knappen Go+

Menyn Tools

6.50. Knappen Pause (Stora)
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6.50. Knappen Pause (Stora)

Den stora   Pause   -knappen under huvud-executorn är låst till denna executor. Den pausar de överbländningar
(fades) som körs och pausar även effekterna i huvud-executorn. Funktionen för denna knapp kan ej ändras.

Du kan fortsätta överbländningarna och effekterna igen genom att trycka på knappen  Pause  igen. 

   Go-    fadar tillbaka till den föregående cuen.

   Go+    startar en fade till nästa cue.

De aktuella kommandot som körs av knappen   Pause   heter DefGoPause.

Blanda inte ihop denna knapp med den lilla Pause  -knappen som fins i kommando-sektionen. Läs mer
om den här.

6.51. Please-knappen

Please  -knappen används för att utföra ett kommando.

Om du använder ett externt tangentbord så kan du använda Enter-tangenten.

Du kan växla mellan att aktivera eller avaktivera alla olika funktioner (attribut) för de valda fixturerna. När du har ett
urval, tryck på Please 2 gånger, notera i fixture-fönstret att bakgrunden för alla funktioner blir röd. Genom att trycka
på Please en gång till så avaktiverar du alla funktioner.
För att läsa mer om vad detta innebär så kan du läsa Vad är programmeraren.

Avancerade Funktioner

Om du trycker och håller ned  -knappen plus Please  -knappen så öppnar du Kommandoradens vy och ger
inmatningsfokus till kommandoraden. Det här är ett snabbt sätt att börja skriva in kommandon via ett tangentbord.

Relaterade Länkar

Vad är programmeraren

Kommandorads-vyn

6.52. Knappen [Plus] +

Knappen  +  har två huvudsakliga funktioner. 

Det kan användas för att välja fixturer eller för att sätta värden.

Ett tredje användningsområde är att byta executor-sida.

Välj Fixturer
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Välj Fixturer

T.ex om du vill välja fixturerna i grupp fem och fixtur nummer två (som inte ingår i grupp fem)

Group  5   +  Fixture  2  Please

Om du redan har valt grupp fem och vill addera fixtur två till ditt urval:

 +  2  Please

Sätta Värden

Knappen +  kan användas för att sätta ett högre dimmervärde än det aktuella värdet. Kom ihåg att du inte kan gå
över 100% på dimmern.

T.ex om du har ett urval av fixturer med 50% dimmer och du vill ta upp det 20%. Det här kan du då knappa in
(förutsatt att du har valt fixturerna som avses):

At   +  2  0  Please

Det finns en liten extrafunktion för knappen +. Om du trycker på den 2 ggr efter varandra så tar den upp det aktuella
värdet med 10%.
Dvs att du kunde gjort samma sak genom att trycka på knappen + 4 ggr.

Absoluta eller relativa värden

Beskrivningen ovan behandlar relativa värden. Du kan också sätta ett absolut negativt värde för attribut
såsom pan eller tilt.

Skillnaden mellan ett relativt och ett absolut värde är ett mellanslag mellan plustecknet och numret.

För att sätta ett relativt värde kan du i kommandoraden skriva at + 5 (Exekvera kommandot genom att

trycka Please ).
Ett absolut värde skrivs at +5 (Exekvera kommandot genom att trycka Please ).

Det är oftast underförstått att du menar positiva värden om du inte specifierar något annat - så du behöver bara
skriva in at 5 Please .

Om du vill använda knapparna kan du skriva in At  5  Please . Om du av någon anledning behöver addera
plustecknet så kan du trycka At  +  (Håll ned när du skriver in värdet) 5  Please .

Båda sätten kommer att sätta värdet till positivt 5.

Om du använder miniräknaren (du får upp den genom ett snabbt tryck på encoderhjulet för det värde du vill sätta)
så kan du använda knappen +/-  för att få tecknet utan mellanslag. För relataiva värden kan du använda knappen
+ .

Val av sida

Du kan använda knappen  +  för att byta den aktiva sidan. Om du vill gå till nästa sida, tryck:

Page   +  Please
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Du kan också använda beräkningar. Om du är på sida två och vill gå till sida fem kan du skriva in följande:

Page   +  3  Please

Relaterade Länkar

Kommandot + [Plus]

Miniräknaren

6.53. Knappen Preset

När du trycker på knappen Preset  så visas Preset-pool Vyn på skärm 1 och Kommandot Preset visas i
kommandoraden.

Om du behöver lära dig mer om presets så kan du följa länkarna Vad är presets och Hur du arbetar med
Presets.

Preset-vyer

Den här vyn ändras beroende på vilken preset-typ som är vald. Dvs om du väljer Color i preset-typ raden på högra
sidan i skärm 1 så visas dina färgpresets, om du väljer position så visas dina positionspresets.

Preset-vyn låter dig att trycka på preseten på skärmen för att kalla upp värdena. Läs hur man arbetar med presets
för att lära dig detaljerna i denna process.

Kommandot Preset

Kommandot Presets primära funktion är att kalla upp presets till fixturer. Det är förmodligen enklare att göra detta
via peksärmarna men du kan göra det genom att trycka en kombination av kommandon.

Om du behöver använda positionspreset numer 1 i fixtur 1 då kan du skriva in följande kommando (med en tom
programmerare):

Fixture  1  At  Preset  2   .  1  Please

I detta exempel använder vi "2.1" för att tala om för bordet att det är det första presetet i presettypen position. 2an i
kommandot talar om för bordet att det är en position, 1an talar om att det är det första presetet i den poolen.

På högra sidan av skärm 1 kan du se alla olika typer av presettyper. Den högst upp är nummer 1, nästa är nummer
2 osv. Det är ej en fixerad lista, den ändras beroende på vilka fixturer du patchat in i bordet.
Vanligtvis följer den en specifik ordning, som att Dimmer alltid kommer före Position. Så i exemplet ovan så kan vi se
att position är den andra preset-typen.

Avancerade Funktioner

När du trycker och håller ned knappen  samtidigt som du trycker på knappen Preset  så kallar du upp
kommandot PresetType. 
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Det kan användas för att aktivera olika preset-typer. Det är det samma som att trycka på de olika preset-typ
knapparna på skärmen.

Eftersom numret kan ändras beroende på dina patchade fixturer så är det att föredra att använda preset-typens
namn. Men då behöver du skriva det i kommandoraden.

+ Preset  1  är oftast det samma som PresetType "Dimmer".

Relaterade Länkar

Vad är Presets

Hur man arbetar med Presets

Preset-pool Vyn

Kommandot Preset

Kommandot PresetType

6.54. Knappen Prev (Föregående)

Knappen Prev  används för att stega tillbaka genom fixturerna.

Om du inte har några fixturer valda så startar den med fixturen med högst id-nummer och för varje tryckning väljer
du nästa fixtur i fallande ordning.

Om du har valt ett antal fixturer så stegar du baklänges genom urvalet (i den valda ordningen).

Om du använt något av makrona Odd eller Even för att välja en del av det aktuella urvalet så kan du växla del av
urvalet med knappen Prev .

Knappen Next  tar stegar framåt genom fixturerna. Set  -knappen återställer urvalet av fixturer.

Relaterade Länkar

Knappen Next

Knappen Set

6.55. Knappen Prvw (Preview)
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6.55. Knappen Prvw (Preview)

Knappen Prvw  används för att gå in i preview-läge samt att köra kommandon i preview.

Kommandot som knappen utför är kommandot Preview.

Den här funktionen låter dig köra cuer och programmera utan att påverka bordets output.

Så länge som du är i preview-läge så kommer programmeraren jobba i blind-läge men du kan också köra cuer med
deras timing. Dina skärmar kommer att visa dig innehållet i cuen och om du har en dot2 3D ansluten så kan du se
dina previewade cuer i 3D.

När du trycker på knappen Prvw  (Preview) följt av Please  så går du in i preview-läge.
 

Knappen Prvw blinkar när du är i preview-läge.

Du kan se cue-timingen in i nästa cue genom att trycka på den lilla Go+  och sedan på  Prvw  -knappen. Du kan
också göra en GoBack genom att trycka på den lilla Go-  och sedan på knappen Prvw .

Du går ur preview-läget genom att trycka på knappen Off  följt av knappen Prvw .

Du kan välja att previewa en specifik cue: Prvw  Cue  3  Please  kommer att previewa cue 3 i huvud-executorn.

Du kan använda preview på en annan executor (än huvud-executorn): Prvw  följt av en knapp tillhörandes en
executor med en culista i kommer att previewa den executorn.

 

Relaterad Länk

Kommandot Preview

6.56. Knappen Select
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6.56. Knappen Select

När du trycker på knappen Select  så kallar du upp Kommandot Select.

Det kan användas för att välja upp fixturer som används i en executor.

 

T.ex Du behöver välja alla fixturer som används i executor 2:

Tryck Select  och sedan på en knapp associerad med executor 2.

 

Eller om du vill välja fixturerna som sparats i cue 3 i executor 5:

Select  Cue  3  Exec  5  Please

 

Relaterad Länk

Kommandot Select

6.57. Knappen Set

Knappen Set  används tillsammans med knapparna Next  och Prev .

Dessa knappar används när du har ett urval av lampor valda och vill jobba med en fixtur i taget. Använd knapparna
Next  (Nästa) och Prev  (Föregående) för att stega igenom urvalet av fixturer. Om du behöver välja alla fixturer igen

i ditt ursprungliga urval så kan du trycka Set

Relaterade Länkar

Knappen Next (Nästa)

Knappen Prev (Föregående)

 

6.58. Knappen Setup

Knappen Setup  öppnar och stänger Fönstret Setup på skärm 1.

Här kan du ändra inställningar för din show och ditt ljusbord. Här kan du också lägga till och patcha fixturer. Följ
länken ovan för att läsa mer om setup.

6.59. Knappen Speed
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6.59. Knappen Speed

Knappen Speed  låter dig sätta tempot eller hastigheten i chasers och effekter. För att lära dig mer om Chasers, ta
en titt i Vad är Chasers? och Hur man arbetar med Chasers.

Genom att trycka på knappen Speed  så kallar du upp kommandot Learn.

Om du har en Chaser eller en effekt så kan du hålla ned knappen Speed  medan du tappar in tempot på någon av
knapparna associerad med Executorn innehållandes Chasern. Det ställer tempot på den Chasern till tempot på dina
knapptryckningar.

Speed masters

Knappen Speed kan också användas för att skapa två special-mastrar.

Tryck Store  Speed  och sedan på en knapp tillhörande den executorn du vill ha special-mastern på.

Det öppnar ett fönster som detta:

Figur 1: Fönstret "Välj SpeedMaster-typ"
 

En Master-Speed regel kan användas för att dynamiskt ändra tempot eller hastigheten för Chasers eller Effekter
sparade i cuer.

En Master-Rate regel kan användas för att dynamiskt justera timingen för cuer.

Läs mer detaljer om dessa två mastrar i Vyn "Magic Speed".

Dessa två Speed-Reglar kan aktiveras eller deaktiveras för varje executor. Det kan ställas in i Inställningar för
Executor.
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6.60. Knappen Store

Knappen Store  används när du behöver spara någonting.

Du kan spara innehållet i din programmerare, vad du sparar beror på vad du trycker efter att du tryckt på Store .

Här är några exempel:

Store  Cue  1  Please

Det sparar de aktiva värdena i programmeraren till cue nummer 1 i huvud-executorn.

Store  Color  Pool-knapp 1

Det kommer att spara dina aktiva color-värden till preset nummer 1

Store  Preset  4  .  1  Please

Kommer att spara preset nummer 1 i preset-typen 4 (oftast color när du använder rörliga fixturer).

När du sparar någonting till en plats som redan innehåller data så kommer bordet att fråga dig om vilken metod du
vill använda för att spara. Oftast är det samma alternativ som visas.

Slå ihop (Merge) slår ihop den nya datan med den gamla.

Ta Bort kommer inte att spara de aktiva värdena, utan istället radera alla redan existerande värden från platsen.

Skriv Över sparar dina aktiva värden och raderar alla andra värden.

Spara en andra cue kommer att spara dina aktiva värden i en ny andra cue (bara ett alternativ när du sparar något
till en cuelista med bara en cue i)

Avancerade Funktioner

Genom att hålla ned -knappen och sedan trycka på Store  -knappen så kallar du upp kommandot StoreLook.
När du sparar en cue med StoreLook så sparar du alla aktuella dimmervärden för alla fixturer i ljusbordet. Det sparar
även alla attribut för fixturer med ett dimmervärde över 0. Så alltså inte bara dina aktiva värden utan alla
dimmervärden och attribut-värden för fixturer med dimmer-output.

+ Store  (ger dig kommandot StoreLook) Cue  1  Please

Skapar en cue nummer 1 med alla attribut från fixturer med dimmervärde över 0 och alla dimmervärden (även de
med 0%) i huvud-executorn.

När du sparar en cue genom att använda StoreLook så får du också en skyddad cue - lär mer om skyddade cuer i
avsnittet Hur man arbetar med cuer.

Relaterade Länkar

Kommandot Store

Vad är programmeraren?

StoreLook Command
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6.61. Thru-knappen

Thru  -knappen kan användas för att definiera ett omfång. Det kan vara ett omfång i ett urval eller av värden.

Urvals-omfång

Du kan använda Thru  för att välja ett omfång av fixturer, grupper eller många andra saker.

Om du vill välja fixture 1 + 2 + 3 + 4 + 5, så kan du använda följande kommandon:

Fixture  1  Thru  5  Please

Om 1 är den första fixturen så behöver du inte skriva 1:

Fixture  Thru  5  Please

Det väljer alla fixturer med ett ID upp till 5.

Om fixture 5 är fixturen med det högsta ID't så kan vi göra kommandot ännu kortare:

 

 

Fixture  Thru  Please

Det väljer alla fixturer från den med det lägsta hela vägen upp till den med det högsta ID-nummret.

Om du inte definierar något annat innan thru, så kommer bordet att använda fixture:

Thru  Please

Det väljer alla fixturer i din show.

 

Istället för Fixture så kan du använda Thru till många andra saker. Det kan vara Groups, Presets, Macros etc.

 

Värde-omfång

När du har ett urval av fixturer så kan du ge dem värden i ett omfång.

At  1  0  Thru  1  0  0  Please

Detta kommando kommer att sprida ut värden mellan 10% och 100% över ditt urval.

Du kan också använda mer än 2 värden.

At  1  0  Thru  1  0  0  Thru  1  0  Please

Detta kommer sprida värden mellan 10% och 100% på ena halvan av ditt urval, och tillbaka ner till 10% i andra
halvan av urvalet.

Relaterad Länk
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Relaterad Länk

Thru-kommandot

6.62. Knappen Time

Genom att trycka på knappen Time  så öppnar du Fönstret Standardtider.

I detta fönster kan du ställa de olika tiderna som används när du sparar nya cuer.

Om du ska spara en cue och du har tryckt på knappen Store , då blinkar knappen Time  då du har satt en annan
timing än standard-timingen i fabriksinställningarna.

När du sparar cuer kan du även temporärt sätta en annan tid än dina standardtider genom att använda knappen
Time . När du använder Time  med Store  får du upp kommandot Fade.

Exempel

Du vill spara cue 2 med en fadetid på 3 sekunder. Tryck:

Store  Cue  2  Time  3  Please

Notera att kommandoraden ändrar kommandot time till fade:

Store Cue 2 Fade 3

 

Om du fortsätter trycka på knappen Time under Store-operationen så kan du sätta alla möjliga olika typer av timing i
en cue (utom preset-typ timing).

Store  Cue  1  Time  2  Time  3  Time  4  Time  5  Time  6  Time  7  

Blir i kommandoraden:

Store Cue 1 Fade 2 OutFade 3 Delay 4 OutDelay 5 SnapPercent 6 CmdDelay 7

 

Special-Mastrar

Du kan använda knappen Time  för att skapa två olika typer av special-mastrar.
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Genom att trycka Store  Time  och sedan på en tom executor-knapp visar följande fönster:

Figur 1: Fönstret "Välj Time-Master typ"

Här kan du välja en av de två typerna av master.

Exec (Executor) Time åsidosätter fadetiderna sparade i cuer och använder tiden du ställer in med regeln, som
crossfade mellan cuer. Alla delay-tider ignorerars.

Prog (Programmer) Time används för att fada in och ut alla dina värden för programmeraren. Det inkluderar att
växla blind-läget på eller av.

Du kan läsa mer om de olika Speed- och Time-mastrarna i Vyn "Magic Speed".

 

 

Relaterade Länkar

Fönstret Standardtider

Kommandot Fade

Kommandot OutFade

Kommandot Delay

Kommandot OutDelay

Kommandot SnapPercent

Kommandot CmdDelay

6.63. Toggle-knappen
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6.63. Toggle-knappen

Toggle  -knappen kör Toggle-kommandot. 

Detta kommando slår på eller stänger av en executor. Om en executor är aktiv så kan du avaktivera den genom at
trycka på Toggle  och sedan på en knapp som tillhör executorn. Om den inte är aktiv kommer den istället att slås
på när du använder kommandot.

Om du vet vilken status du vill ha på executorn så kan du istället använda On  och Off  -knapparna.

Det här är standardfunktionen för executors utan faders.

Om du behöver denna funktion på någon executor-knapp så kan du trycka  och Label  -knapparna samtidigt
(det ger dig Assign-kommandot), Tryck sedan Toggle  och på den önskade executor-knappen. Du kan också
använda dig av Ändra funktion på executor-knapparna fönstret.

Avancerade Funktioner

Om du trycker och håller ned  -knappen och sedan trycker på  Toggle  -knappen så får du Temp-kommandot.

Det kan användas för att köra en executor tillfälligt. När du trycker  + Toggle  och sedan på en knapp
associerad med en executor så kommer den executorn att vara aktiv så länge som du håller ned knappen.

När du trycker på executor-knappen så körs själva Temp-kommandot och när du släpper knappen så körs
kommandot Temp Off. Det slår även av executorn om den kördes innan du körde "Temp".

Du kan också assigna tempfunktionen till en knapp på samma sätt som beskrivs ovan.

Relaterade Länkar

Toggle-kommandot

On-kommandot

Off-kommandot

Ändra funktion på executor-knappar fönstret

Temp-kommandot

6.64. Knappen Tools

Genom att trycka på knappen Tools  så öppnar eller stänger du fönstret Tools på skärm 1.

Här har du tillgång till olika hjälpande verktyg. Följ länken ovan för att läsa mer om de olika sakerna du kan göra i
Tools-Menyn

6.65. Knappen Up
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6.65. Knappen Up

Knappen Up  kan användas för att scrolla eller flytta markören i vissa vyer. 

Den kan också användas för att ändra värdet i de senast rörda attributet i Preset-typ vyn.

Relaterad Länk

Knappen Down

6.66. Knappen Update

När du trycker på knappen Update  så sparas dina aktiva värden från programmeraren in i din aktuella cue.

Om du inte specificerar en executor så kommer den att spara in värdena i huvud-executorn. 

Du kan uppdatera andra executors genom att trycka Update  och sedan på en knapp associerad med
executorn som kör den aktiva cuen du vill uppdatera.

Om du uppdaterar en executor som inte är aktiv så uppdateras den första cuen i den executorn.

 

Relaterad Länk

Kommandot Update

6.67. Granska [Öga]-knappen

Den här knappen kallas Granska knappen.

Att trycka på  -knappen låter dig granska olika cuelistor.

Om du trycker Please  efter  så visas culistan för huvud-executorn.

Om du trycker på  -knappen och sen en av knapparna associerad med en av dina andra executors så visas en
detaljerad cuelista för den executorn.

Relaterad Länk

Cuelist-vyn
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7. Vyer & Fönster

I detta kapitel går vi igenom alla vyer och fönster i detalj.

Du kan läsa om varje vy och fönster samt vilka valmöjligheter du har.

Relaterade länkar finns för att hoppa till andra sidor för ytterligare information.

För kontextrelaterad hjälp med ljusbordet:

1. Tryck på knappen Help .
2. Tryck i respektive vy eller fönster.

Den kontextrelaterade hjälpen visas på skärm 1.

7.1. Kontrollelement

Efter att du skapat en ny, eller öppnat en show, så visas standardskärmen.

Standardskärmen för skärm 2 visar fixtur-vyn.

Figur 1: Skärm 1

Skärm 1 följande delområden.
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1. Titelraden med info om vilken vy du ser och olika ikoner.
2. Preset-typ raden för navigering mellan de olika presettyperna.
3. Klockan visar dig inställd tid för systemklockan.
4. Status- och meddelandeikoner visar ikoner som har att göra med bordets status och olika meddelanden från

ljusbordet. För att öppna vyn för status och meddelanden, tryck på ikonerna.
5. Kommandoraden visar dig kommandon du matar in i ljusbordet.
6. Encoder-raden med information om funktionen för repsektive encoderhjul.

Skärm 2 och följande skärmar öppnas i sitt sparade läge.

Figur 2: Skärm 2

Skärm 2 och alla följande skärmar har följande delområden.

1. Titelraden med information om vilken vy som är visas samt olika ikoner.
2. Vy-Raden för navigering mellan vyerna.
3. Executor-raden med information om dina sparade executors.
4. Vy-området visar den valda vyn.

7.1.1. Kommandoraden
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7.1.1. Kommandoraden

Kommandoraden är alltid synlig på skärm 1. Den visar alla kommandon du skriver eller trycker in i ljusbordet

Alla vanliga commands kan du mata in med command keys från kommandoytan.

Det finns några speciella kommandon som du bara kan mata in via det virtuella tangentbordet.

För att få upp det virtuella tangentbordet: Tryck någonstans i kommandoraden.

För att öppna Command Line View: Tryck någonstans i kommandoraden.

Dubbelkolla det inmatade kommandot i kommandoraden innan du trycker Please .

Relaterade Länkar

Commands

Command Keys

Command Line View

7.1.2. Encoder-Raden

Encoder-raden visas alltid på skärm 1. Den visar information om funktionen för respektive encoderhjul.

En encoder kan ha 2 funktioner. Standardfunktionen visas i det övre vänstra hörnet i vitt.
Om en encoder har en andra funktion så visas den i det övre högra hörnet i grått.

För att växla mellan funktionerna: Tryck och håll ned  -knappen.

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoder-knappen 
. Då motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

Om encodern bara är mörkgrå så har encodern ingen funktion.

Beroende på vy så kan encoders ha följande funktioner.

Scroll, Attribut, Antal, Fixtur-ID and och många fler.

För att editera funktionen för respektive encoder: Tryck på encoderknappen och sedan tryck på encodern.

Related Links

Kontrollelement

MA-knappen
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7.1.3. Executor-raden

Executor-raden är alltid synlig i botten på skärm 2 och på alla följande ving-skärmar.

Figur 1: Executor-raden, sida 1

Executor-raden visar information om den sparade executorn.

Toppen av executor-raden visar den aktuella sidan och om en executor är fixerad från en annan sida. För att slå av
global autofix, se fönstret "Globala Inställningar".
 

Figur 2: Executor-raden, sida 2 med fixerade executors.

Executor-raden kan ha upp till 999 sidor.

För att byta mellan sidor, tryck Page +  eller Page - .

Färgen på executorn visar vilken typ av executor den är.

Executor-raden är uppdelad i huvud-executorn (höger), 12 normala executor-knappar (första två raderna) och 6
fader-executorknappar (nedersta raden).

Om du sparar en cue i en executor så ber ljusbordet dig att namnge executorn.
Om du inte klickar på "Namnge"-popupen så kallas executorn Exec.

Den blå raden visar fade-tiden för en cue från 0% till 100%.

Om en tidkodsinspelning körs för en executor så visas den blinkande inspelningsikonen .

För att öppna executorrads-fönstret, tryck någonstans i executor-raden.

Huvud-Executorn

Längst till höger i executor-raden visas huvud-executorn ihop med de två 100mm-reglarna.

Figur 3: Huvud-executorn På
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Figur 4: Huvud-executorn Av

Först visas trigger-ikonen, sedan cue-numret följt av cue-namnet.

Den första regelstapeln visar positionen för master-regeln och den andra positionen för XFadern.

Den nuvarande cuen visas i den andra raden, cuen före och efter är synliga.

Om executorn är på så är executor-knappen upplyst och den nuvarande cuen visas i vitt på den andra raden.

Om executorn är av så visas [Off] i den andra raden.

Fader-Executor

I bottenraden i executor-raden visas dina sex fader-executors.

Först visas två executor-ikoner för respektive executorknapp på ljusbordet samt namnet på executorn.

Om executorn innehåller en cuelista så visas även cue-numret.

Normal Executor

De första två raderna visar ljusbordets normala executors.

Först visas en executor-ikon för respektive executor-knapp på ljusbordet samt namnet på executorn.

Om executorn innehåller en cuelista så visas även cue-numret.

Relaterade Länkar
Systemfärger - Executor-raden

Vad är cuer?
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7.1.4. Presettyp-raden

Presettypraden är placerad på den högra delen av skärm 1.

Figur 1: Presettyp-raden

Om inga fixturer är patchade så visas ingen presettyp-rad.

Grå text i presettyp-raden visar att presettypen inte är tillgänglig för de valda fixturerna.
Vit text i presettyp-raden visar att presettypen är tillgänglig för de valda fixturerna.

För att gå till en presettyp-vy: Tryck på presettypen i presettyp-raden.

Grå bakrundsfärg i presettyp-raden visar den aktuella vyn.

Röd indikator till vänster om en presettyp i presettyp-raden visar att det här värdet kan sparas.

För att aktvera och avaktivera värden i de olika presettyperna i programmeraren för de valda fixturerna: Tryck på
repektive presettyp-knapp.

För att öppna preset-poolen all, tryck på All  längst ner i presettyp-raden. För mer information om preset-pooler
hänvisar vi till Preset-pool vyn.

Presettyp-Attribut

I presettyp-raden kan du hitta alternativ för de följande attributen beroende på dina patchade fixturer.

Dimmer:
Tryck för att ändra dimmer-attribut, t.ex dim, curve, master intensity.

Position:
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Tryck för att ändra positions-attribut, t.ex. pan och tilt.

Gobo:
Tryck för att ändra gobo-attribut, t.ex. gobo-hjul och clips.

Color:
Tryck för att ändra färg-attribut, t.ex. color, mix color, HSBC. I den här vyn kan du gå till dialogrutorna picker, fader
och swatchbook.

Beam:
Tryck för att ändra beam-attribut, t.ex. shutter, iris och frost.

Focus:
Tryck för att ändra focus-attribut, t.ex. focus och zoom.

Control:
Tryck för att ändra control-attribut, t.ex. lamp control, fixture global och scanrate.

Shapers:
Tryck för att ändra shaper-attribut, t.ex. frames, barndors och position.

Video:
Tryck för att ändra video-attribut, t.ex. keystone, video effects och video scale.

7.1.5. Titelraden

Varje vy har en titelrad med information om i vilken vy du befinner dig, samt olika ikoner.

Figur 1:
Normal Titelrad

Alla ändringar du gör i en grå titelrad interagerar direkt med ljusbordet.

Det finns olika titelrads-ikoner beroende på vilken vy du befinner dig i.

Symbol-vy: Finns i fixtur-vyns titelrad.

Tryck för att byta till symbol-vy.

Tabell-vy: Finns i fixtur-vyns titelrad.

Tryck för att byta till tabell-vy.

Nål: Finns i titelraden för fixtur-vyn, presets-vyn, cue-vyn och DMX-vyn.

Tryck för att nåla fast vyn och avaktivera det dynamiska vy-läget.

Verktyg: Finns i cue-vyns och executorrads-fönstrets titelrad.

Tryck för att gå till cue-inställningarna.
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Papperskorg: Finns i titelraden för fönstret "Öppna show".

Tryck för att radera showfil.

Vy: Finns i titelraden för DMX-vyn.

Tryck för att få full vy med attribut eller för att ta bort full vy.

Minimera: Finns i titelraden för executor-rad fönstret.

Tryck för att minimera executorrad-fönstret.
Om du ser denna ikon så kan du också stänga vyn genom att dra med fingret från toppen till botten av skärmen.

Hoppa tillbaka: Finns i titelraden för Vyn "Välj fixtur ID(s)".

Tryck för att hoppa tillbaka till det första tillgängliga föregående fixtur-ID't.

Jump Forwards: Finns i titelraden för Vyn "Välj fixtur ID(s)".

Tryck för att hoppa fram till nästa tillgängliga fixtur-ID.

Effekt: Finns i titelraden för presettyp-vyerna.

Tryck för att öppna presettypens effekt-vy.

Information: Finns i Setup.
Tryck för att öppna Fönstret "Systeminformation".

Esc: Finns till vänster i vissa titelrader.

Tryck för att lämna vyn.

OK: Finns till höger i vissa titelrader.

Tryck för att bekräfta dina ändringar.

Ram: Placerad till höger i titelraden för Fönstret "Ving- och Noddiagnostik".

Tryck för att identifiera den valda enheten i nätverket.
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Titelraden för Effekt-läge

Om en effekt körs i de valda fixturerna och presettypen för de effekter som körs är vald i presettyp-raden så ändras
läget för presettyp-vyn till effekt-läge och får en blå titelrad.

Figur 2: Titelrad för effektläge

Effekt: 
Finns i titelraden för presettyp-vyerna.
Tryck för att öppna presettypens effekt-vy.

Normalt Värde:
Visar det aktuella värdet mellan det valda låg- och högvärdet.
Tryck för att skriva över effekten som körs med ett normalt värde.

Lågt Värde: 
Tryck för att ändra det lägsta värdet i den valda effekten.

Högt värde:
Tryck för att ändra det högsta värdet i den valda effekten.

Titelraden för PreView

Om preview-läget är på så ändras läget i fixtur-vyn till preview-läge och vyn får en röd titelrad.

Figur 3: Preview-Titelraden

För att lämna preview-läget, tryck Off  Prvw .

Titelraden för Patch- och Fixturtabellen

Alla titelrader som utgår från Patch- och Fixturtabellen är blåa.

Figur 4: Titelraden för Patch- och Fixturtabellen

Om en blå titelrad visas så betyder det att ändringar som görs i den vyn inte interagerar direkt med ljusbordet. De

måste bekräftas med knappen 
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7.1.6. Vy-Raden

Figure: Vy-raden

Vy-raden finns på höger sida på skärm 2 och följande skärmar.

I Vy-raden väljer du vilken vy du vill se på skärmen.

Den valda vyn har grå bakgrund i vy-raden.

Det finns sex vyer att välja mellan:

1. Fixturer
Tryck för att visa Fixtur-vyn, för att se alla dina patchade fixturer, attribut och deras värden.

2. Groups
Tryck för att visa Grupp-vyn, för att se alla sparade grupper för ett snabbt val av fixturer.

3. Presets
Tryck för att visa Preset-pool Vyn, för att se alla preset-pooler, beroende på vald preset-typ i preset-typ raden.

4. Cuer
Tryck för att visa Cue-Vyn, för att se alla cuer i huvud-executorn och deras inställningar.

5. Virtual Playback
Tryck för att visa Virtual Playback-Vyn, för att se alla virtuella executors.

6. Mer...
Tryck för att öppna Fönstret "Välj Vy", för att se alla tillgängliga vyer.
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På en extern skärm, tryck för att öppna Fönstret "Välj vy för extern skärm".

7.2. Ikoner som används i vyer och fönster

Följande ikoner används i dot2-ljusborden.

Normala Executor-ikoner

Executor-ikoner visas i executor-raden för alla normala executors och i vyn "Magic Speed".
Ikonerna visar vilken funktion executorn har.

Go: Executorn kör nästa cue.

Go Back: Executorn kör föregående cue.

Pause: Executorn stoppar en övergång och effekter från den aktuella cuen.

Toggle: Slår på eller av executorn.

Temp: Aktiverar executorn så länge som du håller ned knappen. Följer master-fader och programmerade tider.

Learn: Executorn ställer tempot (BPM).

Flash: Executorn kör cue 1 med full intensitet så länge du har knappen nedtryckt. Programmerade tider ignoreras.

Select: Executorn väljer alla fixturer i cuelistan.

Special-Master - Master-Speed Ikoner

Utöver vanliga executor-ikoner fins ett antal specialmaster - master speed-ikoner som visas i executor-raden och i
"Magic Speed"-vyn.
Master speed-ikonerna visar vilka funktioner special-mastrarna har.
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HalfSpeed: Delar den aktuella hastigheten med 2.

DoubleSpeed: Multiplicerar den aktuella hastigheten med 2.

Rate1: Återställer hastigheten till 60 BPM.

Special-Master - Master-Rate Ikoner

Utöver vanliga executor-ikoner fins ett antal specialmaster - master rate-ikoner som visas i executor-raden och
i "Magic Speed"-vyn.
Master rate-ikonerna visar vilka funktioner special-mastrarna har.

HalfRate: Dividerar raten (delningsfaktorn för cue-tider) med 2.

DoubleRate: Multiplicerar raten med 2.

Rate1: Återställer raten till 1:1.

Special-Master - Program-Time Ikoner

Utöver vanliga executor-ikoner fins ett antal specialmaster - program time-ikoner som visas i executor-raden och
i "Magic Speed"-vyn.
Program time-ikonerna visar vilka funktioner special-mastrarna har.

På: Slår på program-time mastern.

Av: Slår av program-time mastern.

Trigger-Ikoner

Trigger-ikoner visas i exector-raden för huvudexecutorn, i executor-rad vyn och i fönstret "Välj Trig".
Trigger-ikoner visar vilken typ av trigger som kör cuen.
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Go: Kör cuen med ett go.

Time: Kör cuen efter en inställd tid.

Follow: Kör cuen efter att föregående cue är helt klar.

Sound: Kör cuen genom en ljudsignal.

BPM: Kör cuen genom inkommande BPM.

SMPTE: Kör cuen genom inkommande SMPTE-tidkod. Välj tidkodsignal i inställningar för executor.

MIDI: Kör cuen genom inkommande MIDI-tidkod. Välj tidkodsignal i inställningar för executor.
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7.3. Fönstret "Lägg till nya fixturer"

Fönstret "Lägg till nya fixturer" finns under Setup, kolumnen Show, Patch- och Fixturtabell, Lägg till nya fixturer.

Figur 1: Fönstret "Lägg till nya fixturer"

I den här vyn väljer du fixtur-typ, antal, fixtur-ID, fixtur-namn, patch-adress och offset.
Det finns sex redigeringsrader.

För att bekräfta dina inställningar och lägga till nya fixturer, tryck på  i titelraden.
Du kommer nu tillbaka till patch- och fixturtabellen.

För att lämna fönstret, tryck på  i titelraden, eller på Esc  på ljusbordet.
Du kommer då tillbaka till Patch- och Fixturtabellen.

Typ

Redigeringsraden typ innehåller en rullgardinslista med fyra universella fixtur-typer.

2 Dimmer 00

3 LED - RGB 8 bit

4 LED - RGBA 8 bit

5 LED - RGBW 8 bit

och de som redan finns i den aktuella showfilen.

För att öppna rullgardinslistan, tryck på de tre prickarna  i redigeringsraden.
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Figur 2:
Rullgardinslista med universella fixturtyper och fixturtyperna i showfilen.

För att importera en annan fixtur-typ från biblioteket till showfilen än de som redan finns i rullgardinslistan, tryck på
Välj annan...  till höger.
Det öppnar fönstret "Importera Fixtur-typ".

Antal

Redigeringsraden Antal visar hur många fixturer som kommer att skapas.

För att välja antal, tryck på plus- eller minustecknet.

ID

Redigeringsraden ID visar nästa lediga fixtur-ID't

För att välja fixtur-ID, tryck på plus- eller minustecknet.

För att få en överblick över upptagna och lediga fixtur-ID'n, tryck på Välj...  till höger. Fönstret Välj Fixtur-ID(n)
öppnas.

Namn

Redigeringsraden Namn visar namnet på fixturen.

För att redigera namnet, tryck på tangentbordsikonen . Fönstret "Redigera Namn" öppnas.

Om du skapar multipla fixturer med samma namn så får de automatiskt en stigande numrering efter själva namnet.

Patch

Redigeringsraden Patch visar nästa lediga patch-adress.

För att välja ett annat universum eller adress, tryck på ikonen med tre prickar  i redigeringsraden. En
rullgardinslista visas.
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Figur 3: Välj DMX-universum och adress.

För att få en överblick över upptagna och lediga DMX-adresser, tryck på Välj...  till höger. Fönstret "Välj DMX-adress"
öppnas.

Offset

Raden för Offset visar ditt valda patch-offset.

Ditt offset är mellanrummet mellan fixturerna du just ska lägga till. Ett patch-offset kan ge dig en bättre överblick
över fixturerna och deras patchade adress.

För att patcha ett litet antal fixturer med x.xx1 som startadress, välj en patch-offset på 10.

För att välja antal, tryck på plus- eller minustecknet. Som standard är offset satt till 1.

Figur 4: Patch- och fixturtabell med offset på 10.

Funktioner för encoder-raden

Figur 5: Encoderraden för fönstret "Lägg till nya fixturer".

Typ:
För att scrolla i rullgardinslistan från redigeringsraden typ, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
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För att öppna fönstret "Importera fixtur-typ", tryck på encoderhjulet.

Antal:
För att välja antal i redigeringsraden Antal, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

Fixtur-ID:
För att välja fixtur-ID i redigeringsraden ID, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna fönstret "Välj Fixtur-ID", tryck på encoderhjulet.

Patch Break 1:
För att välja DMX-adress, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna fönstret "Välj DMX-adress" tryck på encoderhjulet.

Patch Offset:
För att ställa in patch-offset, tryck och håll ned  och vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren och ställa in patch-offset, tryck och håll ned  och tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Setup

Patch- och fixturtabellen

Fönstret "Importera fixtur-typ"

Fönstret "Välj fixtur-ID"

Fönstret "Välj DMX-Adress"

7.4. Fönstret Backup

För att öppna fönstret backup, tryck på knappen Backup  på ljusbordet.
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I det här fönstret kan du skapa en ny show, öppna en show, spara den aktuella showen samt spara showen med ett
nytt filnamn (spara som...).

Under titelraden står namnet på den nuvarande showfilen tillsammans med datum och tid när den senast sparades.

För att skapa en ny show. Tryck på Ny Show. Då öppnas Fönstret Ny Show.

För att öppna en existerande show. Tryck på Öppna Show. Då visas fönstret Öppna Show.

För att spara aktuell show. Tryck på Spara Show. Det sparar showen och stänger fönstret Backup.

För att spara den aktuell show med ett nytt filnamn. Tryck Spara Show Som... . Då visas fönstret Spara Show som...

Om en USB-Disk är ansluten visas detta under de fyra funktionerna.
Om du sparar din show och en USB-disk är ansluten så sparas automatiskt en kopia av showen på USB-disken.

För att lämna backup-fönstret, Tryck  i titelraden eller tryck Esc  på ljusbordet.

Encoder-radens funktioner

Välja:
För att välja funktion, vrid encoder-hjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta ditt val, tryck på hjulet.

Relaterade Länkar
Vyn "Ny Show"

Vyn "Öppna Show"
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Vyn "Spara show som..."

Hur man sparar och öppnar en show

7.5. Beam Preset Type View

För att gå till vyn för presettypen Beam, tryck på Beam  i Presettyp-raden.
- Eller -
Håll ner knappen   och tryck på 5 , för presettyp 5 (= Beam).

Vyn för preset-typen beam är bara aktivt när det finns en vald fixtur med beam-attribut.

Presettypen beam är uppdelad i Shutter/Strobe/Iris, Prisma 1 och Råa värden (Raw) (Beroende på fixtur-typ).

För att öppna effekt-vyn för Beam på skärm 1, tryck på  i titelraden.
Om en effekt körs på den valda fixturen/fixturerna så ändras vyn till effektläge och får en blå effektläges-titelrad.

Shutter/Strobe/Iris Vyn

Shutter/Strobe/Iris-Vyn är den första fliken i Beam-vyn.

I Shutter/Strobe/Iris-Vyn kan du kontrollera strobe i hertz (Hz), strobe duration i sekunder (s) och Iris i procent (%).

Strobe

För att ställa strobehastigheten i Hz, dra reglaget upp eller ner.

Det finns 5 strobevärde-knappar bredvid reglaget för hastighet (beroende på fixtur-typ).

Open: 
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Tryck för att öppna shuttern.

Close:
Tryck för att stänga shuttern.

Strobe:
Tryck för att använda strobeeffekten i fixturen (shuttern öppnas och stängs).

Pulse:
Tryck för att använda pulse-effekten i fixturen.

Random:
Tryck för att använda randomeffekten i fixturen. De valda fixturerna strobbar nu oregelbundet.

Strobe Duration

För att ställa strobe-duration i sekunder, dra reglaget upp eller ner.

Iris

För att ställa iris-storleken i procent, dra reglaget upp eller ner.

Det finns fem knappar för iris-värde bredvid reglaget (beroende på fixtur-typ).

Open:
Tryck för att öppna irisen.

Close:
Tryck för att stänga irisen så mycket som möjligt.

Strobe:
Tryck för att använda iris-strobefunktionen i fixturen.

Pulse Open:
Tryck för att använda pulse open funktionen i fixturen.

Pulse Close:
Tryck för att använda pulse close funktionen i fixturen.

Prisma 1 Vyn
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Prisma 1 Vyn

Prisma 1-vyn är den andra fliken i beam-vyn.

I prisma-vyn kan du välja prisma och använda prismafunktionerna för de valda fixturerna.

För att välja prisma, tryck på prismat.

För att dra ur prismat, tryck Off.

Vyn Råvärden för Beam (Raw)
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Vyn Råvärden för Beam (Raw)

Vyn för råvärden är placerade efter prisma-vyn.

I vyn för råvärden kan du kontrollera de råa beam-värdena i naturliga värden (0-100) för den valda fixturtypen.

Funktioner för encoder-raden

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen   . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned   -knappen och tryck på encoderknappen . Då
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

För att välja värde, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Preset-typ Raden

Miniräknaren

Hur jobbar man med presets?

Vad är presets?

7.6. Miniräknar-vyn
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Miniräknaren visas alltid om du skriver in eller ändrar attribut-värden.

Miniräknaren är en dynamisk vy. Funktionerna ändras beroende på typ av värde och attribut.

Titelraden visar vilket attribut som avses, enhet och ibland intervall.

Under titelraden finns den gröna redigeringsraden.

För att rensa raden, tryck på  till höger om redigeringsraden.

Miniräknaren har alltid ett numeriskt tangentbord till vänster i fönstret. 

Tillämpade funktioner har brun bakgrund

För att ställa det valda attributet till sitt standardläge, tryck Default Link . 
 

För att bekräfta värdet, tryck  i titelraden. Miniräknaren stängs.

För att stänga miniräknar-vyn, tryck  titelraden eller tryck Esc  på ljusbordet.

Miniräknarens Standardknappar

Följande knappar finns alltid tillgängliga i miniräknaren.
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Knapparna är placerade till höger om det numeriska tangentbordet och fungerar tillsammans med
redigeringsraden.

Tryck för att radera tecknet till vänster om markören.

Tryck för att radera markerade tecken eller tecknet till höger om markören.

Tryck för att ställa dig i början av redigeringsraden.

Tryck för att ställa dig sist i redigeringsraden.

Tryck för att backa ett tecken.

Tryck för att gå fram ett tecken.

Tryck för att infoga ett prefix.

Tryck för att bekräfta värdet. Miniräknaren stängs.

Tidknappar i Miniräknaren

Följande knappar finns tillgängliga för att redigera tider, beroende av attribut.

Knapparna finns tillgängliga under det numeriska tangentbordet.
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Tryck för att ange dagar.

Tryck för att ange timmar.

Tryck för att ange minuter.

Tryck för att ange sekunder.

Tryck för att ange frames. Standardinställning är 30fps (frames per sekund). Det innebär att 1 frame = 0,03
sekunder.

Tryck för att använda samma tid för utfade som för infade..

Tryck för att använda samma tid för ut-delay som för in-delay.

Encoder-radens Funktioner

Värde(n):
För att ändra ett värde, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Scroll:
För att bekräfta ett värde och stänga miniräknaren, tryck eller "klicka" på encoder-hjulet.

7.7. Fönstret Kalibrera Skärmar
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7.7. Fönstret Kalibrera Skärmar

Fönstret Kalibrera Skärmar finns under Setup, Ljusbord-kolumnen, Kalibrera Skärmar.

Om pekskärmarna inte fungerar som de ska så kan du öppna kalibreringsskärmen genom att enbart använda
encoder-hjulen. 

I denna vy kan du kalibrera skärmen.

En skärmkalibrering ser till att pekfunktionen fungerar väl.

För att kalibrera skärmen. Peka och håll på på det markerade krysset tills dess att förloppsindikatorn når sitt slut.

Skärmen du vill kalibrera väljs genom att trycka i krysset på den skärmen du vill kalibrera. Om det är nödvändigt så
repeterar du kalibreringen på alla andra skärmar.

För att avbryta kalibreringen, tryck Esc  på ljusbordet.

Om du inte rör skärmarna så stängs Fönstret Kalibrera Skärmar automatiskt efter 10 sekunder.

7.8. Fönstret "Ändra funktion för Executor"
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7.8. Fönstret "Ändra funktion för Executor"

För att komma till fönstret "Ändra funktion för Executor", öppna executorrads-fönstret och tryck på verktygsikonen 

 i titelraden.

Figur 1: Fönstret "Ändra funktion för Executor"

I det här fönstret kan du ändra funktionerna för executors i den nuvarande sidan.

För att ändra funktion, tryck på den virtuella knappen i fönstret. Det öppnar vyn "Välj funktion för Executor".

Funktionerna för knapparna tillhörande huvud-executorn är låsta till sin funktion och kan inte ändras.

Du kan bara ändra funktioner på en använd executor.

Om en executor-knapp är ledig så visas den som [Tom].

För mer information om ikoner som visas, se Ikoner.
För mer information om färger som förekommer, se Systemfärger - Executors.

För att lämna fönstret "Ändra funktion för Executor", tryck på  i Titelraden. Nu är du tillbaka i Executor-
radsfönstret.

 

7.9. Choose Clone Method Window

If you try to clone a fixture, the console ask to choose the clone method.
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Figure 1: Choose clone method window

There are four options available.

Cancel:
Tap to cancel the clone command.

Low Prio Merge:
Tap to add the values from the source fixture to the destination fixture.
If the destination fixture has previous defined values, they will stay.
If the destination fixture has no previous defined values, the fixture will get the values from the source fixture.

Merge:
Tap to add values from the source fixture on the top of the destination fixture.

Overwrite:
Tap to overwrite the existing values from the destination fixture with the values from the source fixture.
Previous defined values will be deleted.

Example Low Prio Merge

Fixture 1 stored on executor 2 - cue 1, has a defined color red and a gobo.
Fixture 2 stored on executor 3 - cue 1, has a defined position pan and tilt.

Figure 2: Fixture 1 and 2 before clone

Let´s assume, you will clone fixture 1 at 2 and you will keep the defined position of fixture 2.
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1. Press  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

The console will ask you to choose the clone method.

2. Tap Low Prio Merge .

Figure 3: Fixture 1 and 2 after low prio merge clone

Fixture 2 has now the same values as fixture 1 and the previous defined values (position).

Example Merge

Cue Fixture 1 Fixture 2

1
Dimmer open (entered
value)

 

2
Dimmer open (entered
value)

Dimmer 50 % (entered
value)

3
Dimmer open (tracked
value)

Dimmer 50 % (entered
value)

Let´s assume, you will clone fixture 1 at fixture 2 and add only the previous defined values and not the tracked
values.

1. Press  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

The console will ask you to choose the clone method.

2. Tap Merge .

Cue
Fixture 1
(before merge)

Fixture 2
(before merge)

Fixture 2
(after merge)

1
Dimmer open (entered
value)

 Dimmer open

2
Dimmer open (entered
value)

Dimmer 50 % (entered
value)

Dimmer open (because
this was an entered
value from fixture 1)

3
Dimmer open (tracked
value)

Dimmer 50 % (entered
value)

Dimmer 50 %
(because this is a
tracked value and
clone method merge
will not add tracked
values)

Example Overwrite
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Fixture 1 stored on executor 2 - cue 1, has a defined color red and a gobo.
Fixture 2 stored on executor 3 - cue 1, has a defined position pan and tilt.

Figure 4: Fixture 1 and 2 before clone

Let´s assume, you will clone fixture 1 at 2 and fixture 2 should make exactly the same like fixture 1.

1. Press  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

The console will ask you to choose the clone method.

2. Tap Overwrite .

Figure 5: Fixture 1 and 2 after clone

Fixture 2 has now the exactly the same values as fixture 1. All previous defined values are deleted.

Fixture 1 and 2 are on executor 2. Fixture 2 does not exist anymore on executor 3.

Related Links
Clone Command

Copy Key

7.10. Fönstret Välj Kopieringsmetod
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7.10. Fönstret Välj Kopieringsmetod

Om du försöker kopiera ett objekt till en upptagen destination så kommer bordet fråga dig om vilken metod för
kopiering du vill använda.

Skriv Över (Overwrite):
Tryck för att skriva över det existerande objektet, t.ex en cue eller grupp. Det föregående objektet kommer att
raderas.

Slå ihop (Merge):
Tryck för att addera objektet, t.ex en cue eller grupp, med det existerande objektet.

Avbryt (Cancel):
Tryck för att avbryta kopieringen.

Cue only:
Tryck om du vill kopiera in cuen mellan två andra cuer. Den kopierade cuen kommer inte att påverka trackingen i
de efterföljande cuerna.

Status:
Tryck för att kopiera cuen med dess trackade värden.

Funktioner för encoderraden

Välj:
För att välja funktion, vrid hjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta vald funktion, tryck på hjulet.

Relaterade Länkar
Vad är tracking?

Kommandot Copy
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7.11. Fönstret "Välj Raderingsmetod"

Om du väljer att radera en cue från en cuelista så ber ljusbordet dig att välja raderingsmetod.

Figur 1: Fönstret "Välj raderingsmetod"

Det finns två raderingsmetoder tillgängliga.

För att lämna fönstet, tryck på Esc  i titelraden eller tryck Esc  på ljusbordet.
Raderingsprocessen avbryts då.

För mer information om att radera (delete), se Kommandot Delete och Knappen Delete.

Följande tabeller förklarar funktionerna hos de två raderingsmetoderna med ett exempel.

Ursprungsläge

Cuelista Fixtur 1 Fixtur 2 Fixtur 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 100 % trackat värde 50 % 0 %
Cue 3 100 % trackat värde 50 % trackat värde 25 %

Normal Delete (Radering)

Cuelista Fixtur 1 Fixtur 2 Fixtur 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Normal Radering Normal Radering Normal Radering

Cue 3
100 % Trackat
värde

0 % 25 %

Delete Cue Only

215



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Delete Cue Only

Cuelista Fixtur 1 Fixtur 2 Fixtur 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Delete cue only Delete cue only Delete cue only

Cue 3
100 % Trackat
Värde

50 % 25 %

7.12. Fönstret "Välj metod för att spara"

Om du vill spara nya värden från programmeraren till en executor med en existerande cue i eller om du vill skriva
över en existerande cue i en executor så kommer ljusbordet att fråga efter vilken metod du vill använda.

Det finns två olika fönster för att välja metod för att spara.

"Metod för att spara"-fönstret med valen

Slå ihop

Ta bort

Skriv över

Skapa en andra cue

visas om du sparar en andra cue i en executor (=cuelista).

Det finns fyra metoder för att spara:

Tips:
Använd knapparna Prev , Next , Up , och Down  för att navigera i detta fönster. Bekräfta ditt val
med Please .

Slå ihop:
Tryck för att lägga till värdena från programmeraren till den existerande cuen.

216



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Ta bort:
Tryck för att ta bort värdena från den existerande cuen.

Skriv över:
Tryck för att skriva över den existerande cuen med värdena från programmeraren. De tidigare värdena i cuen
raderas då.

Skapa en andra cue:
Tryck för att skapa cue 2 med värdena från programmeraren. Det skapar en cuelista.

Om du sparar nya värden från programmeraren till en existerande cue så har metod-fönstret de ytterligare
alternativen

Normal

Cue Only

Utöver metoderna, Slå Ihop, Ta Bort och Skriv Över, kan du välja Store-läge.
 

Store-läge Normal:
Tryck för att spara cuen med tracking shield. Se även Vad är Tracking?

Store-läge Cue Only:
Tryck om du vill spara cuen mellan två andra cuer. Den sparade cuen kommer inte att påverka följande cuer med
trackande värden.

Normal
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Normal

Låt säga att du vill spara cue 2.1 mellan cue 2 och cue 3 med tracking shield.

Cue Fixture 1 Fixture 2 Fixture 1 Fixture 2
1 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50
2 Dimmer At 0 Dimmer At 100 Dimmer At 0 Dimmer At 100
2.1   Dimmer At 33 Dimmer At 33
3 Dimmer At 0 (tracked) Dimmer At 80 Dimmer At 33 (tracked) Dimmer At 80

1. Tryck Store  Cue  2  .  1  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.

2. Tryck Ok . Normal är valt som standard.

Cue 2.1 är nu sparad mellan cue 2 och cue 3. Cue 3 trackar dimmervärdet från fixtur 1.

Cue Only

Låt säga att du vill spara cue 2.1 mellan cue 2 och 3 utan att påverka de följande cuerna med trackande värden.

Cue Fixture 1 Fixture 2 Fixture 1 Fixture 2
1 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50 Dimmer At 50
2 Dimmer At 0 Dimmer At 100 Dimmer At 0 Dimmer At 100
2.1   Dimmer At 33 Dimmer At 33
3 Dimmer At 0 (tracked) Dimmer At 80 Dimmer At 0 Dimmer At 80

1. Tryck Store  Cue  2  .  1  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.

2. Tryck på Cue Only  och sedan på Ok .

Cue 2.1 är nu sparad mellan cue 2 och cue 3. Cue 3 har inga trackande värden från cue 2.1.

Slå Ihop

Låt säga att du vill lägga till de nuvarande värdena från programmeraren till den existerande cue 2 i huvud-
executorn.
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1. Tryck Store  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn..
2. Tryck på Slå Ihop .

De nuvarande värdena i programmeraren är nu adderade till den redan existerande cuen 1.

Ta bort

Låt säga att du vill ta bort fixtur ID 32 från cue 1 som redan existerar i huvud-executorn.

1. Välj fixtur 32 i fixtur-vyn.
2. Dubbeltryck på Please . Alla värden från fixtur 32 finns nu i programmeraren.
3. Tryck Store  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.
4. Tryck Remove .
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Fixtur 32 är nu borttagen från cue 1 i huvud-executorn.

Skriv Över

Låt säga att du vill skriva över cue 1 i huvud-executorn med de nuvarande värdena från programmeraren.

1. Tryck Store  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.
2. Tryck Overwrite .

Cue 1 i huvud-executorn har nu de nuvarande värdena från programmeraren. Alla tidigare värden i den existerande
cuen är raderade.

Skapa en andra cue

Låt säga att du vill skapa en en cuelista i huvud-executorn.

  
Figur: Cuelista i huvud-executorn

1. Tryck Store  och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.
2. Tryck Skapa en andra cue .

Värdena från programmeraren är nu sparade som en andra cue i huvud-executorn.

Funktioner för Encoder-Raden
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Välj:
För att välja en funktion, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att bekräfta ett val, tryck på encodern.

Relaterade Länkar
Knappen Store

Kommandot Store

Executor-rad vyn

Vad är programmeraren?

Vad är tracking?

7.13. Fönstret "Välj uppdaterings-metod"

Om du försöker att uppdatera en cue i en cue-lista så frågar ljusbordet dig vilken metod du vill använda.

Figur 1: Fönstret "Välj Uppdaterings-metod"

Det finns två metoder för att uppdatera.

För att lämna fönstret, tryck på Esc  i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.
Då avbryts uppdateringen.

För mer information om Update, se Kommandot Update och Knappen Update.

Följande tabeller förklarar funktionen hos de två olika metoderna.

Utgångsläge

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 100 % tracked value 50 % 0 % tracked value
Cue 3 100 % tracked value 50 % tracked value 25 %

Normal Update
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Normal Update

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %
Cue 3 30 % tracked value 30 % tracked value 25 %

Cue Only Update

Cue list Fixture 1 Fixture 2 Fixture 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %
Cue 3 100 % 50 % 25 %

7.14. Vyn för Presettypen Color

För att gå till Vyn för Presettypen Color, tryck på Color  i Presettyp-raden.

- eller -
Håll ned   och tryck på 4 , för presettyp 4 (= Color).

Vyn för Presettypen Color är endast aktiv om de valda fixturerna har color-attribut.

Vyn för Presettypen Color har tre standardflikar. Väljar-vyn, Fader-vyn, och Swatchbook-vyn.

Beroende på fixtur-typ så kan det finnas ytterligare flikar för rå-värden.

För att öppna färgeffekt-vyn på skärm 1, tryck på  i titelraden.
Om en effekt körs i de valda fixturerna så ändras läget för Vyn för Presettypen Color till effekt-läge och får en blå
effekt-läges titelrad.

Väljar-vyn
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Väljar-vyn

Väljar-vyn är den första fliken i Vyn för Presettypen Color.

Figur 1: Färgväljaren

I den här vyn väljer du färg från färgväljaren.

Du har access till alla attribut i färgmix-systemet eller färg-hjulen.

X-axeln i färgväljaren visar nyansen från 0 till 360 grader.
Y-axeln i färgväljaren visar mättnaden från 0% till 100%.

Hårkorset visar vilken färg som är vald.
 

För att ställa in ljusstyrkan i färgen, dra reglaget Ljus. upp eller ner.

För att välja från vilket färg-attribut som den valda färgen blandas ifrån, dra reglaget Q upp eller ner.

Primär = Den valda färgen blandas till med bara RGB-attribut.

Max= Den valda fägen blandas till med en mix av RGB-attribut och ytterligare färgattribut om de finns tillgängliga,

t.ex vitt eller amber.
Ren= Den valda färgen blandas till med i huvudsak ytterligare färgattribut.

Fader-vyn
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Fader-vyn

Fader-vyn är den andra fliken i Vyn för Presettypen Color.

Figur 2: Fader-vyn

I den här vyn väljer du färg med skjutreglage.
Det finns tre olika sätt att blanda färg, vart och ett med tre reglage.

1. Nyans - Mätt. - Ljus.
Första reglaget kontrollerar nyansen i grader.
Andra reglaget kontrollerar mättnaden i procent.
Tredje reglaget kontrollerar mängden ljusstyrka i procent.

2. Cyan - Magenta - Gult
Första reglaget visar mängden cyan i procent.
Andra reglaget visar mängden magenta i procent.
Tredje reglage visar mängden gult i procent.

3. Rött - Grönt - Blått
Första reglaget visar mängden Rött i procent.
Andra reglaget visar mängden Grönt i procent.
Tredje reglaget visar mängden Blått i procent.

För att välja vilka färg-attribut som huvudsakligen ska blanda ihop den valda färgen, dra reglaget Q-Fader upp eller

ner.

Swatchbook-vyn
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Swatchbook-vyn

Swatchbook-vyn är den tredje fliken i Vyn för Presettypen Color.

Figur 3: Swatchbook-vyn

I den här vyn kan du välja färg från en swatchbook (Färgfilter-samling).

Det finns två tabeller i denna vy: Swatchbook-tabell och Färg-tabell.

1. Swatchbook-tabell
Den här tabellen har två kolumner: Nr. och Namn.

Kolumnen Nr. visar numret på swatchbooken.

Kolumnen Namn visar namnet på swatchbooken.

2. Färg-tabell
Den här tabellen har fyra kolumner: Nr., Namn, Nyckel och Färg
Kolumnen Nr. visar numret på raden.

Kolumnen Namn visar namnet på färgen.

Kolumnen Nyckel visar nyckeln (filternumret) för färgen i swatchbooken.

Kolumnen Färg visar färgen ihop med RGB-värdena

Vyn för Rå-Värden (Color)

225



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Vyn för Rå-Värden (Color)

Flikarna med rå-värden för färg börjar efter den tredje fliken i Vyn för Presettypen Color, beroende på fixturtyp.

Figur 4: Rå-värden för color-attribut

I vyn för rå-värden kan du kontrollera värden för varje color-kanal i procent för de valda fixturerna.

Alla fixturtyper med CMY visas inverterade som RGB.

För att ställa DMX-Värden för de olika färg-kanalerna, dra reglaget upp eller ner.

Funktioner för encoder-raden

Vyn för Presettypen Color har olika encoder-rader beroende på den valda vyn.

Encoderraden för Färgväljaren och Fader-vyn

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen . Då
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

Figur 5: Encoder-raden för Färg-Väljaren och Fader-vyn

För att använda den alternativa funktionen för encodern, tryck och håll ned  -knappen.
För att öppna miniräknaren, tryck på encodern.
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Nyans eller Rött:
För att ställa värdet på Nyans eller Rött, vrid encoderhjulet.

Mättnad eller Grönt: 
För att ställa värdet för Mättnad eller Grönt, vrid encoderhjulet.

Ljusstyrka eller Blått:
För att ställa värdet för Ljusstyrka eller Blått, vrid encoderhjulet.

Q:
För att kontrollera Q-reglaget, vrid encoderhjulet.

Encoder-raden för Swatchbook

Om swatchbook är valt i vyn för presettypen color så visas encoder-raden för swatchbook. 

Figur 6: Encoder-raden för Swatchbook

Scrolla Swatchbook:
För att scrolla i swatchbook-tabellen, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Scroll Color:
För att scrolla i color-tabellen, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.
För att välj en färg, tryck på encoderhjulet.

7.15. Kommandorad-vyn

För att öppna Kommandorad-vyn, tryck i kommandoraden.

- eller -

Tryck Mer...  i vy-raden, tryck sedan på kommandoraden .
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Överst i kommandorad-vyn visas alla inmatade kommandon tillsammans med responsen från ljusbordet.

Felmeddelanden visas också här.

Varje kommandorad börjar med ett klockslag (24h-system) med timmar, minuter, sekunder och millisekunder.

Efter klockslaget visas kommandot som tidigare skrivits in.

För att scrolla vertikalt, använd scroll-listen.
För att scrolla horisontellt, tryck någonstans mitt i vyn och dra från höger till vänster.

Om du inte är i slutet av kommando-historiken så visas symbolen .

För gå till slutet av kommando-historiken, tryck på pilsymbolen. .

Under kommando historiken hittar du kommandoraden.

Nedanför kommandoraden finns det virtuella tangentbordet.

För att lämna kommandorads-vyn, tryck på  i titelraden, eller på Esc  på ljusbordet.

Feedback

Kommando-historiken har olika feedback-meddelanden.

Error (Fel):

Det inmatade kommandot är felaktigt.
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Exekverar:

Det inmatade kommandot är exekverat.

Funktioner för encoder-raden

Markör:
För att flytta markören i kommandoraden åt höger eller vänster, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Historik:
För att scrolla i kommandohistoriken frammåt och bakåt och visa kommandona i kommandoraden, vrid
encoderhjulet åt höger eller vänster.

Scroll:
För att scrolla upp eller ned i kommandohistoriken, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster..
För att scrolla höger eller vänster i kommandohistoriken, tryck ned och vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Systemfärger - Kommandoraden

Kontrollelement - Kommandoraden

7.16. Fönstret Konfigurera Slot

För att öppna fönstret "Konfigurera Slot", tryck på den slot du vill konfigurera, t.ex B-Wing 1, i fönstret dot2-Vingar.

I detta fönster kan du koppla en vinge till en slot, eller ta bort kopplingen.

Titelraden visar den aktuella sloten.
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Tillgängliga enheter:
Visar alla tillgängliga vingar beroende på vald slot.
En vald enhet visas med en orange rad på vänster sida av enheten.

Om en vinge är vald i fönstret "Konfigurera slot" så blinkar knapparna på den vingen.

En button wing eller fader wing kan ha tre olika typer av status.

1. Vingen visas utan någon ytterligare markering.
Vingen är ansluten till bordet och är redo att kopplas till en slot.

2. Vingen visas med en grön bock.
Vingen är ansluten till bordet och kopplat till en slot.
Den kopplade sloten visas inom klamrarna.

3. Vingen visas med ett rött förbudsmärke.
Vingen är kopplad till ett annat bord och är inte tillgänglig.

För att koppla en vinge med förbudsmärke på måste du koppla från den från det andra ljusbordet först.

Koppla vald:
Tryck för att koppla vald enhet till sloten. Fönstret "Konfigurera slot" stängs och du är tillbaka till Fönstret dot2-
vingar.

Koppla från enhet:
Tryck för att koppla från enheten från sloten.

Relaterade Länkar
Fönstret dot2-vingar

Hur man ansluter Noder, Vingar och dot2 onPC

7.17. Vyn för Presettypen Control

För att gå till Vyn för Presettypen Control, tryck på Control  i Presettyp-raden.

230



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

- eller -
Håll ned knappen  och tryck på 7 , för presettyp 7 (= Control).

Vyn för Presettypen Control är aktiv endast om de valda fixturerna har control-kanaler.

Vyn för Presettypen Control har en standard-flik och beroende på fixturtyp, flikar för rå-värden.

Control-vyn

Control-vyn är den första fliken i Vyn för Presettypen Control.

I control-vyn kan du kontrollera control-kanalerna hos de valda fixtur-typerna.

Med undantag av de tre knapparna i botten av vyn, så är utbudet av knappar beroende av vilken fixtur-typ som är
vald.

De tre knapparna i botten på skärmen är standardknappar.
Knapparna ovanför kan vara olika beroende på fixtur.

Om du trycker på en av dessa knappar så visas en förloppsindikator tills dess att funktionen utförts.
Det är inte möjligt att avbryta en funktion, ej heller att ångra den.

Lamp On (endast för urladdningslampor):

Tryck för att köra en "Lamp On".
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Lamp Off (endast för urladdningslampor):

Tryck för att köra en "lamp off".

Reset:
Tryck för att köra en reset på de valda fixturerna

Reglage för Rå-värden

Vyerna för rå-värden, t.ex Lamp, Reset, finns placerade efter den första fliken i Vyn för Presettypen Control.

I vyn för rå-värden kan du kontrollera de råa control-värdema i naturliga värden (0-100) för de valda fixturerna.

Funktioner för encoder-raden

Encoder-raden visas bara i vyerna med rå-värden.
Den visar respektive kanal beroende på det valda reglaget.

För att ställa ett värde, vrid encoderhjulet till vänster eller höger.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen .
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För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen .
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-raden

Miniräknaren

Vad är ett Preset?

Hur man arbetar med Presets

7.18. Cue-Vyn

För att komma till Cue-Vyn för huvud-executorn på skärm 1: Tryck Cue  på ljusbordet.

För att komma till cue-vyn för huvud-executorn på skärm 2: Tryck på Cuer  i Vy-raden.

För att komma till cue-vyn för någon annan executor: Tryck  och sedan på respektive executor-knapp på
ljusbordet.

Figur 1: Cye-Vyn

I den här vyn kan du se alla cuer och deras inställningar för respektive executor.

Information:
Varje "store", "update" eller "copy" gör en automatisk unblock för cue-listan. Värden som är identiska
med värdet i föregående cue sparas inte igen i cuelistan. Det ger dig en ren trackinglista. För mer
information, se Vad är tracking?  

Om det finns en off-tid inställd för den här executorn så visas det i titelraden.
För att ändra off-tid, tryck på Off-tid  i titelraden. Då öppnas fönstret inställningar för executor.

För att starta en tidkodsinspelning för executorn, tryck på TC Record  (=timecode) i titelraden. Inspelnings-ikonen 

 blinkar då i titelraden för cue-vyn och i executor-raden. Bara tillgängligt om minst en tidkodskälla är påslagen i
fönstret tidkodskonfiguration. Om ingen tidkodskälla är påslagen så visas knappen TC Record nedtonad och
tidkodstrigger-ikonen visas i rött.
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Figur 2: Cue-vyn - Ingen tidkodskälla är påslagen i fönstret tidkodskonfiguration

För att öppna executor-inställningarna, tryck på verktygsikonen  i titelraden. Det öppnar fönstret inställningar för
executor.

För att nåla fast vyn och deaktivera det dynamiska vy-läget, tryck på nålen  i titelraden.

Nedanför titelraden är cue-tabellen. I den här tabellen kan du ändra/ställa in

Nummer. Fönstret "Ändra cue-nummer" öppnas.

Cue-namn

Skydd

Trig (Trigger). Fönstret "Välj Trig" öppnas.

Trigger Time

Fade

Out Fade

Out Delay

Tider för Preset-typ

Cmd (Command)

Snap Percent

För att ändra i cellerna i cue-tabellen, tryck och håll i cellen. Motsvarande redigeringsfönster öppnas.

En vald cell i cue-tabellen har blå bakgrund och vit ram runt.

Den aktuella cuen i cue-tabellen har grön bakgrund.
Den blå markeringen i namnkolumnen för en körande cue visar fade-tiden från 0% till 100%.
För mer information om cuer, se även Vad är en Cue? och Hur man arbetar med Cuer.

Om en cue är satt till "skyddad" så visas en vit linje för att se var trackingen slutar. För mer information, se Vad är
Tracking?

Chaser

Om en executor är inställd att fungera som chaser så är alla funktioner och tider, som inte är aktiva i chaserläge,
nedtonade. För mer information om chasers, se Vad är en Chaser? och Hur man arbetar med Chasers.

Ytterligare visas även chaser-raden.
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Figur 3: Chaser-raden i Cue-vyn

Framåt (chaser-riktning):

Tryck på  för att välja riktning på chasern.
Det finns fyra olika inställningar för riktning

Framåt

Bakåt

Studsa (t.ex startar med cue 1 till 4 och sedan gå tillbaka från cue 4 till 1 osv.)

Slumpmässigt

Ändlös (Chaserns kör-läge):

Tryck på  för att välja kör-läge för chasern.
Det finns tre olika kör-lägen att välja på.

Ändlös

Shoot-Off
Chasern startar på den valda cuen, t.ex cue 1 och stannar på slutet av cue 5. Executorn stängs av efter sista
cuen.

Shoot-On
Chasern startar på den valda cuen, t.ex cue 1 och stannar på slutet av cue 5. Executorn förblir på efter sista
cuen.

Play:
Tryck för att starta chasern.

Pause:
Tryck för att pausa chasern.

Halva Tempot:
Tryck för att ställa tempot på chasern till halva nuvarande tempot.

1:1 tempo:
Tryck för att ställa tempot till det justerade tempot. För att justera tempot, använd encodern.

Dubbla tempot:
Tryck för att ställa tempot till det dubbla nuvarande.

 

Funktioner för Encoder-raden

Figur 4: Encoder-raden på skärm 1 om executorn är en chaser

Fade (bara tillgängligt om executorn är en chaser):
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Med den här encodern ställer du in fade-procenten från en cue till en annan cue.
Standardinställnig är 0% och max är 400%.
För att ställa fade-procent utan decimaler, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att ställa fade-procent med decimaler, tryck på  och vrid sedan encodern åt höger eller vänster.
Encoderhastigheten är långsam.

Tempo (bara tillgängligt om executorn är en chaser):

För att ställa tempot för chasern långsammare eller snabbare, vrid encodern åt höger eller vänster.

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i cue-vyn, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att scrolla höger eller vänster i cue-vyn, tryck och vrid encodern åt höger eller vänster.

 

7.19. Vyn för Presettypen Dimmer

För att komma till Vyn för Presettypen Dimmer , tryck på Dimmer  i Presettyp-raden.

- Eller -
Tryck och håll ned   och tryck sedan på 1 , för presettyp 1 (= Dimmer).

Vyn för Presettypen Dimmer har en standardflik och beroende på fixturtyp en eller fler rå-värdes flikar.

För att öppna vyn för dimmereffekter i skärm 1, tryck på  i titelraden.
Om en effekt körs på de valda fixturerna så ändras presettyp-vyn till effekt-läge och får en blå effekt-läges titelrad.

Dimmer-Vyn
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Dimmer-Vyn

Dimmer-vyn är den första fliken i vyn för Presettypen Dimmer.

I dimmervyn kontrollerar du dimmervärden i procent.

För att välja dimmervärde, dra reglaget upp eller ner.

Bredvid dimmerreglaget finns det fem knappar med fasta värden för att ställa dimmern till t.ex 75%.

Bredvid knapparna med fasta värden finns det fyra procentknapppar där du kan öka eller minska dimmervärdet med
t.ex +10%.

Vyn för Råa Dimmervärden
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Vyn för Råa Dimmervärden

Vyn för Råa Dimmervärden finns under den andra fliken i vyn för presettypen dimmer.

I vyn för råa dimmervärden kan du kontrollera dimmervärdet i procent för de valda fixturerna.

I dot2 har alla fixturer med färgmix ett rå-dimmer reglage för att ställa ljusstyrkan.

Funktioner för encoder-raden

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen . Då
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

Dim (%):
För att sätta värdet på Dim (=Dimmer) vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren, tryck på hjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-Raden

Miniräknaren

Effekt-vyn

7.20. DMX-Vyn
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7.20. DMX-Vyn

För att visa DMX-vyn på skärm 1: Tryck på DMX  på ljusbordet.

För att visa DMX-Vyn på skärm 2: Tryck på Mer...  i vy-raden och sedan på DMX .

Figur 1: DMX-Vyn

Den här vyn visar den nuvarande outputen för fixturerna och deras attribut i universum 1-8.
Universum 9 visar DMX-Input och fungerar enbart för DMX-fjärrstyrning. För mer info om detta, se Konfiguration av
Fjärrstyrningsingångar.

För att nåla fast vyn och deaktivera det det dynamiska vy-läget, tryck på nålen  i titelraden.

För att scrolla i DMX-vyn, dra i den vertikala scroll-listen.

När du scrollar så visas en bubbla med adress i vyn.

Du kan också dra upp eller ned i vyn för att scrolla.

För att visa vilka attribut de olika adresserna kontrolleras av, tryck på vy-ikonen  i titelraden.
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Figur 2: DMX-Vy med attribut.

Om en attribut inte har någon DMX-output så är värdet 0 och cellen är grå.

Om en attribut har DMX-output så startar värdet med 1 (mörkgrön) och går upp till 255 (neon-ljusgrönt).

För att leta efter en fixtur i DMX-vyn och markera den: Välj fixturen i fixtur-vyn så visas den i dmx-vyn med hjälp av det
dynamiska vy-läget.

Om en eller fler fixturer är valda i fixtur-vyn så visas de med gul ram i DMX-Vyn.

Parkerade DMX-Kanaler har blå bakgrund.

Tips:
För att ta bort parkering (unparka) DMX-Kanaler, öppna fönstret Tools.
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Figur 3: DMX-Vy med parkerade DMX-kanaler

 

DMX-testarvärden, inmatade via kommandot DMX visas med röd bakgrund.

Tips:
För att slå av DMX-Testaren, öppna fönstret tools eller använd kommandot DMX.

Figur 4: DMX-vyn med aktiv DMX-testare

DMX-Address

Under titelraden till vänster i skärmen finns kolumnen som visar DMX-adress.

Den horisontella raden "Adress" visar DMX-adress för respektive kolumn i tabellen.

Den vänstra vertikala adresskolumnen visar först universum och sedan med vilken adress den första kolumnen startar
med.
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Ett DMX-Universum har 512 DMX-adresser.

Före varje DMX-tabell visas vilket universum som visas och vilken XLR-kontakt som används.

För att visa DMX-adresser i DMX-vyn, tryck på  -knappen.

Funktioner för Encoder-Raden

Figur 5: Encoder-raden för DMX-vyn på skärm 1

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i DMX-vyn, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

 

7.21. Fönstret Redigera Cue-Numrering

För att öppna fönstret "Redigera cue-tider", öppna cue-vyn, tryck och håll på cellen med cuenumret i den aktuella
cuen.

I detta fönster kan du ändra numreringen för dina cuer.

Från Cue:
Välj vilken cue du vill börja med. T.ex 1.

Till Cue:
Välj vilken cue du vill sluta med. T.ex 10.
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Det går inte att ändra ordning på cuer genom att numrerar om dem.
Om du numrerar om en cue så måste den stanna på sin plats i cuelistan.
Vill du flytta en cue i cuelistan så använder man kommandot move.

Nytt nummer:
Välj startnummer, t.ex 1.1.

Intervall:
Välj intervall mellan cuenumren, t.ex 0.1.

Numrera Om:
Tryck för att bekräfta och gå tillbaka till Cue-vyn.

För att lämna fönstret "Redigera Cue-numrering", tryck på  i titelraden, eller tryck Esc  på ljusbordet.

Relaterade Länkar
Cue-Vyn

Kommandot Move

Hur arbetar man med cuer?

Vad är en cue?

7.22. Effekt-vyn

För att komma till Effekt-vyn, tryck Effect  på ljusbordet eller tryck på vågformen  i titelraden för en presettyp-vy.

Figur: Vyn för Dimmer-effekter

Hur Effekt-vyn ser ut beror på vilka fixturer som valts i fixtur-vyn och på vald presettyp i presettyp-raden.

243



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

För följande presettyper finns det fördefinierade effekter tillgängliga:

Dimmer

Position

Gobo

Color

Beam

Focus

För att komma till vyn för dimmereffekter, välj DImmer i presettyp-raden.

Titelraden visar i vilken effektvy du är, t.ex Dimmer-effekter

Knapparna på den vänstra sidan i vyn är de tillgängliga effekterna för de valda fixturerna och vald presettyp.

Knapparna på höger sida i vyn är ytterligare alternativ för effekten.

Den valda effekten har en vit ram runt knappen.

I det övre vänstra hörnet i knappen står objektnumret för effekten.

Off för Effekter

Varje effekt-vy har Off-funktionen.
Tryck off för att kassera den aktiva effekten hos de valda fixturerna i programmeraren.
Om du trycker Off i dimmereffekt-vyn, så kommer alla dimmereffekter kasseras i programmeraren.

Exempel:
Låt säga att du har effekter som körs i programmeraren och ytterligare pan/tilt-värden.

För att kassera enbart effektvärden från de valda fixturerna, öppna dimmereffekt-vyn och tryck på Off .

Dimmereffekterna är nu kasserade från programmeraren.

Stomp för Effekter
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Stomp för Effekter

Varje effekt-vy har Stomp-funktionen.
Tryck Stomp för att stanna en effekt som körs sparad i en executor.

För att avaktivera Stomp, tryck Clear .

Exempel:
Låt säga att du har sparat cue 1 med en dimmereffekt och du vill stanna effekten i cue 2.

1. Välj fixturerna du vill stanna effekten för.
2. Öppna dimmereffekt-vyn och tryck på Stomp .
3. Tryck Store  Cue  2  Please .

Cue 1 startar dimmereffekten och cue 2 stannar dimmereffekten.

Effekt-alternativ

Effekt-alternativen är de sju knapparna till höger i skärmen.

Riktning <>: 
Knappen Riktning <> finns tillgänglig om du har fixturer som kör en effekt i programmeraren.
Tryck för att ändra i vilken riktning effekten körs.

Blanda Ordning:
Knappen Blanda Ordning finns tillgänglig om du har valda fixturer i programmeraren.
Tryck för att blanda upp ordningen av de valda fixturerna. Det är det samma som macrot "Blanda Ordning" i Macro-
poolen. 

Synk:
Knappen Synk finns tillgänglig om det finns effekter som körs i programmeraren.
Tryck för att synkronisera effekter i programmeraren. Se Kommandot SyncEffects.

Align >:
Väljer alignläget >. Se Knappen Align.

Align <:
Väljer alignläget <. Se Knappen Align.

Align ><:
Väljer alignläget ><. Se Knappen Align.

Align Av (standardläge):
Stänger av align-funktionen. Se Knappen Align.

Dimmereffekter

I dot2 finns det sex fördefinierade dimmereffekter att tillgå.

Soft Dimmer (objekt nummer 1):

Öppnar och stänger dimmer mjukt.

245



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Hard Dimmer (objekt nummer 2):

Öppnar och stänger dimmern momentant.

Ramp Up Dimmer (objekt nummer 3):

Dimmern snappar upp till 100% och tonas ner till 0%.

Ramp Down Dimmer (objekt nummer 4):

Dimmern snappar till 0% och tonas upp till 100%.

Dim/P/T Ballyhoo (objekt nummer 8):

Mjuk dimmereffekt och pan/tilt-rörelse.
Den här effekten finns också i positions-effekterna.

Dim/Tilt Flyout (objekt nummer 9):

Fixturerna rör sig från position ett till position två.
När de ha kommit till position 2 tonar dimmern ned till 0% och fixturerna går tillbaka till position ett.
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Positionseffekter

I dot2 finns det fem positionseffekter att tillgå.

Circle (objekt nummer 5):

Fixturerna rör sig i en cirkel.

Pan Sinus (objekt nummer 6):

Mjuk pan-effekt

Tilt Sinus (objekt nummer 7)

Mjuk tilt-effekt.

Dim/P/T Ballyhoo (objekt nummer 8):

Se Dim/P/T Ballyhoo i dimmereffekter.

Dim/Tilt Flyout (objekt nummer 9):

Se Dim/Tilt Flyout i dimmereffekter.

Goboeffekter

I dot2 finns det tre fördefinierade gobo-effekter att tillgå.

2 Gobo (objekt nummer 10):

Byter mellan två gobos på gobohjulet.
Välj gobos med högt- och lågt värde när vyn för presettypen gobo är i effekt-läge.

Gobo <> (objekt nummer 11):

Hastighetseffekt för goborotation.

Gobo Index (objekt nummer 12):

Gobopositions-effekt.

Coloreffekter (Färg-effekter)

I dot2 finns det fyra fördefinierade färg-effekter att tillgå.

2 Color Soft (objekt nummer 13):

Byter mjukt mellan två färger.
Detta är en färgmix-effekt.
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2 Color Hard (objekt nummer 14):

Ändrar momentant mellan två färger.
Detta är en färgmix-effekt.

RGB Rainbow (objekt nummer 15):

En mjuk RGB rainbow-effekt.
Detta är en färgmix-effekt.

Colorwheel 2 color (objekt nummer16):

Växlar mellan två färger.
Detta är en color wheel-effekt.

Beameffekter

I dot2 finns det tre fördefinierade beam-effekter att tillgå.

Iris (objekt nummer 17):

Öppnar och stänger irisen.

Shutter (objekt nummer 18):

Öppnar och stänger shuttern.
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Strobe (objekt nummer):

Växlar mellan snabb och långsam strobe.

Focuseffekter

I dot2 finns det två fördefinierade focuseffekter att tillgå.

Zoom (objekt nummer 20):

Växlar mellan bred och smal zoom.

Focus (objekt nummer 21):

Växlar mellan min och max focus.

Funktioner för encoder-raden

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen . Då
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

För att komma åt den andra funktionen för en encoder, tryck och håll ned knappen 
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

För detaljerad information om inställningarna, se Vad är effekter?.

Högt värde eller Lågt värde:
För att välja högt eller lågt värde, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

249



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Hastighet:
För att ställa in hastigheten i BPM (beats per minute), vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Fasning:
För att ställa in fasningen, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Bredd eller Mjukhet:
För att ställa in Bredd eller Mjukhet, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Vad är programmeraren?

Macro-poolen

Vyn för presettypen Gobo

Fixtur-vyn

Vad är effekter?

Hur man arbetar med effekter

7.23. Fönstret "Tom Executor"

För att komma till fönstret "Tom Executor", tryck på en tom executor i executor-rad fönstret.

Figur 1: Fönstret "Tom Executor"

Det finns fyra executor-alternativ att tillgå:

Spara Executor:
Tryck för att spara de aktiva executor-värdena som en cue i executorn.

Spara Grupp Executor:
Tryck för att spara de valda fixturerna till en gruppmaster på executorn.
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Spara Speed Executor:
Tryck för att göra denna executor till en speed- eller rate-master.
Speed-mastern styr hastigheten på sparade effekter i cuer och tempot för dina chasers.
Rate-Mastern multiplicerar cue-timingen med den faktor du ställer med denna master.

Spara Time Executor:
Tryck för att göra denna executor till en "executor time"-master eller "program time"-master.
"Executor Time"-master åsidosätter cue fade, on/off-tider och sätter cue-delay till noll.
"Program Time"-master kontrollerar fadetiderna för alla programmerar-värden. Den går att ställa mellan 0 och 10
sekunder.
Det påverkar både värden som läggs till i programmeraren och värden som tas bort ur programmeraren med
knappen Clear .

För att lämna fönstret "Tom Executor", tryck på Esc  i titlraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.

Exempel Spara Executor

Låt säga att du vill spara de aktiva värdena i programmeraren som en cue i executor 1.

Figur 2: Executor med en cue

1. Tryck på den tomma executor 1 i executor-rads fönstret. Fönstret "Tom Executor" öppnas.
2. Tryck på Spara Executor .

De aktiva värdena i programmeraren sparas nu i executor 1 som cue 1.

Exempel Grupp-Executor

Låt säga att du vill spara de valda dimmer-fixturerna som en grupp-master på den tomma executorn 6.
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Figur 3: Grupp-Master

1. Välj de aktuella dimmer-fixturerna i fixtur-vyn.
2. Tryck på executor 6 som är tom i executor-rad fönstret. Fönstret "Tom Executor" öppnas.
3. Tryck på Spara Grupp-Executor .

Executor 6 är nu en grupp-master.

Exempel Rate-Executor

Låt säga att du vill göra en rate master av den tomma executorn 6.

Figur 4: Master Rate

1. Tryck på den tomma executorn 6 i executor-rad fönstret. Fönstret "Tom Executor" öppnas.
2. Tryck Spara Speed-Executor .

Fönstret "Välj Typ" öppnas.
3. Tryck på Master Rate .

Executor 6 är nu en Master Rate.

Exempel Time Executor

Låt säga att du vill göra en "Program Time"-master av executor nummer 1 som är tom.
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Figur 5: "Program Time"-Master

1. Tryck på den tomma executorn 1 i executor-rad fönstret. Fönstret "Tom Executor" öppnas.
2. Tryck Spara Time Executor .

Fönstret "Välj Typ" öppnas.
3. Tryck Prog Time .

Executor 1 är nu en "Program Time"-master.

 

7.24. Fönstret "Ange namn för..."

För att öppna fönstret "Ange namn för...", tryck på knappen Label och sedan på objektet du vill namnge, t.ex Fixtur
1.

I den här vyn kan du redigera namn på objekt.

I titelraden visas vilket objekt du vill namnge.
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För att radera innehållet i den gröna redigeringsraden, tryck på  längst till höger i redigeringsraden.

För att redigera namnet, tryck i den gröna redigeringsraden.

Använd det virtuella tangentbordet eller det numeriska tangentbordet nedanför.

För att bekräfta namnet, tryck OK   i titelraden.

För att lämna fönstret "Ange namn för...", tryck på Esc  i titelraden eller tryck Esc  på ljusbordet.

Funktioner för encoder-raden

Markör:
För att flytta markören åt höger eller vänster, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta namnet i den gröna redigeringsraden, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Knappen Label

Kommandot Label

Titelraden

7.25. Executor-rad Fönstret

För att komma till Executor-rad fönstret, svep upp eller klicka i Executor-raden.
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Figur 1: Executor-rad fönstret

Det här fönstret är en detaljerad vy över Executor-raden.

För att ändra funktioner för executorn, tryck på verktygsikonen  i titelraden.

För att ändra inställningar för en executor, tryck på executorn, då öppnas fönstret "Inställningar för executor".

Titelraden visar nuvarande sida.

För att byta mellan executor-sidor: Tryck  Page +  eller Page -  eller använd page-poolen..

Executor-färgerna visar vilken typ av executor den är.

Executorfönstret på skärm 2 är uppdelad i huvud-executorn (höger), 12 normala executor-knappar (de första två
raderna) och 6 fader-executorknappar (bottenraden).
Om du använder en dot2 F-wing eller dot2 B-wing så ser executor-raden ut som motsvarande vinge.

Om du sparar en cue i en executor så ber ljusbordet dig att namnge executorn.
Om du inte trycker på "Namnge"-popupen så kallas executorn för Exec.

Den blå raden visar fade-tiden för cuen från 0% till 100%.

Om en executor innehåller cuer så visas först trigger-ikonen och sedan cue-nummer och cue-namn.

Om en tidkods-inspelning körs för en executor så visas den blinkande inspelnings-ikonen .

Den nuvarande cuen visas i andra raden så cuen innan och cuerna efter är synliga.
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Om executorn är på så är executorknappen upplyst och nuvarande cuen visas i andra raden tillsammans med ljusblå
bakgrund.

Om executorn är av så visas [Off] i den andra raden tillsammans med mörkblå bakgrund.

För att stänga executorrads-fönstret, svep ner i fönstret eller tryck på minimeringsikonen  i titelraden.

För mer information om executors, se även Vad är executors?

7.26. Executorpool-vyn

För att visa executorpool-vyn i skärm 1, tryck Exec  på ljusbordet.

Executorpool-vyn öppnas, med innehållet i den aktuella sidan som visas i Executor-raden.

I denna vy kan du se alla sparade executors.

Titelraden visar vilken pool du är i och på vilken sida du står.

Executorpoolen är uppdelad i fält med numrerade objekt.

Numret i det övre vänstra hörnet är executornummret.

I mitten av objektet är namnet på executorn.

Du kan spara 904 executorobjekt på varje sida.

För att scrolla i poolen, dra den vertikala rullningslisten upp eller ner i vyn.

Om du sparar ett nytt objekt så kommer ljusbordet be dig att namnge det.
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För att öppna cue-vyn i en sparad executor, tryck och håll ned executorpool-objektet.

För att flytta en executor: Tryck Move , tryck sedan på executorn som ska flyttas och sedan tryck på fältet dit
executorn ska flyttas.

För att kopiera en executor: Tryck Copy , tryck sedan på executorn som ska kopieras och sedan tryck på fältet
dit executorn ska kopieras till.

En kopierad executor får ett nummer efter namnet för att se skillnaden.

Encoder-radens Funktioner

Scroll:
För att scrolla upp eller ner i executorpoolen, vrid hjulet åt höger eller vänster.
För att scrolla höger eller vänster i executorpoolen, tryck på hjulet samtidigt som du vrider det åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Executor-Raden

Cue-Vyn

Vad är en Executor

Kommandot Move

Kommandot Copy

7.27. Fixtur-Vyn

För att komma till fixtur-vyn på skärm 1: Tryck på knappen Fixture  på ljusbordet.

För att komma till fixturvyn på skärm 2 och uppåt: Tryck på Fixtures  i vy-raden.
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I den här vyn ser du alla importerade fixturer, attribut och deras output.

Om blind eller preview är aktivt så ser du värdena från de funktionerna.

Dra över skärmen för att välja och välja bort fixturer.

För att byta mellan symbol-vy  och tabell-vy , tryck på respektive ikon i titelraden.

För att nåla fast vyn och inaktivera det dynamiska vy-läget, tryck på nålen .

Fixturtyperna och värdena kan ha olika färg. För mer info om färger, gå till Systemfärger.

Symbol-vyn

Du visar symbol-vyn genom att trycka på ikonen för symbol-vy  i titelraden.

Det här är en grafisk layout för dina patchade fixturer.

Fixturerna är grupperade efter fixturtyp.

Det finns olika symboler i symbolvyn beroende av fixtur-typ.

Fixtur-symboler

Här är exempel på de oftast förekommande fixtursymbolerna
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Alla fixtur-symboler har sitt fixtur-ID i det övre vänstra hörnet och en orange dimmer-rad nedanför.

Dimmer-raden är en grafisk representation av dimmervärdet.

Exemplet Fixtur 1 - Dimmer-symbol:
Visar också dimmervärdet - 50 %.

Exemplet Fixtur 8 - Moving light symbol:
Visar också ett gult gobohjul. I detta område av symbolen visas en grafisk representation av färg och gobo.
Numren i botten visar pan/tilt-positionen.

Exemplet Fixtur 13 - LED-symbol:
Visar aktuell färg i det övre området.
I det nedre området visas alla färg-attribut.

Tabell-vyn

För att visa tabell-vyn, tryck på ikonen för tabell-vy   i titelraden.

I tabell-vyn visas alla patchade fixturer och deras värden och attribut, i en numerisk ordning sorterade efter fixtur-ID.

I den första kolumnen visas fixtur-ID.
I den andra kolumnen visas namnet på fixturen.

Efter kolumnen med fixturnamnet visas alla attribut i samma ordning som i presettyp-raden.

Om du använder presets så visas namnet på presetet istället för värdet.

259



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

För att justera bredden på kolumnen, tryck och håll på den vertikala linjen bredvid rubriken och flytta kolumnen.

För att editera värden för attribut i fixtur-tabellvyn. välj en fixtur och tryck och håll på i cellen för värdet. Då
öppnas miniräknaren.

För att lära dig mer om de olika färgerna i tabell-vyn hänvisar vi till Färger för värden.

Funktioner för Encoder-raden

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i fixtur-vyn, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Vy-raden

Systemfärger

Knappen Fixture

Kommandot Fixture
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7.28. Fönstret Överblick över fixturtabellen

Överblicken för fixturtabellen finns under Patch och Fixtur-tabellen på skärm 2.

Den här vyn ger dig en överblick över redan importerade fixtur-typer i showfilen.

Vyn är uppdelad i tre delar: Summering, Överblick och Detaljer

Summering

Summeringen visar hur många DMX-kanaler som används och hur många som är lediga.

Överblick

Överblicken är sorterad efter fixtur-typ och inkluderar sex kolumner.

Intervall:
Visar omfånget från den första DMX-adressen till den sista använda DMX-adressen för varje fixtur-typ.

Antal:
Visar hur många av denna fixtur-typ som finns importerade till showfilen.

Tillverkare:
Visar tillverkaren.

Fixtur-typ:
Visar det konsekutiva numret och fixtur-typen.
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Läge:
Visar det valda modet på fixturen.

Footprint:
Visar hur många DMX-Kanaler denna fixturtyp använder.

Detaljer

Detaljvyn är sorterad efter DMX-adress.

Utöver kolumnerna i överblick så visas här i detalj vilka DMX-Adresser som används, och vilka som är lediga.
Lediga DMX-adresser visas med grön bakgrund.
 

Relaterade Länkar
Patch och fixtur-tabell

Hur man lägger till och patchar fixturer

7.29. Vyn för Presettypen Focus

För att gå till vyn för preset-typen Focus, tryck på Focus  i Presettyp-raden.
- Eller -
Håll ned  -knappen och tryck på 6 , för preset-typ 6 (= Focus).

Vyn för preset-typen Focus är bara aktiv om de valda fixturerna har attribut under preset-typen focus.

Vyn är uppdelad i fliken Focus/Zoom och vyn för Råvärden (beroende på fixtur-typ).

För att öppna focuseffekt-vyn på skärm 1, tryck på  i titelraden.
Om en effekt körs på de valda fixturerna så visas vyn för preset-typen focus i effektläge och får en blå effektläges-
titelrad.

Focus/Zoom-vyn
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Focus/Zoom-vyn

Vyn för focus/zoom är den första fliken i vyn för Preset-typen Focus.

Med reglaget för focus kontrollerar du skärpan i projektionen.
För att välja ett focusvärde, dra reglaget för focus upp eller ned.

1 = nära focus
100 = avlägsen focus

Det finns tre snabbknappar för focus: Avlägsen, Center och Nära.

För att välja ett av dessa värden, tryck på knappen.

För att välja ett zoom-värde i grader, dra reglaget för zoom upp eller ned.
Det finns tre snabbknappar för zoom: Bred, Center och Smal.

Råvärdes-vyn

263



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Råvärdes-vyn

Råvärdes-vyn är den andra fliken under vyn för preset-typen focus.

I vyn för råvärden kan du kontrollera focus-värden i naturliga värden (0-100) för den valda fixtur-typen.

Funktioner för encoder-raden

Standardhastigheten för encoderhjulen är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimaler.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen . Då
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

Focus:
För att ändra Focus-värde, vrid encodehjulet till höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Zoom:
För att ändra Zoom-värde, vrid encodehjulet till höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-raden

Miniräknaren

Vad är ett Preset?
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Hur man arbetar med Presets

7.30. Gobo-Presettyp vyn

För att komma till Gobo-Presettyp vyn, tryck Gobo  i Presettyp-raden.

- Eller -
Tryck och håll ned  och tryck 3 , för presettyp 3 (= Gobo).

Presettypen gobo är bara aktiv om de valda fixturerna har några gobo-attribut.

Presettypen gobo är uppdelad i gobovyer och råa vyer (Rå) (beroende på fixtur-typ).

För att öppna gobo-effekt-vyn på skärm 1, tryck på effektknappen  i titelraden.
Om en effekt körs på de valda fixturerna så kommer gobopreset-vyerna ändra till effektläge och få en blå effektläges-
titlerad.

Gobo-Vyn

Gobo-vyn är den första fliken i Gobo-presettyp vyn.

I den här vyn kan du välja gobos, goboeffekter och rotation, beroende på fixturtyp.

En vald gobo har en grön ram runt den.

Det finns flera sortes gobo-knappar tillgängliga beroende på fixturtyp.

Välj:
Tryck för att välja gobo från gobohjulet.
Regeln ändras till en goboval-regel. 
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Spin >:
Tryck för att låta hela gobohjulet rotera medurs.
Reglaget ändras till att kontrollera hastigheten på rotationen.

Stop:
Tryck för att stanna rotationen.

Spin <:
Tryck för att låta hela gobohjulet rotera moturs.
Reglaget ändras till att kontrollera hastigheten på rotationen.

Wheel Shake:
Tryck för att få gobohjulet att skaka upp och ner.

Rotate >:
Tryck för att rotera den valda gobon medurs.
Reglaget ändras till att kontrollera hastigheten på rotationen.

Rotate <:
Tryck för att rotera den valda gobon moturs.
Reglaget ändras till att kontrollera hastigheten på rotationen.

Index:
Tryck för att ställa in indexpositionen för den valda gobon.
Reglaget ändras till att ställa in position i grader.

Råa Gobo-Vyn

Den råa gobovyn finns efter den vanliga gobovyn.
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I den råa gobovyn kan du kontrollera de råa gobovärden i naturliga värden (0-100) hos de valda fixturerna.
 

Encoder-radens Funktioner

Standardhastigheten för encoderhjulen är heltal utan decimaler.
För att ändra hastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med decimaler.

För att ändra hastigheten till ultra-långsamt, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen . Nu
motsvarar ett klick på encoderhjulet ett dmx-steg.

I det övre vänstra hörnet i encoder-raden visas attributet för respektive encoder.
Det övre högra hörnet visar den aktuella funktionen för encodern, t.ex spin, välj, rotation.

För att välja ett värde, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-raden

Vad är ett preset?

Miniräknaren

Encoder-raden

7.31. Fönstret "Globala Inställningar"
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7.31. Fönstret "Globala Inställningar"

För att öppna fönstret "Globala Inställningar", tryck på knappen Setup  och sedan på Globala Inställningar .

Figure: Globala Inställningar

I fönstret för globala inställningar kan du slå på eller av den globala executor-funktionen autofix.

Standardläge för global autofix är på.

Global Autofix On

Om global autofix är på så är executors som körs fixerade om du byter sida genom att trycka Page +
eller Page - .

Executorknappar eller -reglar som körs kan inte användas för en annan executor-funktion på en annan sida
samtidigt.

Autofixade executors indikeras med ränder i executor-raden.

För att slå på global autofix, tryck på förbudsmärket tills det att bocken visas.

Global Autofix Av

Om global autofix är avstängd så kommer executors som körs inte att visas om du ändrar sida genom att trycka 
Page +  eller Page - .

Samma executorknappar och -reglar kan användas på olika sidor samtidigt.

Important:
Om du använder en regel och byter executor-sida, sedan använder du samma regel för en annan
executor och går tillbaka till föregående sidan så behöver du "hämta upp" regeln för att kunna använda
den igen.
Om du behöver hämta upp regeln uppåt så blinkar go-knappen .
Om du behöver hämta upp regeln nedåt så blinkar flash-knappen 

För att stänga av global autofix, tryck på bocken tills dess att förbudsmärket visas.
 

7.32. Vyn Grupper

För att komma till vyn grupper i skärm 1: Tryck på knappen Group  på ljusbordet.

För att komma till vyn grupper på skärm 2: Tryck på Groups  i Vy-Raden.
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Spara ett urval av fixturer till en grupp för att komma åt samma urval snabbt.

Det finns 999 gruppknappar tillgänliga.

För att scrolla i grupp-vyn, dra den vertikala scroll-listen upp eller ner i vyn.

En vald grupp visas med gult typsnitt.

En grupp utan funktion visas med grått typsnitt.
Exempel: Fixturerna som sparats i denna grupp är borttagna ur patchen.

Om du sparar en ny grupp så kommer ljusbordet att be dig att namnge den.

En grupp som inte är namngiven heter kort och gott Group.

Funktioner för encoder-raden
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Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i gruppvyn, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att scrolla höger eller vänster i grupp-vyn, tryck och vrid på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Knappen Group

Kommandot Group

Hur man jobbar med grupper

7.33. Hjälp-vyn

För att gå till hjälpen, tryck på Mer...  i vy-raden och sedan på Hjälp .

I den här vyn har du tillgång till hjälpsidorna i dot2'an

Om ett ämne inte finns tillgängligt i det valda språket får du ett meddelande om detta och den engelska versionen
visas.

För att söka efter ett ämne, tryck på förstoringsglaset . Det öppnar Sök efter... -fönstret.

För att gå tillbaka till det sist besökta hjälpavsnittet, tryck på tillbakapilen . 

För att gå tillbaka till den senast besökta sidan, tryck på frammåtpilen .

För att nåla fast vyn på skärm 2 eller högre nummer och inaktivera det dynamiska vy-läget. Tryck på nålen .

För att lämna hjälpvyn, tryck på   i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.

Navigerings-struktur

270



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Navigerings-struktur

Navigeringsstrukturen finns på till vänster i vyn.

Strukturen är:

Introduktion
Grundläggande information om dot2.

"Kom igång"
Guidade beskrivningar om de vanligaste funktionerna i dot2.

Vad är...
För en bättre förståelse av dot2.

Hur man...
Exempel av användning av dot2.

Knappar
Överblick av alla knappar med detaljerad beskrivning.

Vyer & Fönster
Översikt av alla vyer och fönster med detaljerad beskrivning.

Kommandon
Alla kommandon detaljerade.

Felmeddelanden
Felmeddelanden med orsak och åtgärd.

Det aktuella ämnet är markerad med orange text i trädstrukturen.

Hjälpsida

Hjälpsidan visas till höger i vyn.

En hjälpsida kan innehålla

text

skärmdumpar

relaterade länkar

En knapp på ljusbordet visas med orange text och orange ram.

En knapp på en pekskärm visas med vit text i grå ram.

Fixture 1 Thru 3

Ett kommando i kommandoraden visas med kommandoradsstil.

Funktioner för encoder-raden
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Scrolla:
För att scrolla upp eller ned i navigeringsstrukturen eller på hjälpsidan, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

7.34. Fönstret "Importera Fixtur-typ"

Fönstret "Importera Fixtur-typ"  finns under Setup, Patch- Och Fixtur-tabell,

Tryck Lägg till nya Fixturer , tryck Välj annan...  Eller

Tryck och håll i en fixturtyp-cell i Patch- och Fixturtabellen, tryck sedan Import

I den här vyn kan du välja fixtur-typ och importera den till Patch- och Fixturtabellen i din nuvarande showfil.

Den här vyn har tre kolumner för fixtur-typ och en för information.

Den orangea markeringen till vänster i cellen visar aktuellt val.

För att leta efter en specifik tillverkare, modellnamn, eller läge: Tryck  till höger i den gröna redigeringsraden och
skriv in det du vill söka på.

För att rensa redigeringsraden, tryck .

För att bekräfta och tillämpa valet, tryck  i Titelraden. Fönstret "Importera Fixtur-typ" stängs.

För att lämna Fönstret "Importera Fixtur-typ", tryck  i Titelraden eller tryck på  Esc  på ljusbordet.

Kolumnen Tillverkare

Det här är den första kolumnen i det här fönstret.
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I denna kolumn är alla tillgängliga tillverkare listade.

Det finns två rader i en cell.

Den första raden visar namnet på tillverkaren.

Den andra raden visar hur många olika typer av enheter det finns i kolumnen Enhetsnamn.

Kolumnen Enhetsnamn

Det här är den andra kolumnen i detta fönster.

I denna kolumn finns alla tillgängliga enheter från den valda tillverkaren.

Det finns två rader i en cell.

Den första raden visar enhetsnamnet.
Den andra raden visar hur många olika modes (lägen) som finns tillgängliga i kolumnen läge för just den enheten.

Kolumnen Läge

Det här är den tredje kolumnen i detta fönster.

I den här kolumnen finns alla lägen (modes) för en enhet listade.

Det finns tre rader i en cell.

Den första visar namnet på läget.
Den andra raden visar DMX-Footprint, vilket betyder hur många DMX-Kanaler detta läget drar.
Den tredje raden visar antalet instanser, vilket avser hur många olika element med singel-kontroll som fixtur-typen
har.

Informations-ytan

Informations-ytan visas på skärm 2.

Den visar först tillverkare, enhetens namn och läge inom parentes för den valda fixtur-typen.

Nedanför namnet visas alla DMX-kanaler ihop med deras attribut.

Om fixturen innehåller virtuella kanaler visas dessa nedanför de riktiga kanalerna.

Funktioner för encoder-raden

Disk:
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För att välja vilken disk fixturtypen ska importeras från, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

Tillgängliga diskar är: Intern, Demoshower, Mallar och om det finns en ansluten USB-disk visas den här.

Tillverkare:
För att scrolla i kolumnen Tillverkare, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

Fixture Type:
För att scrolla i kolumnen Enhetsnamn vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

Mode:
För att scrolla i kolumnen Läge vrid encoderhjulet till höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Fönstret Setup

Patch- och Fixturtabellen

Fönstret "Lägg till nya fixturer"

7.35. Fönstret Knapp-Bakgrundsbelysning

Fönstret för knapp-bakgrundsbelysningen finns under Setup, i kolumnen ljusbord, Knapp-Bakgrundsbelysning.

I detta fönster kan du ställa in bakgrundsbelysningen för knapparna på ljusbordet.

Det finns tre reglar: Oanvända knappar, standardljusstyrka, och upplyst knapp.

Oanvända Knappar
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Oanvända Knappar

Regeln för oanvända knappar är den första av tre.

För att välja ljusstyrka för ej assignade executor-knappar, dra regeln upp eller ner.
15% är det högsta värdet du kan välja.

Standard-Knapp

Mittenregeln ställer ljusstyrkan för knapparna i kommando-området på ljusbordet.
För att ställa ljusstyrkan, dra regeln upp eller ner.
30% är det högsta värdet du kan välja.

Upplysta Knappar

Regeln för upplysta knappar är den tredje.

För att ställa in ljusstyrkan för de upplysta knapparna på ljusbordet, dra regeln upp eller ner.
100% är det högsta värdet du kan välja.

För att lämna fönstret Knapp-Bakrundsbelysning, tryck  i titelraden eller på Esc  på ljusbordet.

Funktioner för Encoder-raden

Standardhastighet för hjulen är heltal, utan decimal.
För att ändra hastighet till låg, vilket betyder med decimal, tryck  på ljusbordet.

Oanvänd Knapp:
För att ställa in ljusstyrkan för oanvända executor-knappar, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Standard-Knapp:
För att ställa in ljusstyrkan för knapparna i kommandoområdet, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Upplyst Knapp:
För att ställa in ljusstyrkan för upplysta knappar, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Setup

Encoder-Knappen

 

7.36. Fönstret Lämna Patch och Fixtur-tabellen
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7.36. Fönstret Lämna Patch och Fixtur-tabellen

Efter det att du gjort ändraingar i Patch och Fixture-tabellen så kommer du till fönstret "Lämna Patch och
Fixturtabellen".

För att återgå till Patch och Fixtur-tabellen, tryck på Gör ingenting och stanna i Patch och Fixtur-tabellen .

För att strunta i alla ändringar och gå tillbaka till Setup, tryck på Ignorera alla ändringar .

För att tillämpa alla ändringar och gå tillbaka till Fixtur-Vyn, tryck på Tillämpa alla ändringar .

För att lämna Patch och Fixturtabellen, tryck på Esc  i Titelraden.

Funktioner för Encoder-raden

Välja:
För att välja funktion, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta vald funktion, tryck lätt på hjulet.

Relaterade Länkar
Patch och Fixtur-tabellen

Setup-fönstret

Fixtur-Vyn
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7.37. Fönstret Öppna Show

För att gå till fönstret "Öppna Show", tryck på knappen Backup på ljusbordet och välj Öppna Show .

I detta fönster kan du öppna shower från din interna hårddisk, öppna en Demoshow eller en show från en USB-Disk.

För att öppna vald fil, tryck på   i titelraden. Showfilen laddas och öppnas.

För att radera den valda showfilen, tryck på papperskorgen . Det öppnar ett varningsmeddelande innan du kan
välja att radera.

För att lämna fönstret "Öppna Show" tryck på   i titelraden. Du är nu tillbaka i fönstret Backup.

Disk/Mapp
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Disk/Mapp

Kolumnen Disk/Mapp finns till vänster på denna sida.

Här visas alla diskar och mappar som du kan ladda upp en show från.

Intern är hårddisken i dot2-bordet.

I mappen Demoshows finns shower från MA Lighting för att ge dig en överblick över alla olika funktioner. Denna
mapp går bara att läsa ifrån.

Om det sitter ett USB-minne i ljusbordet eller datorn så visas det som en mapp nedanför mappen Demoshows.

Den valda disken eller mappen markeras med orange till vänster.

Filer

På den högra sidan av fönstret visas fil-kolumnerna.

Här visas filerna i den valda disken/mappen tillsammans med deras filnman, storlek och datum.

Den valda filen har blå bakgrund och en vit ram runt cellen.

För att sortera efter en kolumn i ljusbordet, tryck och håll kvar på cellen med kolumnnamnet.
För att sortera efter en kolumn i dot2 onPC, högerklicka i cellen med kolumnnamnet.
 

Funktioner för encoder-raden
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Disk:
För att välja disk i kolumnen Disk/Mapp, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Fil:
För att scrolla upp eller ner i kolumnen filer, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att öppna vald fil, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Backup

Hur man spara och öppnar en show

7.38. Macro-pool vyn

För att öppna macro-poolen på skärm 1, tryck på knappen Macro  på ljusbordet. 

Macron är fördefinerade sparade kommandon som används för att automatisera uppgifter.
De är ordnade i alfabetisk ordning.

För att scrolla i macropoolen, dra i den vertikala scroll-listen till höger.

Det finns 27 macron tillgängliga.

1. +05:
Adderar 5% dimmervärde till de valda fixturerna.

2. -05:
Tar bort 5% dimmervärde från de valda fixturerna.
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3. Align <:
Väljer alignläge <. Se avsnittet om knappen Align.

4. Align >:
Väljer alignläge >. Se avsnittet om knappen Align.

5. Align <>:
Väljer alignläge <>. Se avsnittet om knappen Align.

6. Align ><:
Väljer alignläge ><. Se avsnittet om knappen Align.

7. Align Off:
Avaktiverar funktionen Align. Se avsnittet om knappen Align.

8. Circular Copy >:
Kopierar alla värden för de valda fixturerna ett steg till höger.
Detta är användbart för att skapa en chaser.

9. Circular Copy <:Kopierar alla värden för de valda fixturerna ett steg till vänster.

Detta är användbart för att skapa en chaser.

10. Clear Selection:
Rensar urvalet av fixturer. Se även knappen Clear.

11. Clear All:
Rensar urvalet av fixturer och tar bort alla värden från programmeraren. Se även knappen Clear.

12. Even:
Väljer varannan fixtur av det aktuella urvalet, startandes med den andra fixturen. 
Knappen Next och Previous kan nu användas för att växla mellan udda och jämna fixturer i urvalet.
För att återställa funktionen för next och previous-knapparna så kan du trycka på Macro 25 Reset Next/Previous Key.

13. Even ID:
Väljer fixturer med ett jämt fixtur-ID ur det nuvarande urvalet
Knapparna Next och Previous väljer nästa och föregående fixtur med jämt ID
För att återställa funktionen för next och previous-knapparna så kan du trycka på Macro 25 Reset Next/Previous Key.
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14. IfActive:
Väljer bara fixturer i fixtur-vyn om de har aktiva värden i programmeraren. Se även Vad är programmeraren? 

15. if output:
Väljer bara fixturer i fixtur-vyn om de har ett dimmervärde högre än 0

16. IfProg:
Väljer bara fixturer i fixtur-vyn om de har värden i programmeraren. Se även Vad är programmeraren?

17. Invert:
Skriver in kommandot Invert i kommandoraden.

18. Knockout Invert:
Inverterar först urvalet och tar bort det inverterade urvalet från programmeraren.
Det är användbart om du har många olika värden i programmeraren, men du vill bara spara värdena för det valda
fixturerna.

19. Knockout Selection:
Tar bort urvalet och värdena från fixturerna i samma urval från programmeraren.

20. Odd:
Väljer varannan fixtur av det aktuella urvalet, startandes med den första fixturen. 
Knappen Next och Previous kan nu användas för att växla mellan udda och jämna fixturer i urvalet.
För att återställa funktionen för next och previous-knapparna så kan du trycka på Macro 25 Reset Next/Previous Key.

21. Odd ID:
Väljer fixturer med ett udda fixtur-ID ur det nuvarande urvalet
Knapparna Next och Previous väljer nästa och föregående fixtur med udda ID
För att återställa funktionen för next och previous-knapparna så kan du trycka på Macro 25 Reset Next/Previous Key.

22. Off all Executor:
Slår av alla executors förutom huvud-executorn.

23. Oops Menu:
Öppnar Oops-vyn på skärm 1.

281



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

24. Quicksave the Show File:
Sparar showfilen. Se även knappen Backup.

25. Reset Next/Previous Key:
Återställer knapparna Next och Previous till deras normala funktion.
Det behövs efter att man använt ett Even- eller Odd-macro.
 

26. Shuffle Selection:
dot2 kommer ihåg ordningen du valt dina fixturer i, t.ex från 1 till 10 eller från fixtur 10 till 1.
Det är nödvändigt för t.ex effekter eller highlight-funktionen.

Macrot Shuffle Selection blandar om ordningen av fixturerna i urvalet.

Exempel utan macrot Shuffle Selection:
Välj fixturerna i fixtur-vyn från 1 till 8, tryck At  1  0  Thru  1  0  0 .

Värdena mellan 10 och 100 är satta till fixturerna efter ordningen av urvalet.

Exempel med macrot Shuffle Selection:
Välj fixturerna i fixtur-vyn från 1 till 8, tryck på macro Shuffle Selection , tryck At  1  0  Thru  1  0  0 .
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Värdema mellan 10 och 100 är satta till fixturerna i en blandad ordningsföljd.

27. Shuffle Values:
Blanda upp värdena hos de valda fixturerna.
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7.39. "Magic Speed"-Vyn

För att komma till vyn "Magic Speed" tryck på knappen Magic  på ljusbordet, eller på knappen More...  i vy-raden
och sedan Magic Speed .

Figur 1: Vyn "Magic Speed"

Vyn "Magic Speed" inkluderar de fyra special-mastrarna.

Om en specialmaster är på så visas regleget i ljusgrönt.
Om en specialmaster är av så visas reglaget i mörkgrönt.

För mer information om ikon-knappar och deras funktioner, se Ikoner.
 

Master Speed:
Kontrollerar hastigheten för effekter i cuer samt hastigheten chasers körs i.
Om en executor inte ska kontrolleras av master speed, gå till Inställningar för Executor.

Master Rate:
Kontrollerar hastigheten för fade- och delaytider.
Om master rate används så får fade- och delaytiderna i cuelistan en asterisk * framför tiden.
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Figur 2: Huvud-cuelistan med aktiv master rate.

Om en executor inte ska kontrolleras av master rate, gå till Inställningar för Executor.

Exec Time (= Executor Time):

Åsidosätter cuefade- och on/off-tider. Sätter cue-delay till noll.

Prog Time (= Programmer Time):

Kontrollerar fadetiden för programmeraren.

Funktioner för Encoder-raden

Standardhastigheten för encoders är utan decimal.
För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  . Encoderhastigheten är nu med
decimal.

Figur 3: Vyn "Magic Speed" - Encoder-rad

Master Speed:
För att ändra Master Speed, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att öppna Miniräknaren. tryck på encodern.

Master Rate:
För att ändra Master Rate, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att öppna Miniräknaren. tryck på encodern.

Exec Time:
För att ändra Exec Time, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att öppna Miniräknaren. tryck på encodern.

Prog Time:
För att ändra Prog Time, vrid encodern åt höger eller vänster.
För att öppna Miniräknaren. tryck på encodern.
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7.40. MIDI-Konfigurering

Viktigt:
Fönstret MIDI-konfigurering är bara tillgängligt i dot2 onPC. På ett dot2-ljusbord är denna konfigurering
inte nödvändig.

För att gå till fönstret MIDI-Konfigurering, tryck på Tools  och sedan på MIDI-Konfigurering .

Figur 1: Fönstret MIDI-Konfigurering

I fönstret MIDI-Konfigurering väljer du källa för MIDI in och MIDI ut.

För att öppna rullgardinslistan med tillgänliga källor, tryck på de tre punkterna .

Figur 2: MIDI In rullgardinslista

Om en giltig källa är vald så ändras det röda förbudsmärket till en grön bock.

Funktioner för Encoder-Raden

Figur 3: Encoder-raden, Fönstret MIDI-Konfigurering

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i den valda rullgardinslistan, vrid encoder-hjulet åt höger eller vänster.

 

7.41. Fönstret "MIDI Monitor"
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7.41. Fönstret "MIDI Monitor"

För att öppna fönstret MIDI-Monitor, tryck på Tools  och i kolumnen MIDI, tryck på MIDI-Monitor .

Figur: MIDI-Monitor

Midi-monitorn visar:

Skickade och mottagna MIDI-notes

Inkommande MSC (=MIDI Show Control) -kommandon

Utgående MSC-kommandon

För att scrolla vertikalt, använd den vertikala scroll-listen.
För att scrolla horisontellt, tryck i vyn och dra vyn från höger till vänster.

Om du inte är vid slutet av MIDI-monitorn så visas en pil  .

För att gå till slutet av MIDI-monitorn, tryck på pilen .

För att lämna fönstret "MIDI-monitor", tryck på  i titelraden, eller tryck på Esc  på ljusbordet.

För mer information om MIDI, se:

Kommandot MidiNote

MIDI Show Control

MIDI-Konfiguration
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7.42. MIDI Show Control Window

To open the MIDI Show Control Window, press Setup  and tap under column Show MIDI Show Control .

Figure 1: MIDI Show Control Window

Important:
If MIDI show control is used in a network, only the master console will send and receive MIDI show
control commands.
MIDI show control commands works also if the console is standalone.

Important:
You should either send or receive MIDI show control commands. Send and receive MIDI show control
commands, can create an infinite loop.

The MIDI Show Control (MSC) window you configure the MSC settings. The MSC settings of MIDI sender and receiver
has to be the same that they can communicate.

Hint:
To double-check the MSC In and Out messages, press Tools  and tap at MIDI Monitor . For more
information, refer to MIDI Monitor.

If you tap in an edit line, the balloon displays what values are valid.

Channel:
Displays the MIDI channel.
To select a channel, tap at the plus or minus.
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Device ID:
Displays the device ID.
To select a device ID, tap at the plus or minus.

Group ID:
Displays the group ID.
To select a group ID, tap at the plus or minus.

Ethernet Port:
Displays the Ethernet port.
To select a Ethernet port, tap at the plus or minus.

Mode:
Displays the MSC Mode.

By default, MSC Mode is disabled. To select a MSC mode, tap at the three dots  in the edit line.
The drop-down list opens. There are three MSC modes available:

Disabled - MSC will not sent or received

Ethernet - MSC will sent or received via the selected Ethernet port

MIDI - MSC will sent or received via the MIDI connecter at the back of the console

Exec:
Displays the executor MSC commands.

By default, Main Only is selected. To select an executor, tap at the three dots  in the edit line. 
The drop-down list opens. There are three executor available:

Main Only - From or to the main executor.

Exec.Page - From or to a specified executor on page 1. Separated by a dot (Hex = 2E).

Exec Page - From or to a specified executor on page 1. Separated by a space (Hex = 20).

Command Format:
Displays the command format. The command format is used to indicate the type of equipment that is intended to
receive the MSC messages.

By default, All is selected. To select a command format, tap at the three dots  in the edit line. 
The drop-down list opens. There are three command formats available:

Moving Light - Format is Hex = 02

General Light - Format is Hex = 01

All - Format is Hex = 7F

Send to (only MSC Out):

Displays to who the MSC messages will be transmitted.

By default, Send to All is selected. To select an other send option, tap at the three dots  in the edit line. 
The drop-down list opens. There are three send options available:

Group - Transmit the MSC messages to the selected MSC Out Group ID.

Device - Transmit the MSC messages to the selected MSC Out Device ID.

All - Transmit the MSC messages to the selected MSC Out Group ID and Device ID.

Encoder Bar Functions
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Encoder Bar Functions

Figure 2: MIDI Show Control Window - Encoder Bar

Scroll:
To select an ID or scroll in the drop-down lists, turn the encoder left or right.

 

7.43. Fönstret nätverksinterface

Detta fönster finns bara tillgängligt i dot2 onPC.

För att öppna fönstret nätverksinterface, tryck Setup  och i kolumnen DMX/Nätverk, tryck på Nätverksinterface.

I detta fönster kan du välja nätverksinterface för dot2 onPC. För att se aktuellt nätverksinterface, öppna fönstret
systeminformation

För att välja ett nätverksinterface, tryck på respektive titel. Ljusbordet ber dig att bekräfta inställningarna och starta
om onPC. Tryck på Ok .

Det är inte nödvändigt att först spara showfilen.

För att lämna fönstret nätverksinterface, tryck på  i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet, du kommer då
tillbaka till Setup.

Relaterade Länkar
Setup

Systeminformations-fönstret

7.44. Network Protocols Configuration

To open the network protocols configuration, press Setup  and tap Network Protocols  in the column
DMX/Network. 
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Figure 1: Network Protocols Configuration – Art-Net

To edit the cells in the columns Subnet and Universe, tap the cell and press the encoder or tap and hold the cell.

The calculator opens displaying the hexadecimal number system – 0 to 9 and A to F. 

Figure 2: Network Protocols Configuration – Calculator in Art-Net
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Figure 3: Network Protocols Configuration – sACN

To edit the column sACN Universe, tap the cell and press the encoder or tap and hold the cell. The calculator

opens: 

Figure 4: Network Protocols Configuration – Calculator in sACN
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Session required:
To use Art-Net or sACN (=streaming ACN), it is necessary to be in a session. To create a session, tap
Sessions  in the Setup. The network setup opens.

If you are not in a session, Art-Net or sACN is not active.

Network protocols and dot2 onPC:
When using Art-Net or sACN with a dot2 onPC, the first universe is free. If you would like to output more
than one universe, you have to add a Node4 with a maximum of 1024 DMX channels. 

Windows® 8 or Windows® 8.1:
To use Art-Net on Windows® 8 or Windows® 8.1, it is necessary to start the application as administrator.
If you don t́ start the application as administrator, Art-Net is not active.

Important:
Art-Net and sACN addresses must not be assigned to multiple universes. 

If an Art-Net or an sACN address is assigned to multiple universes, the values will be marked in red, meaning that
they are invalid.  

Figure 5: Invalid Values in Network Protocols Configuration

In this window, you can enable or disable Art-Net or sACN.
Art-Net and sACN are an addition to the default network protocol dot2-Net.
The network protocols transport DMX via wired network connection (Ethernet).
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sACN Priority:
The sACN priority in the dot2 is set to 100.

The green check mark symbolizes that this network protocol is enabled.
The red prohibition sign symbolizes that this network protocol is disabled.
To enable or disable a network protocol, tap the network protocol type.

The IP address, which sends the network protocol, is displayed below the network protocol.
The Art-Net IP address is visible as soon as Art-Net has been enabled and a session is active.
To change the IP address, use the SetIP command.

The following columns are available:

Active:
Displays if Art-Net or sACN is on or off for the respective universe.
To turn Art-Net or sACN on or off for the respective universe, tap and hold the cell or press the Scroll Active encoder.

Mode:
Displays the supported mode of the network protocol.
Art-Net = Output Broadcast (Art-Net 1)
sACN = Output Multicast

dot2 Universe:
Displays the dot2 universes from 1 to 8.

Art-Net universe / sACN universe:
Displays the Ethernet universe.
Art-Net = 0:0 - 0:7
sACN = 1 - 8

Encoder Bar Functions

Figure 6: Network Protocol – Encoder Bar

Network Protocol:
To select a network protocol, turn the encoder left or right.
To enable or disable a network protocol, press the encoder. The current status is displayed in brackets.

Scroll:
To scroll in the white focus frame, turn the encoder left or right.
To select on or off in the white focus frame or to open the calculator in the column with universes, press the
encoder.

Select:
To select multiple cells, press  and turn the encoder left or right.
A blue frame around the cells displays the selected cells.
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7.45. Fönstret Nätverksinställningar

För att gå till nätverksinställningarna, tryck på Setup  och sedan på Sessioner .

I det här fönstret kan du

starta, ansluta, stoppa eller lämna en session

lägga till eller ta bort enheter från denna session

Statusen för sessionen är oberoende av showfilen.

Under titelraden visas statusen för sessionen.
Som standard så är ljusbordet standalone. För att ansluta andra enheter till ljusbordet måste du först starta en
session.

För att starta en session, tryck på Starta eller anslut till en existerande session . Fönstret Välj sessionsnummer
öppnas

Om ett ljusbord är i en session så visas sessionsnummret i sessionstatusens text.

Området Anslutna Enheter

I området för ansluta enheter visas alla anslutna och tidigare anslutna enheter.
Enheterna är organiserade i flikar.

Ljusbord

OnPC

3D
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DMX-Noder

För att välja en flik, tryck på namnet, t.ex 3D .

Kolumnerna visar IPv6-adressen, namnet och versionen på den anslutna enheten.

För att lägga till en enhet, tryck på  Add . Då öppnas Fönstret Välj Station....

Man behöver inte välja rätt kolumn innan man lägger till en enhet.

För att ta bort en enhet så väljer du enheten i tabellen, tryck på Ta bort . Enheten tas då bort från sessionen.

En enhet kan ha tre olika typer av status:

Ljusgrön:
Det är din station.

Mörkgrön:
Den här enheten är en medlem i sessionen.

Röd:
Den här enheten är inte ansluten.
Det kan bero på två olika saker:
a) Enheten var ansluten men nu är den avstängd.
b) Enheten kan inte anslutas. Om versionnumret är rött så har enheten en annan version på sin mjukvara. Uppdatera
då dot2, onPC eller dot2 3D till den senaste versionen.

Relaterade Länkar
Setup

Välj Sessionsnummer

Välj Station...

7.46. Fönstret "Ny Show"
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7.46. Fönstret "Ny Show"

Fönstret "Ny Show" finns under menyn Backup, tryck på Ny Show .

I den här vyn skriver du in filnamnet för showfilen och skapar en ny show.

Standard-filnamnet är show_date: show_2014-08-08.

För att skriva in ett nytt namn, skriv in filnamnet med det virtuella tangentbordet i den gröna redigeringsraden. 

För att skapa en ny showfil, tryck OK  i titelraden. Den nya showfilen öppnas.

För att lämna fönstret "Skapa ny show", tryck på  i titelraden. Nu är du tillbaka i Backup.

Funktioner för encoder-raden

Markör:
För att flytta markören åt höger eller vänster, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att skapa en ny showfil med namnet i den gröna redigerings-raden, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Fönstret Backup

Titelraden
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7.47. Fönstret "Off..."

För att öppna fönstret "Off..." tryck och håll ned knappen  + Off  på ljusbordet. Fönstret "Off..." visas på skärm
1.

Figur 1: Fönstret "Off..."

För att välja en funktion, tryck på knappen eller tryck på encoder-hjulet.

I fönstret off... finns det fyra knappar tillgängliga:

Allting Av:
Stänger av alla executors, återställer alla special-mastrar och rensar programmeraren.

Slå av alla Executors:
Slår av alla cuer och chasers som körs.

Återställ alla Special-Mastrar:
Slår av "Program time"-mastern och "Executor Time"-mastern.
Återställer master speed till 60 BPM.
Återställer master rate till 1:1
Återställer alla grupp-mastrar till 100%

Rensa Programmeraren:
Tar bort urvalet av fixturer.
Tar bort alla värden i programmeraren och återställer dem till deras standardvärden eller till värdena från executors.

Tips:
Dubbelkolla värdena i programmeraren med hjälp av fixturtabells-vyn.
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Tips:
Rensa programmeraren gör du enkelt genom att trycka 2ggr på knappen Clear.

Funktioner för Encoder-raden.

Figur 2: Encoder-raden för fönstret "Off..."

Välj:
För att välja en knapp, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster. Den valda knappen visas med en ljusare grå färg.
För att välja funktionen, tryck på encoderhjulet.

 

7.48. Oops-Vyn
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7.48. Oops-Vyn

För att komma till Oops-vyn på skärm 1, tryck och håll ned knappen Oops . Oops-vyn visas då på skärm 1.

Figure 1: Oops View

Oops-vyn visar de senaste 128 åtgärderna.

Det finns två kolumner i oops-vyn.

Kolumnen Sedan visar för hur länge sedan åtgärden utfördes..

Kolumnen Beskrivning visar beskrivningen av åtgärden.

För att välja åtgärd, tryck på linjen.
Om du vill välja en åtgärd för att ångra den så måste du starta från den senaste och stega baklänges.
Det är inte möjligt att ångra en åtgärd mitt i listan och ångra den.

Valda åtgärder har grön bakgrund.

För att ångra valda åtgärder, tryck på Ångra Val  i Titelraden.

För att lämna Oops-vyn, tryck på ESC .

Funktioner för Encoder-raden

Scrolla:
För att välja åtgärder, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att ångra åtgärderna tryck på encoderhjulet.
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7.49. Page Pool Vyn

För att gå till Page Pool Vyn på skärm 1, tryck på knappen Page .

I den här vyn kan du snabbt hoppa mellan olika executor-sidor.
För att byta nuvarande sida, tryck bara på en annan sida i page-poolen.
Executor-raden, Executor-radsfönstret eller Ändra funktion för executor fönstret, visar vilken sida som är vald.

Aktuell sida är grönmarkerad i poolen.

Det finns 1000 sidor tillgängliga.

Encoder-Radens Funktioner

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i page-poolen, snurra encoder-hjulet åt höger eller vänster.
För att scrolla höger eller vänster i page-poolen, tryck ned encoder-hjulet och snurra åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Knappen Page

Knappen Page+

Knappen Page-

Kommandot Page

7.50. Patch and Fixture Schedule Window
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The Patch and Fixture Schedule Window is located in the Setup, column Show, tap Patch & Fixture Schedule .

Figure 1: Patch and Fixture Schedule

In this view, you have an overview about all imported fixtures in the show file.

You can also invert DMX values and encoders.

A selected fixtures has a blue background and a white frame around.

To confirm the settings tap Done  in the title bar.

It opens the Leaving Patch & Fixture Schedule... Window.

Columns in the Schedule

The schedule has nine columns.

Figure 2: Patch and Fixture Schedule columns

FixId:
Displays the fixture Id. This column has a sort function.
To edit the fixture Id, press and hold the cell or press the scroll encoder. The Select Fixture ID(s) Window opens.

Name:
Displays the fixture name. This column has a sort function.
To edit the name, press and hold the cell or press the scroll encoder. The Edit Name Window opens.

Fixture Type:
Displays the fixture type inclusive the fixture type number at the beginning and the mode.
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This column has a sort function.
To edit the fixture type, tap at Change Fixture Type , or press and hold the cell, or press the scroll encoder. The
Select Fixture Type... Window opens.

Patch:
Displays the patch address (DMX address). If a fixture has no patch it is displayed as a dash in brackets.
To edit the patch address, press and hold the cell or press the scroll encoder. The Select DMX Address... Window
opens.

Pan DMX Invert:
Displays if pan DMX invert is on or off (= nothing is displayed).
To change the status, press and hold the cell or press the scroll encoder.

Tilt DMX Invert:
Displays if tilt DMX invert is on or off (= nothing is displayed).
To change the status, press and hold the cell or press the scroll encoder.

Pan Enc. (=Encoder) Invert:
Display if pan encoder invert is on or off (= nothing is displayed).
To change the status, press and hold the cell or press the scroll encoder.

Tilt Enc. Invert:
Display if tilt encoder invert is on or off (= nothing is displayed).
To change the status, press and hold the cell or press the scroll encoder.

Visualization Color:
The visualization color, helps to display the actual color of the light in the dot2 3D or the Fixtures View, e.g. for
dimmer using a gel.
To change the visualization color, press and hold the cell or press the scroll encoder. The Edit Visualization color
window opens.
The Edit Visualization window is basically the same as the Color Preset Type view.

Buttons in the Schedule

Rightmost of the window are five buttons.
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Figure 3: Patch and Fixture Schedule buttons

Add New Fixture Window:
Tap to open the Add New Fixtures Window.

Create Multipatch:
Tap to open the Calculator. Enter the amount of multipatch fixtures.
Multipatch create additional row to patch several DMX addresses for the selected fixture in the Patch and Fixture
Schedule. It is used to control several DMX addresses by using one fixture ID in the console. The multipatch fixtures
are doing all the same, indicated by the same fixture ID. The multipatched fixtures are visualized in the dot2 3D. For
more information see dot2 3D - 3D objects.

Change Fixture Type:
Tap to change the selected fixture type. The Select Fixture Type... Window opens.

Important:
Changing fixture types to fixture types that have more DMX channels does not delete the old patch,
instead it displays the invalid patch addresses in red. For more information see Add, patch, change, and
delete fixtures. 

Unpatch Selected:
Tap to unpatch the selected fixtures.

Delete Selected:
Tap to delete the selected fixture from the Patch & Fixture Schedule.

Encoder Bar Functions
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Figure 4: Encoder Bar Functions - Patch and Fixtures Schedule

Scroll:
To scroll up or down, turn the encoder left or right.
To scroll left or right, press and turn the encoder left or right.
To edit a selected cell, press the encoder. The respective window opens.

Select:

To select fixture types, press the  key and turn the encoder left or right.
To cancel a selection of fixture types, press the  key and press the encoder.

 

7.51. Position Preset Type View

To go to the Position Preset Type View, tap Position  in the Preset Type Bar.

- or -
Press and hold  and press 2 , for preset type 2 (= Position).

The position preset type view is only active if the selected fixture has a position attributes.

The position preset type view is fragmented in the position view and the raw position view.

To open the position effects view at screen 1, tap at  in the title bar.
If an effect is running on a selected fixture, the position preset type view change into an effect mode and get a blue
effect mode title bar.

Position View
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Position View

The position view is the first tab of the position preset type view.

In the position view, you control the actual position values in degrees.

Important:
The pan and tilt sliders works absolute. A tap on the pan or tilt slider sets a new pan or tilt value and
does not follow the already set pan or tilt values.
The respective encoders works relative to the already set pan or tilt values.

Pan Slider: To select the pan value, move the slider up or down.

Tilt Slider: To select the tilt value, move the slider up or down.

To bring the fixture type into the center position, tap Center .

Rightmost of the view are several buttons to adjust the position values.
There are two functions to adjust pan and tilt together.

Flip: To change the pan and tilt combination and point your fixture in the same direction, tap Flip . The values are

active in the programmer.

Home: To bring the pan and tilt to the center position, tap Home . The values are active in the programmer.

There are six different align functions.
Align is a function to adjust the position values from the fixtures in the selected order. The Align buttons have the
same function as the Align  key. For more information, refer to Align Key.

Align >: To adjust from high to small.

Align <: To adjust from small to high.
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Align ><: To adjust from the high to small to the middle and from the middle from small to high.

Align <>: To adjust from the small to high to the middle and from the middle from high to small.

Wings: This is only for pan attributes to split from the middle into two groups.

The first fixture type is in group 1 and follows the entered pan values.
The last fixture type is in group 2 and acts mirror inverted.

No align: To adjust equally. Align function is off.

Raw Position View

The raw position view is located in the second tab of the position preset type view.
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In the raw position view, you control the raw position channel values in natural values of the selected fixtures.

Encoder Bar Functions

The default encoder speed is without decimal place.
To change the encoder speed to slow, press the encoder key  . The encoder speed is with decimal place.

To change the encoder speed to ultra slow, press and hold the  key and press the encoder key . The
encoder speed equals one DMX step.

Pan (°)/Pan:
To select the value of Pan, turn the encoder left or right.
To open the calculator, press the encoder.

Tilt (°)/Tilt:
To select the value of Tilt, turn the encoder left or right.
To open the calculator, press the encoder.

Related Links
What are Presets?

How to work with Presets?

7.52. Presets Pools View

To go to the Presets Pools View on screen 1: Press Preset  on the console.

To go to the Presets Pools View on screen 2: Tap Presets  on the view bar.
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Figure 1: Dimmer Presets Pool

In this view you see the preset pools, depending on the selected preset type in the preset type bar.

There is a presets pool for each preset type available.

To go to the Dimmer Presets Pools View, select Dimmer in the preset type bar.

The title bar displays in which preset view you are.

Pin the current view and deactivate the dynamic view mode with a tap on the pin  in the title bar.

The preset pool view is not following the selected preset type in the preset type bar anymore.

You can store 999 preset objects in each preset pool.

To scroll in the presets pool view, slide the vertical scroll bar or slide up and down in the view.

If you store a new object, the console will ask you to label it.

Figure 2: Label Preset Object

To edit a stored preset object with the screen, press and hold the preset object tile.
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To edit a stored preset object with the keys, press Edit  and then tap the object which you like to edit.

To move an object: Press Move , tap the object which should move and then tap in an empty field where the
object should go.

To copy an object: Press Copy , tap the object which should be copied and then tap in an empty field where the
object copy should go to.

A copied object get a consecutively number after the object name, to see the difference.

For more information about Presets, refer to What are Presets? and How to work with Presets?

Preset Pool Objects

The last selected preset pool objects has a white frame around the object tile.

A preset without a function is displayed with a gray font.
Example: The fixtures used in this preset are removed from the Patch & Fixture Schedule.

Every preset pool object has a number in the upper left corner. This is the object number.

Example Preset 3.1 = Preset Pool 3. Gobo, Object 1.

Here are examples of a few preset pool objects.

Effects in Presets

A stored effect in a preset is indicated by a purple marker.

Figure 3: Effect stored in a preset

You can store either effects values or normal values in one preset pool object except position presets. In position
preset pool objects, you can store effect values and normal values in one preset pool object.

To edit an effect stored in preset, use the Update function or the Edit function. Refer to Update key, Update
command, and Edit key.

A position preset with an effect can only be end by using the Stomp function or Off function. Refer to Stomp
command and Off command. All other effect presets ends by choosing another preset object including only normal
values.

Hint:
You can also store the Stomp function as a preset in the preset pool. For more information, see how to
work with presets.

Example Dimmer Preset
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Figure 4: Dimmer Preset

This is the dimmer preset 1.13 (1 = Dimmer Preset Pool, 13 = Object 13).

The stored dimmer value is displayed in %.

Rightmost of the tile is the orange dimmer bar for a graphical view.

Example Position Preset

Figure 5: Position Preset

This is the position preset 2.1 (2 = Position Preset Pool, 1 = Object 1).

The position preset displays the labeled name.

Example Gobo Preset

Figure 6: Gobo Preset

This is the gobo preset 3.6 (3 = Gobo Preset Pool, 6 = Object 6).

The gobo and the labeled name are displayed.

Example Color Preset

Figure 7:  Color Preset - Color Wheel
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Figure 8: Color Preset - Mix Color

Figure 9: Color Preset - Color Wheel and Mix Color

This is the color preset 4.22 (4 = Color Preset Pool, Object = Tile 22).

A color preset from a color wheel is displayed as circle.

A color preset from a mix color is displayed as a quadrate.

A combined color preset from color wheel and mix color displays

in the big circle the actual color output

in the small circle the color from the color wheel

in the frame of the quadrate the color from the mix color.

The color and the labeled name are displayed.

All Presets Pool

Additional to the presets pools for the several preset types, there is an All presets pool.

To go to the All Presets Pool, tap All  in the preset type bar or press and hold  + 0 .

In the All Presets Pool, you can store preset objects with values above all preset types.

Example All Presets

Figure 10: All Preset - Gobo, Color and Focus

Let´s assume, you will store a preset object for all Alpha Spot QWO fixtures with a gobo, a color and a focus.

1. Select the Alpha Spot QWO fixtures in the fixture view.
2. Select the gobo, color, and the focus.
3. Press Store, tap All  in the preset type bar and tap on an empty preset type tile.

The preset object with all the information is stored in the presets pool all.

 

7.53. Remote Inputs Configuration Window

The Remote Inputs Configuration Window is located in the Setup, column Show, Remote Inputs.
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Figure 1: Remote Input Configuration Window

In this window, you can set what the dot2 should do with the connected remote inputs.

On the left side of the screen are the three different remote inputs displayed:

Analog

MIDI

DMX

The green tick displays, that this type of remote control is enabled.
The red prohibition sign displays, that this type of remote control is disabled.
To enable or disable a type of remote control, press the Input Type encoder.

The selected remote input has an orange bar on the left side of the cell.

If an input activity is receiving, it is displayed by a green indicator.

For all remote control inputs are the following four columns available:

Type:
Displays the type of action what the console should do when the contact is activated.
To select the type, press and hold the cell or select the cell and press the scroll encoder. The Select Type Window
opens.

Page:
Displays the selected page.
To change the page, press and hold the cell or select the cell and press the scroll encoder. The Calculator opens.

Executor (only if the selected type is executor):
Displays the assigned executor number from the selected page to the input.
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Hint:
To see the executor numbers in the executor bar, press and hold the  key.

To select an executor, press and hold the cell or select the cell and press the scroll encoder. The Calculator opens.
If you typed in an invalid executor number, the executor cell is displayed with a red background.

Function (only if the selected type is executor):

Displays the assigned button or fader.
To select a button or fader, press and hold the cell or select the cell and press the scroll encoder. The Select
Function Window opens.

CMD (= command, only if the selected type is CMD):

Displays the assigned command to the input.
To type in a command, press and hold the cell or select the cell and press the scroll encoder. The virtual keyboard
opens. Enter the command which should be executed.

Analog

For using the analog remote you have to connect e.g. a light barrier or a push button, on the DC Remote Control at
the back of the console.
Refer to, physical setup and layout.

Additional to the four standard columns, the analog remote control has the Input column.

Input:
Displays the input in from the connected DC Remote Control.
The pin layout is displayed next to the connector on the back of the console.
Pin 1 - 6 = Input 1,3,5,7,9,11 
Pin 9 - 14 = Input 2,4,6,8,10,12
There are twelve different inputs available to assign.
This column is read only.

MIDI

For using the MIDI remote, you have to connect a MIDI remote on the MIDI In connector at the back of the console.
Refer to, physical setup and layout.

If you assigned in the column type an executor, and in the column button a fader, the velocity controls the fader
level.

Additional to the four standard columns, the MIDI remote control has the Note column.

Note:
Displays the available MIDI notes from 0 - 127.

DMX
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To use the DMX remote, connect a DMX remote either to the DMX In connector on the back of the console, or to
one of the network protocols – Art-Net input and sACN input. 
Refer to physical setup and layout.

Important:
Incoming DMX vlaues are displayed in the DMX view in universe 9. 

To trigger a button or command by DMX in, a DMX value between 128 and 255 is necessary.
The green indicator is only visible if a DMX value above 0 is sent to trigger faders, or above 127 is sent to trigger
buttons or commands.

Additional to the four standard columns, the DMX remote control has the DMX column.

DMX:
Displays the DMX address. This column is read only.

Encoder Bar Functions

Figure 2: Encoder Bar Functions - Remote Inputs Configuration Window

Input Type:
To select a remote input type, turn the encoder left or right.
To enable or disable a remote input type, press the encoder. The current status is displayed in brackets.

Scroll:
To scroll up or down, turn the encoder left or right.
To scroll left or right, press and turn the encoder left or right.
To edit a selected cell, press the encoder. The respective window opens.

Select:

To select more than one cell, press the  key and turn the encoder up or down.
A blue frame around the cells displays the selected cell.

 

7.54. Fönstret Spara Show som...
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7.54. Fönstret Spara Show som...

Fönstret Spara Show som... finns under Backup, tryck på Spara Show som... .

I den här vyn kan du spara en kopia av den nuvarande showfilen.

I den gröna redigeringsraden visas det nuvarande namnet på showfilen.
För att redigera filnamnet, skriv in det nya filnamnet på det virtuella tangentbordet.

För att spara en kopia av den nuvarande showfilen med ett nytt filnamn, tryck på  i titelraden. Showfilen är nu
sparad och Backupmenyn stängs.

För att lämna fönstret Spara Show som.., tryck på  i titleraden. Du är nu tillbaka i Backup.

Funktioner för encoder-raden

Markör:
För att flytta markören åt höger eller vänster, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
För att skapa en ny showfil med namnet i den gröna redigeringsraden, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Hur du sparar och öppnar din show

Titelraden

Backup-fönstret

7.55. Fönstret "Välj DMX-Adress..."
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Fönstret "Välj DMX-Adress..." finns under Setup, tryck Patch- & Fixturtabell.

1. För existerande fixturer: 

tryck och håll i cellen under kolumnen Patch

2. För nya fixturer: 

tryck Lägg till nya Fixturer, tryck på det sista fältet Patch, sedan knappen Välj.

Fönstret "Välj DMX-Adress..." öppnas.

Figur 1: Fönstret "Välj DMX-Adress..."

I det här fönstret kan du patcha fixturer och välja DMX-adress.

Nedanför titelraden finns den gröna redigeringsraden.

För att hoppa till en DMX-adress, skriv DMX-adressen i redigeringsraden.

Redigeringsraden visar även den valda DMX-adressen från tabellen.

För att bekräfta vald DMX-adress, tryck på  i titelraden. Fönstret stängs då och du är tillbaka i det föregående
fönstret.

För att lämna Fönstret "Välj DMX-Adress...", tryck på  i titelraden. Du kommer då tillbaka till föregående

fönster.

Universum-Översikt
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Universum-Översikt

Universum-översikten finns på den vänstra sidan av detta fönster.

Figur 2: Universum-översikt

Universum-kolumnen inkluderar åtta universum.

Ett valt universum har grön bakgrund och vit ram.

De vita punkterna inuti ett universum visar vilka DMX-adresser som är upptagna.

Om det inte finns några punkter i ett universum så är det ledigt.

Universum-Tabellen

Universum-tabellen finns till höger bredvid universum-överblicken.

Tabellen har fyra kolumner, Adress, ID Fixtur-typ och Attribut.

Address: Visar DMX-Adressen.

ID: Visar fixtur-ID't.

Fixtur-typ: Visar fixtur-typ.

Attribut: Visar fixturens attribut.

Om en fixtur behöver mer än en DMX-adress så visas den första raden med vitt typsnitt och följande rader för fixturen
visas med grått typsnitt.

En vald fixtur som får plats på den valda DMX-adressen har grön bakgrund.
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Figur 3: Universum-
tabell med en fixtur som får plats på vald DMX-adress.

En vald fixtur som inte får plats på den valda DMX-adressen har röd bakgrund.

Figur 4: Universum-
tabell med en fixtur som inte får plats på vald DMX-adress.

Funktioner för Encoder-raden

Figur 5: Funktioner för Encoder-raden - Fönstret "Välj DMX-Adress..."
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Universum:
För att välja ett universum i universum-kolumnen, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Address:
För att välja en adress i tabellen, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.
För att bekräfta vald adress, tryck på encoder-hjulet.

Patch Offset:
För att ställa in patch-offset, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.
För mer information om patch-offset, se Fönstret "Lägg till nya fixturer".

7.56. Välj DMX-Portar

För att gå till fönstret "Välj DMX-portar", tryck på Setup , tryck Sessioner , välj DMX Noder, tryck och håll i en

universum-cell.

I det här fönstret kan du välja vilket omfång av DMX-universum som Node4 ska skicka ut.

Välj mellan

universum 1 - 4

universum 5 - 8

För att välja omfång, tryck på knappen med respektive titel.

För att lämna fönstret "Välj DMX-portar", tryck på  i titelraden eller tryck Esc  på ljusbordet.

Relaterade Länkar
Setup

Nätverksinställningar

320



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.57. Fönstret "Välj Fixtur-ID(n)"

Fönstet "Välj Fixtur-ID(n)..." finns under Setup. kolumnen Show, Patch- och Fixturtabell, tryck och håll i en FixID-

cell.

Figur 1: Fönstret "Välj Fixtur-ID(n)"

I den här vyn väljer du fixtur-ID(n) för de valda fixturtyperna.

För att hoppa till nästa lediga fixtur-ID bakåt, tryck på "hoppa bakåt"-ikonen .

För att hoppa till nästa lediga fixtur-ID framåt, tryck på "hoppa framåt"-ikonen .

Den gröna redigeringsraden visar det valda fixtur-ID't.
För att hoppa till ett specifikt fixtur-ID, skriv in numret i den gröna redigeringsraden.

För att hoppa ett ID framåt, tryck på plustecknet i redigeringsraden.
För att hoppa ett ID bakåt, tryck på minustecknet i redigeringsraden.

Dina fixtur-ID's visas som brickor.

Numret med vit fetstil är fixtur-ID't.

Om ett fixtur-ID är taget så visas fixturtypen under fixtur-ID't.
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Figur 2: Taget Fixtur-ID

Om du väljer ett taget fixtur-ID så har brickan röd bakgrund.

Figur 3: Ledigt Fixtur-ID

Om du väljer ett ledigt fixtur-ID så har brickan grön bakgrund.
 

För att bekräfta dina valda fixtur-ID'n, tryck OK  i titelraden.

För att lämna fönstret "Välj Fixtur-ID(n)", tryck på Esc  i titelraden.

Funktioner för Encoder-Raden

Figur 4:Funktioner för Encoder-Raden - Fönstret "Välj Fixtur-ID(n)" 

Fixtur-ID:
För att flytta valet av fixtur-ID(n), vrid encodern till höger eller vänster.
För att välja fixtur-ID, tryck på encodern.

7.58. Select Fixture Type... Window

The Select Fixture Type... Window is located in the Setup, column Show, Patch & Fixture Schedule, tap

Change Fixture Type  or press and hold a cell of a Fixture Type.
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Figure 1: Select Fixture Type... Window

In this view, you see all fixture types of the show file.

Hint:
If you change a color wheel fixture type to a color mix fixture type, the color will be automatically
converted.

To import a new fixture type from the library into the show file, tap the import icon  in the title bar. It opens the

Import Fixture Type Window.

To export fixture types to a USB stick and to the fixture library on the disk, tap at the export icon . An information

pop-up opens and tells you what fixture type was exported. The fixture type .xml file is on the USB stick in the folder
dot2\library. Furthermore the fixture type can be imported via the Import Fixture Type Window.

Important:
After a software update or a factory reset, the fixture library in the Import Fixture Type window will be
reset as well. Exported fixture types will be deleted.

To delete exported fixture types from the internal desk, a software update or factory reset is necessary. Refer to, How
to update the console? and How to reset the console?.

To switch between the symbol view  and the sheet view , tap on the respective icon in the title bar.

To delete unused fixture types from the show file, tap the trash can .

To confirm the changes tap OK .
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To leave the Select Fixture Type... Window, tap .

For more information about add and patch fixtures, see how to add and patch fixtures?

Symbol View

To go to the symbol view, tap the symbol view icon  in the title bar.

The fixture types are fielded in tiles.
A selected fixture type has a white frame around the tile.

The number in the upper left corner of the tile, displays the fixture type number in the current show file.
In bold white font is the fixture type displayed.
Below the fixture type is the manufacturer displayed.

Sheet View

To go to the sheet view, tap the sheet view icon  in the title bar.

Figure 2: Select Fixture Type... Window - Sheet View

The table has nine columns with information to the fixture type.

Cells with a bright gray background are editable.
Cells with a dark gray background are read only.

1. No
Displays the fixture type number in the current show file.

2. LongName
Displays the name of the complete fixture type.
To edit the long name, press and hold the cell. It opens the Edit LongName Window.

3. ShortName
Displays the abbreviation of the long name from the fixture type.
To edit the short name, press and hold the cell. It opens the Edit Short Name Window.

4. Manufacturer
Displays the manufacturer of the fixture type.
To edit the manufacturer, press and hold the cell. It opens the Edit Manufacturer Window.
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5. ShortManu
Displays the abbreviation of the manufacturer of the fixture type.
To edit the short name of the manufacturer, press and hold the cell. It opens the Edit ShortManu Window.

6. DMX Footprint
Displays how many DMX channels the fixture type needs.

7. Instances
Displays how many different elements with single controls the fixture type has.

8. Mode
Displays the mode of the fixture type.
To edit the mode, press and hold the cell. It opens the Edit Mode Window.

9. Used
Displays how often the fixture type is imported in the Patch and Fixture Schedule.

Fixture Type Info

On screen 2 is the fixture type info to the selected fixture type displayed.

Figure 3: Fixture Type Info on screen 2

It displays at first, manufacturer, device name and mode in brackets, of the selected fixture type.
Below the name are all DMX channels along with their attributes.
If the fixture type has virtual channels it is displayed below the real channels.
If notes to the selected fixture type are available, they are also displayed in that area, together with the revisions.

Encoder Bar Functions

Figure 4: Encoder Bar Functions - Select Fixture Type... Window
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Scroll Info:
To scroll in the fixture type info up or down, turn the encoder left or right.

Scroll FixtureType:
To scroll in the select fixture area up or down, turn the encoder left or right.
To scroll in the select fixture area left or right, press the encoder and turn it left or right.

7.59. Välj knapp för konfigurationen av fjärrstyrnings-ingångar

För att öppna fönstret "Välj knapp", välj respektive cell och tryck och håll kvar i cellen under kolumnen Knapp, eller

tryck på scroll-encodern, i Fönstret "Konfigurera fjärrstyrningsingångar".

Figur 1: Fönstret "Välj Knapp"

Om den valda typen i fjärrstyrnings-konfigurationen är Exec så måste du välja typen av executor, dvs knappen.

Antalet tillgängliga alternativ beror på det valda executor-numret i kolumnen Executor. T.ex om executor-numret är
101, så kan knappen bara vara "Knapp 1".

Knapp 2:

Välj knapp 2 om den valda executorn är en flashknapp .

Fader:
Välj Regel om velociteten ska kontrollera regeln (MIDI eller DMX-Värden).

Knapp 1:

Välj knapp 1 om executorn är en go-knapp .

För att lämna fönstret "Välj Knapp", tryck på  i titelraden. Nu är du tillbaka i Fönstret "Konfigurera
fjärrstyrningsingångar".

Funktioner för Encoder-raden

Figur 2: Funktioner för encoder-raden

Scrolla:
För att scrolla höger eller vänster, tryck och vrid encodern till höger eller vänster.
För att bekräfta ett val, tryck på encoder-hjulet.
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7.60. Välj funktion för Executor-Fönstret

För att öppna fönstret "Välj funktion för executor", tryck på en executor med innehåll i fönstret "Ändra funktion på

executor" eller i fönstret "Inställningar för executor"

I den här vyn kan du ändra funktion för den aktuella executorn.

För att lämna fönstret "Välj funktion för executor", tryck på  i titelraden eller Esc  på ljusbordet.

För mer information om executors så hänvisar vi till Vad är executors?

Normal Executor-knapp

Om den valda executorn är en normal executor med en cuelista i så finns det sju olika funktioner tillgängliga.

Figure 1: Select Funktioner för Executor - Normal Executor

Go: Kör nästa cue.

GoBack: Kör den föregående cuen.

Pause: Stoppar en pågående X-Fade.

Toggle: Slår på eller av en executor.

Temp: Slår på executorn så länge som knappen trycks ned. Följer master-fadern och timing.

Learn: Slår in tempot (BPM).

Flash: Kör första cuen och ställer den till fullt så länge som executor-knappen trycks ned. Timing ignoreras.

Select: Väljer upp alla fixturer som används i denna executor.

Master Speed Executor-Knapp

Om den valda executorn är den master-speed executor så finns det fem olika alternativ att välja mellan.
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Figur 2: Välj funktion för executor - Magic Speed

Toggle: Slår av eller på Master Speed.

Learn: Slår in tempot (BPM).

Dubbla Hastigheten: Multiplicerar den aktuella hastigheten med 2.

Halva Hastigheten: Delar den aktuella hastigheten med 2.

Reset Speed: Återställer hastigheten till 60 BPM.

Master Rate Executor-Knapp

Om den valda executorn är en Master Rate-Executor så har du fem olika funktioner att välja mellan.

Figur 3: Välj funktion för executor - Master Rate

Toggle: Slår av eller på Master Rate.

Learn: Slår in tempot (BPM).

HalfRate: Dividerar Rate med 2.

DoubleRate: Multiplicerar Rate med 2.

Rate1: Återställer rate till 1:1.

Program Time-Master och Executor Time-Master
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Program Time-Master och Executor Time-Master

Om den valda executorn är en program time-master eller executor time-master så finns det tre alternativ att välja
mellan.

Figur 4: Välj funktion för executor - Program Time Master / Executor Time Master

Toggle: Slår på eller av program time master eller executor time master.

On: Slår på program time master eller executor time master.

Off: Slår av program time master eller executor time master.

Grupp-master

Om den valda executorn är en grupp-master så finns det tre olika alternativ att välja mellan.

Figur 5: Välj funktion för executor - Group Master

Select: Väljer alla fixturer som ingår i grupp-mastern.

Flash (bara för grupp-masters med fader): Sätter gruppmastern till 100% så länge som du håller ned knappen.

Black: Sätter grupp-mastern till 0% så länge som du håller ned knappen.

Huvud Fader-Executor

Om den valda execuron är huvud fader-executorn så finns det fem olika funktioner att välja mellan.
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Figure 6: Välj funktion för executor - Main Fader Executor

Master: Kontrollerar outputen för dimmervärden.

Crossfade: Crossfade mellan två cuer.

CrossfadeA: Crossfade för nedåtgående dimmervärden.

CrossfadeB: Crossfade för uppåtgående dimmervärden.

TempFader: Crossfade för cue på när den dras upp och cue av när den dras ned.

Normal Fader-Executor

Om den valda executorn är en normal fader-executor så finns det tre olika funktioner att välja mellan.

Figur 7: Välj funktion för executor - Normal Fader-Executor

Master: Kontrollerar outputen för dimmervärden.

Crossfade: Crossfade mellan två cuer.

TempFader: Crossfade för cue på när den dras upp och cue av när den dras ned.

7.61. Fönstret "Välj språk..."
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7.61. Fönstret "Välj språk..."

För att öppna fönstret "Välj Språk...", tryck på Setup  och sedan på Språk

Figur 1: Fönstret "Välj Språk..."

I den här vyn väljer du språk.

Det finns nio språk att välja mellan:

Tyska

Engelska

Spanska

Franska

Italienska

Polska

Portugisiska

Ryska

Svenska

För att välja språk trycker du bara på respektive titel.
Fönstret "Välj språk..." stängs och du kommer tillbaka till Setup.

För att lämna fönstret "Välj Språk..." så trycker du Esc .

 

7.62. Fönstret välj sessionsnummer
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7.62. Fönstret välj sessionsnummer

För att öppna fönstret "välj sessionsnummer", tryck på
knappen Starta eller gå med i en redan existerande session  i Fönstret Nätverksinställningar.

Det här fönstret visar alla tillgängliga sessioner.

Den övre gränsen är fyra sessioner.

Om en session existerar så visas sessionen som "Anslut till session" tillsammans med namnet på showfilen.

För att gå med eller starta en ny session, tryck på respektive titel.

Om du går med i en session så laddas showfilen från master-ljusbordet ner till ditt ljusbord.

För att lämna Fönstret Välj sessionsnummer, tryck på  i titelraden eller på Esc  på ljusbordet.

Då kommer du tillbaka till Fönstret Nätverksinställningar.

Relaterade Länkar
Setup

Nätverksinställningar

7.63. Fönstret "Välj Station..."
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7.63. Fönstret "Välj Station..."

För att komma till fönstret "Välj Station", öppna Nätverksinställningarna och tryck på Lägg Till .

Figure: Fönstret "Välj
Station..."

Detta fönster visar alla tillgängliga stationer i nätverket tillsammans med deras IPv6-adress.

För att lägga till en station i sessionen, tryck på respektive titel.

För att lämna fönstret, tryck  eller på Esc  på ljusbordet.

För mer information hänvisar vi till Vad är ett nätverk?

 

7.64. Fönstret "Välj Trig"
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7.64. Fönstret "Välj Trig"

För att komma till denna vy, tryck och håll i en cell under kolumnen trig i Cue-vyn.

Figur 1: Vyn "Välj Trig"

I den här vyn kan du välja trigger för aktuell cue.

Det finns sex cue-triggers tillgängliga:

1. Go
2. Tid
3. Följ
4. Ljud
5. BPM
6. Tidkod

Varje trig har en kort beskrivning under sin titel.

För att välja trigger, tryck på knappen med respektive titel.

För att lämna vyn "Välj Trig", tryck Esc  i titelraden.

För mer information om cuer, se Hur man arbetar med cuer

 

7.65. Välj typ av fjärrstyrningsingång
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7.65. Välj typ av fjärrstyrningsingång

För att öppna "fönstret välj typ", välj respektive cell och tryck och håll i cellen under kolumnen Typ alternativt tryck

på encoderhjulet du scrollar med i Fönstret Konfigurera Fjärrstyrningsingångar

Med typ avses den åtgärd som utförs när fjärstyrningskontakten är aktiverad.

Det finns tre typer tillgängliga:

None: Ljusbordet gör ingenting.

Exec (=Executor): Ljusbordet kör den valda executorn.

CMD (=Command): Ljusbordet kör kommandot som står i cmd-kolumnen i fönstret Fjärrstyrnings-ingångar.

För att lämna fönstret Välj Typ, tryck på knappen  i titelraden. Du kommer då tillbaka till Fönstret Konfigurera
Fjärrstyrnings-ingångar.

Funktioner för Encoder-raden

Scrolla:
För att scrolla vänster eller höger, tryck och vrid encoder-hjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta ett val, tryck på encoder-hjulet.

7.66. Fönstret "Välj Vy"
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7.66. Fönstret "Välj Vy"

För att öppna fönstret "Välj Vy", tryck på Mer...  i Vy-raden.

Figure 1: Fönstret "Välj Vy"

I den här vyn kan du välja vy för skärm 2 och uppåt.

Den aktuella valda vyn visas i gult.

Följande vyer finns att välja på.

Fixtur-Vyn

Grupp-Vyn

Presets-Vyn

Cue-Vyn

Virtual Playback-Vyn

Vyn "Magic Speed"

DMX-Vyn

Kommandorad-Vyn

Hjälp-Vyn

För att lämna fönstret "Välj Vy", tryck  i titelraden.

 

7.67. Fönstret "Välj vy för extern skärm"

För att öppna Fönstret "Välj vy för extern skärm"

På ljusbordet, tryck Setup  och sedan i kolumnen Ljusbord,  Välj vy för extern skärm .
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På den externa skärmen, tryck på Mer...  i Vy-raden.

Figur 1: Fönstret "Välj vy för extern skärm"

I det här fönstret ordnar du vyerna på den externa skärmen.
Fönstret är uppdelat i kolumnen Uppställning till vänster och förhandsvisnings-vyn för den valda uppställningen till
höger.

För att välja vy för respektive skärm-område: Välj område och sedan vyn, t.ex Fixtur-vyn.
En vald vy visas med gul text.

För att lämna fönstret, tryck på  i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.

Kolumnen Uppställning
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Kolumnen Uppställning

Kolumnen Uppställning är placerad på vänstra sidan av detta fönster.

Figur 2: Kolumnen Uppställning

I denna kolumn finns alla valmöjligheter för att arrangera vyerna på den externa skärmen.

Det orangea strecket på den vänstra sidan av cellen visar det nuvarande valet.

Det finns sex olika uppställningar att tillgå.

1. Singel
En stor vy över hela skärmen.

2. Dela horisontellt
Delar skärmen horisontellt i två rader med två vyer.

3. Dela vertikalt
Delar skärmen i två kolumner med två vyer.

4. 1+2 Horisontellt
Delar skärmen horisontellt med en vy i det övre området och två vyer i det nedre.

5. 1+2 Vertikalt
Delar skärmen vertikalt i en vy i det vänstra området och två vyer i det högra.

6. Quad
Delar skärmen i fyra delar med samma storlekar.

Funktioner för Encoder-Raden
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Figur 3: Funktioner för Encoder-Raden

Uppställning:
För att scrolla i kolumnen Uppställning, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

Titel:
För att välja en titel i förhandstitten, vrid encoderhulet åt höger eller vänster.

Välj:
För att välja vy för den valda titeln, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

 

7.68. Fönstret Välj Vinge...

För att öppna "Välj Vinge...", tryck på ving-ikonen  i titelraden till Vyn Virtuella Playbacks.
 

I den här vyn väljer du vinge att kontrollera från virtuella playbacks.

Det finns fem vingar tillgänliga.

Core Fader: Är den vanliga vingen som sitter på core-konsollen ihop med mastern och xfadern.

F-Wing 1: Är en fader wing som representerar den ev. anslutna F-Wing 1.

F-Wing 2: Är en fader wing som representerar den ev. anslutna  F-Wing 2.

B-Wing 1: Är en button wing som representerar den ev. anslutna  B-Wing 1.

B-Wing 2: Är en button wing som representerar den ev. anslutna  B-Wing 2.

Dubbelkolla anslutna vingar i Fönstret Vingar.

Relaterade Länkar
Vyn Virtuella Playbacks

Fönstret Vingar

7.69. Session Collision

339



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.69. Session Collision

En session collision (sessions-krock) sker om du ansluter 2 ljusbord till samma nätverk och båda borden är i samma
session.
När dot2 upptäcker en session collision så öppnas fönstret "Session Collision".

Figur: Fönstret "Session Collision"

Fönstret "Session Collision" har en tabell med tre kolumner:

ID: Visar sessions-numret.

Namn: Visar namnet på showfilen.

Master IP: Visar IP-adressen för Mastern.

Längst ner i fönstret finns tre åtgärdsknappar:

Gå med i den andra sessionen:
Tryck för att köra showen som en sessions-medlem och ta emot showfilen från mastern.
Den nuvarande showfilen kommer att sparas internt.

Ta över Session:
Tryck för att köra showen som master och skicka showfilen till medlemmarna i sessionen.
Medlemmarnas showfiler kommer att sparas internt i deras ljusbord.

Lämna Session:
Tryck för att köra showen i standalone-läge.

7.70. Settings of Executor View
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7.70. Settings of Executor View

To get to the Settings of Executor View, tap  in the title bar of the Cues View or tap an executor in the Executor

Bar Window.

Figure1: Window Settings of Executor

You can set different settings for the executor in this view. 

To select the function of an executor, tap the executor displayed in the view. The Select Function of Executor
Window opens.

Chaser

To set the executor to a chaser, tap the prohibition sign.

Hint:
You identify that an executor is a chaser if the executor in the executor bar is displayed in blue.

For more information about chasers refer to What are Chasers?

MIB (Move in black) late

To activate MIB (Move in black) late, tap the prohibition sign.

If MIB is activated, MIB will be preposition attributes of fixtures that are fading in from zero. The preposition will be
activated before the dimmer is fading in from zero.

Example MIB on:
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There are two cues. Cue 1, fixture 1 is set to full; Cue 2, fixture 2 is set to full with pan/tilt position.
If you start cue 1, fixture 1 opens the dimmer to 100 % and fixture 2 will be prepositioned. If you start cue 2, only the
dimmer of fixture 2 opens to 100 %. 

Figure 2: Values of cue 1 with active MIB late

Hint:
If you want to deactivate MIB late only for several fixtures on the executor, store these fixtures in the
previous cue with dimmer values of 1.

Autostop

Information:
Use autostop only for fader executors.

To activate autostop for the executor, tap the prohibition sign.

If autostop is on, the executor turns off when a fader position of 0 is reached.
If autostop is off, the executor stays on when a fader position of 0 is reached.

Use Master Speeds 1-4

To select a master speed for an executor, tap  of Master Speed and a drop-down box opens. 

If an executor uses master speed, the master speed fader controls the speed of effects in cues and chasers for this
executor.
If an executor does not use master speed, the master speed fader does not control this executor. Effects use the
stored effect speed.

For more information refer to Magic Speed View.

Use Master Rate

To deactivate master rate for an executor, tap the tick mark.

If an executor uses the master rate, the master rate controls the speed of the cue fade and cue delay timings.
If an executor does not use the master rate, the master rate does not control this executor.

For more information refer to Magic Speed View.

Super Priority (!)

342



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Super Priority (!)

To set the priority, tap the prohibition sign. 

Set priority only if the executor is disabled.

Important:
If at least one attribute of a fixture comes from an executor with the Super Priority (!), the fixtures are
displayed with an exclamation mark on the left of the ID numbers in the fixture sheet.

Important:
The Super Priority (!) has a higher priority than that of other playbacks and the programmer. 

Figure 3: Super Priority (!) displayed in fixtures

Figure 4: Super Priority (!) displayed in the fixture sheet view

Figure 5: Super Priority (!) displayed in an executor

Swop Protect

To turn swop protect on, tap the tick mark.

If swop protect is on, the dimmer values of this executor are not set to zero when an other swop executor is on.

Restart Mode
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Restart Mode

To select the restart mode, tap .

There are two different restart modes there:

First (default): The executor starts with the first cue.

Current: The executor starts with the current cue.

Cue Zero

To activate cue zero for the executor, tap the prohibition sign.

If cue zero is on, the dot2 creates an invisible cue zero on this executor.
The cue zero stores the default values of any attributes which are used in any cue on this executor.

If cue zero is on, any attributes which are used in any cue on this executor will have their default values in addition
to the values of the current cue.

For more information about tracking refer to What is Tracking?

Example Cue Zero On:
Let´s assume you have stored fixture 1 thru 3 in blue at executor 1.
In cue 1 of executor 2, fixture 1 is stored in red.
In cue 2 of executor 2, fixture 2 is stored in green.
In cue 3 of executor 2, fixture 3 is stored in green.
Cue zero is on for executor 2.

Starting executor 1 will display three fixtures in blue.

Figure 5: Fixture 1 thru 3 blue

Starting cue 1 of executor 2 will display fixture 1 in red.
Fixture 2 and 3 have their default values since they are used on executor 2 in cue 2 and cue 3.

Figure 6: Fixture 1 red – cue zero on

Example Cue Zero Off:
This is the same initial situation as in example cue zero on.

Starting cue 1 of executor 2 will display fixture 1 in red.
Fixture 2 and 3 keep the values from executor 1.
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Figure 7: Fixture 1 red – fixture 2 and 3 blue

Example Cue Zero On - Copy with Status:
Let´s assume you copy cue 1 at cue 4 in its original state and without tracking values from cue 3.
Turn cue zero on and choose copy method with status.

Copy Exec 1.2 Cue 1 At Exec 1.2 Cue 4

Cue 4 is exactly the same as cue 1, since it additionally copies the values from cue zero.

Figure 8: Copied cue 1 to cue 4 with cue zero and status

Example Cue Zero On – Copy no Status:
Let´s assume you copy cue 1 at cue 4 with cue zero on, but you copy without status.

The values from cue 3 are tracked to cue 4.

Figure 9: Copied cue 1 to cue 4 with cue zero and no status

Off Time

To set the off time in seconds, use the plus or minus or the numbered keys on the console.

If an executor has an off time and you turn the executor off by using Off  and pressing the executor button , the
executor turns off in the selected off time.
If an executor has an off time and you turn the executor off by using the fader, all attributes expect for the dimmer

turns off in the selected off time after you reached the 0 % status of the fader.
If an executor is a chaser and an off time is selected, the off time changes into an on and off time. The chasers start

in the selected off time and end in the selected off time.

Timecode

To select the timecode signal for this executor, tap the green timecode field.

There are three timecode signal options there:
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Off = No timecode signal

SMPTE

MIDI

 

7.71. Fönstret Setup

För att öppna fönstret Setup, tryck på knappen Setup  på ljusbordet.

Figur 1: Fönstret Setup

I det här fönstret kan du ändra olika inställningar för Show, Ljusbord och DMX/Nätverk.

För att öppna Systeminformations-Fönstret, tryck på symbolen  i titelraden.

För att lämna fönstret Setup, tryck  i titelraden.

Show

I kolumnen Show finns inställningarna för showen.

För att addera, patcha, ta bort patch och radera fixturer, tryck på Patch- och Fixturtabell.

För att konfigurera fjärrstyrnings-ingångar, t.ex MIDI eller DMX, tryck på Fjärrstyrning.

För att konfigurera tidkoden för MIDI eller SMPTE, tryck på Tidkod.

För att konfigurera globala show-inställningar, tryck på Globala Inställningar.

För att använda MIDI Show Control, tryck på MIDI Show Control.

Ljusbord
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Ljusbord

I kolumnen Ljusbord finns inställningarna för själva ljusbordet.

För at kalibrera skärmarna, tryck på Kalibrera Skärmar.

För att välja vyer för den externa skärmen, tryck på Välj vyer för den Externa Skärmen.

För att justera knapparnas bakgrundsbelysning, tryck på Bakgrundsbelysning för knappar.

För att ställa systemklockan, tryck på System-klocka.

För att välja vilket språk som ljusbordet ska använda, tryck på Språk.

För att uppdatera mjukvaran i ljusbordet, tryck på Uppdatera Mjukvara.

Nätverk

I kolumnen DMX/Nätverk finns inställningar som rör DMX och Nätverk.

För att välja nätverksinterface för dot2 onPC, tryck på Nätverks-interface.

För att ansluta externa vingar, tryck på dot2-vingar.

För att ansluta dot2 till ett annat ljusbord eller till dot2 3D, tryck på Sessioner.

För att välja ytterligare nätverksprotokoll, tryck på Nätverksprotokoll.

Funktioner för encoder-raden

Figur 2: Setup - Encoder-raden

Välj:
För att välja en funktion, vrid encoder-hjulet åt höger eller vänster.
För att bekräfta en vald funktion, tryck på encoder-hjulet.

7.72. Vyn för Presettypen Shapers

För att komma till Vyn för Presettypen Shapers, tryck på knappen Shapers  i Presettyp-raden.

- eller -
Håll ned   och tryck sedan 8 , för presettyp 8 (= Shapers).

För att öppna vyn för shapers-effekter, tryck på  i titelraden.
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Vyn för Presettypen Shapers är aktiv endast om de valda fixturerna har attribut under presettypen shapers.

Vyn för Presettypen Shapers är uppdelad i flera flikar med rå-värden.

I flikarna med rå-värden för shapers kan du kontrollera shapers-värdena i naturliga värden (0-100) för varje vald fixtur-
typ.

Funktioner för encoder-raden.

I det övre vänstra hörnet visas vilket reglage som encoderhjulet är kopplat till.

För att ställa ett värde, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

För att ändra encoder-hastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  .

För att ändra encoder-hastigheten till ultra-långsam, håll ned  -knappen och tryck på encoderknappen  .

För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-raden

Miniräknaren

Hur man arbetar med presets

Vad är presets?

7.73. Fönstret Mjukvaruuppdatering via USB
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7.73. Fönstret Mjukvaruuppdatering via USB

Fönstret för mjukvaruppdatering via USB finns under Setup, kolumnen Ljusbord, Uppdatera Mjukvara

I detta fönster kan du uppdatera mjukvaran i dot2 via ett USB-minne. För vidare information hänvisar vi till Komma
igång - Fysisk Setup och layout.

Nuvarande Version:
Visar det nuvarande versionsnummret och datumet för ljusbordet.

Uppdateringsversion:
Visar versionsnummret på uppdateringen på USB-minnet.

Knappen Uppdatera:
Tryck på denna för att uppdatera ljusbordet till versionen som finns på USB-minnet. Ljusbordet kommer fråga om du
vill spara den aktuella showfilen.

Relaterade Länkar
Setup

Komma igång - Fysisk Setup och layout

7.74. Fönstret "Konfigurering av Ljud-ingång"

För att komma till fönstret "Konfigurering av Ljud-ingång", tryck på Tools  och sedan på Ljudingång .
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Figur 1: Fönstret "Konfigurering av Ljud-ingång"

Det här fönstret visas den inkommande ljudsignalen från den audio-in anslutningen. För mer information om hur
man ansluter audio-in, se Kom igång - Fysisk Setup och Layout.

För att justera den inkommande ljudsignalen till en vågform som får plats i skärmen och inte överstyr, använd regeln
Ljud In.

För att undvika stora hopp i BPM-tempot (Beats Per Minute) och för att komma så nära BPM-reglagevärdet som
möjligt så kommer den inkommande BPM-signalen automatiskt justeras av en jämn multipliceringsfaktor t.ex 2.
För att manuellt justera BPM, använd BPM-reglaget.

För att lämna fönstret "Konfigurering av Ljud-ingång" tryck på  i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.

Funktioner för Encoder-raden

Standardhastigheten för encoders är utan decimal.
För att ändra encoderhastighetern till långsam, tryck på encoderknappen . Encoderhastigheten är nu med
decimal.

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned knappen  och tryck sedan på encoderknappen 
. Enkoderhastigheten motsvarar nu ett DMX-steg.

Figur 2: Encoder-raden - Fönstret "Konfigurering av Ljud-ingång"

Ljud In(%):
För att ställa nivån på ljudingången, vrid encodern till vänster eller höger.
För att öppna miniräknaren, tryck på encodern.

BPM:
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För att ställa in BPM, vrid encodern till vänster eller höger.
För att öppna miniräknaren, tryck på encodern.

 

7.75. Fönstret "Status och Meddelanden"

För att öppna fönstret "Status och Meddelanden", tryck på en ikon till höger bredvid kommandoraden.

Figur 1: Fönstret "Status och Meddelanden"

Fönstret "Status och Meddelanden" ger dig information om de ikoner som visas till höger bredvid kommandoraden.
Alla aktuella status och meddelanden visas med vita bokstäver.

För att få en överblick över all status och alla meddelanden, tryck på  i titelraden. 

Tabellen har fyra kolumner.

Ikon:
Visar ikonen för statusen eller meddelandet. Detta är den ikon som visas bredvid kommandoraden.

Namn:
Visar statusens eller meddelandets namn.

Kategori:
Visar vilken kategori statusen eller meddelandet tillhör. Det finns två kategorier, Show och Net (Nätverk).
Alla meddelanden i show-kategorin sparas i showfilen och öppnas med showfilen.
Alla meddelanden i net-kategorin är oberoende av showfilen och är är tillgängliga med olika showfiler.

Beskrivning:
Visar detaljerad information om statusen eller meddelandet.
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För att lämna fönstret "Status och Meddelanden", tryck på  i titelraden eller tryck på Esc  på ljusbordet.

Status och Meddelanden i Detaij

Sessions-Status Master:
dot2 är master i sessionen.
Det blå hjärtat visas efter att en session startats i Nätverksinställningar.

Sessions-Status Standalone:
Det brustna röda hjärtat visas om dot2 är i standalone-läge.

Smiley:
Bredvid kommandoraden visas en smiley.
Smileyn indikerar standalone-läge och att allt är OK.

Ljusbordet är i en Session:
dot2 har gått med i en session.

Nätverksförlust:
Nätverkskabeln eller anslutningen saknas eller är defekt. Dubbelkolla nätverksanslutningarna.

DMX-Testare Output:
DMX-testaren har utgående värden. För att stänga av DMX-testaren, öppna fönstret Tools.

Tidkodsinspelning:
Inspelning av tidkod körs för en cuelista. För att stänga av inspelningen, öppna respektive cue-vy och tryck på
TC Inspelning  i titelraden.

Någonting är ej patchat:
Det finns fixturer i Patch- och Fixturtabellen utan en patch-adress. Dubbelkolla fixturerna i Patch- och Fixturtabellen.
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Ej tilldelade Portar:
Fixturer i Patch- och Fixturtabellen är patchade till ett universum som inte är tillgängligt, t.ex universum 5 på en
ensam dot2 core.

Otillräckligt antal parametrar:
dot2 onPC saknar en ansluten enhet för att kunna skicka DMX.
Ett anslutet dot2-ljusbord eller en ansluten Node4 behövs för att dot2 onPC ska kunna skicka DMX.
Fler än 1024 DMX-kanaler är patchade på en dot2 onPC.

Parkerad:
DMX-kanaler är parkerade. Parkerade kanaler har en blå bakgrund i DMX-vyn.
För att ta bort parkering för alla DMX-kanaler. Öppna fönstret Tools.

Preview:
Preview är aktivt. Vi hänvisar till  Knappen Prvw (Preview) och Kommandot Preview.

Blind:
Blind är aktivt, vi hänvisar till Knappen Blind och Kommandot Blind.

Global Autofix:
Global autofix är av. För att slå på global autofix hänvisar vi till Globala Inställningar.

Grupp/Grand Master:
En gruppmaster eller grand-mastern står på mindre än 100%. Vi hänvisar till Fönstret "Tom Executor" och Kom
igång guiden 2 - Fysisk Setup och Layout.

Highlight:
Highlight är aktivt. Se även Knappen Highlt (Highlight).

Saknade Stationer:
En tidigare tillgänglig station saknas. Dubbelkolla anslutna enheter i Nätverksinställningarna.
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IP-konflikt:
Två ljusbord med samma IPv4-adress är tillgängliga. Ändra IP-adress.

Speed 1:
Master Speed är på. För att slå av master speed, se fönstret "Magic Speed".

Rate 1:
Master rate är på. För att slå av master rate, se fönstret "Magic Speed".

Exec Time:
Executor time används. För att ställa exec time till 0.0sek, se fönstret "Magic Speed".

Prog. Time:
Programmer Time används. För att ställa Prog. Time till 0.0sek, se fönstret "Magic Speed".

7.76. Fönstret Systemklocka
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7.76. Fönstret Systemklocka

Fönstret Systemklocka finns under Setup i kolumnen Console, tryck på Systemklocka .

I den här vyn kan du ställa systemklockan.

För att ställa klockan, tryck på + eller -.
För att återställa systemklockan till den senaste inställningen, tryck på Reset .
För att tillämpa instälningen, tryck Apply .
För att lämna vyn. tryck  i Titelraden.

Funktioner för Encoder-raden

För att använda den andra funktionen hos ett hjul, tryck och håll ned  -knappen.

År eller timme:
För att välja år eller timme, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Månad eller minut:
För att välja månad eller minut, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Dag eller sekund:
För att välja dag eller sekund, vrid encoder-hjulet till höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Inställningar (Setup)

Titelraden
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7.77. Fönstret Systeminformation

För att öppna fönstret systeminformation, tryck på knappen Setup  på ljusbordet, tryck sedan

på informationsikonen  i titelraden.

Det här fönstret ger dig information om ljusbordet.

Typ:
Visar typen av ljusbord.

Mjukvaruversion:
Visar mjukvarans versionsnummer.

Build:
Visar detaljerat versionsnummer tillsammans med datum och tid för mjukvaran.

Primärt Näverksinterface:
Visar valt nätverksinterface i Fönstret Nätverksinterface.

IPv4-addresser för externa protokoll:
Visar IPv4 adresser.

Showfil:
Visar namnet på showfilen.
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Show Sökväg:
Visar sökvägen där showen finns sparad.

Relaterade Länkar
Setup

Fönstret Nätverksinterface

7.78. Fönstret Tidsinställningar

För att öppna fönstret tidsinställningar, tryck på knappen Time  på ljusbordet.

Fönstret Tidsininställningar visas på skärm 1.

I det här fönstret kan du ställa in standardtider för cuer och preset-typer.

Om en standardtid är satt så används den alltid när du t.ex sparar en cue.

Om en standardtid är satt och du håller på att spara en cue så blinkar knappen Time  för att påminna
dig om att det finns standardtider satta.

För att lämna fönstret, tryck  i titelraden, eller tryck Esc  på ljusbordet.
 

Cue-Timing

Cue-timing har en lägre prioritet än preset-typ timing. Cue-timing ersätts av preset-typ timing.
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Följande standard-cuetider finns tillgängliga:

Fade

OutFade

Delay

OutDelay

För att sätta en tid, tryck på motsvarande knapp så öppnas miniräknaren.

För att återställa all cue-timing, tryck på .

Preset-Typ Timing

Preset-typ timing har högre prioritet än cue-timing. Preset-typ timing ersätter cue-timing.

Du kan sätta en fade och/eller delaytid till alla tillgängliga attribut

För att sätta en tid, tryck på [Cue] i timing-tabellen. Miniräknaren öppnas.

För att återställa all preset-typ timing, tryck på .

Encoder-radens Funktion

 

Fade:

För att välja tid utan decimal, vrid encoderhjulet åt vänster eller höger.
För att välja tid med decimal, tryck och håll ned  vrid sedan encoderhjulet åt höger eller vänster.

Relaterade Länkar
Knappen Time

Miniräknaren

7.79. Fönstret "Tidkods-konfiguration"
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7.79. Fönstret "Tidkods-konfiguration"

Fönstret "Tidkods-konfiguration" finns i Setup, kolumnen show, Tidkod.

I det här fönstret kan du aktivera och deaktivera inkommande MIDI-tidkod och SMPTE.

Information:
Du behöver inte vara ansluten till en nätverkssession för att kunna ta emot tidkod.
Om ljusbordet är en del i en session så kan tidkod-signalen tas emot av alla andra sessionsmedlemmar.
Om fler än en tidkod-signal är ansluten till de olika ljusborden i en session så är det den första mottagna
tidkod-signalen som används. Om den först ansluta tidkod-signalen fallerar så kommer den andra
anslutna tidkod-signalen att användas.

På den vänstra sidan av skärmen visas de två tillgängliga tidkoderna.

MIDI

SMPTE

Den gröna bocken visar att tidkodstypen är aktiverad.
Det röda förbudsmärket visar att tidkodstypen är inaktiverad.
För att aktivera eller inaktivera en tidkodstyp, tryck på ikonen.

Om en tidkod är ansluten så visas den mottagna tidkoden under tidkodstypen.

Om du har en extern skärm ansluten så visas tidkoden i vy-raden nedanför klockan.

För att lämna fönstret "Tidkods-konfiguration", tryck på  i titelraden eller tryck på Esc . Du kommer nu tillbaka
till Setup.

Funktioner för Encoder-raden

Tidkod:

För att välja en tidkod, vrid encoder-hjulet åt höger eller vänster.
För att aktivera eller avaktivera en tidkod, tryck på encoder-hjulet.
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7.80. Fönstret Tools

För att öppna fönstret Tools, tryck på knappen Tools  på ljusbordet.

Figur 1: Fönstret Tools

Fönstret Tools har fyra kategorier.

DMX

Slå av DMX-testaren:
Slår av DMX-testaren. DMX-testarvärden visas med röd bakgrund i DMX-Vyn.

Unparka alla DMX channels:
Tar bort parkering för alla DMX-Kanaler. Parkerade DMX-värden visas med blå bakgrund i DMX-Vyn.

Ljud

Ljud Int:
Öppnar Fönstret "Konfigurera Ljud In".

Vingar

Ving- & Nod-diagnostik:
Öppnar Fönstret "Ving- & Nod-diagnostik".

MIDI

MIDI-konfiguration (bara dot2 onPC):

Öppnar Fönstret "MIDI-Konfiguration".

MIDI-Monitor:
Öppnar Fönstret "MIDI-Monitor".

För att lämna fönstret Tools, tryck på  i titelraden.

Funktioner för Encoder-Raden

Figur 2: Funktioner för Encoder-raden - Fönstret Tools

Välj:
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För att välja en funktion, vrid encodern till höger eller vänster.
För att bekräfta en vald funktion, tryck på encodern.

7.81. Vyn för Presettypen Video

För att komma till Vyn för Presettypen Video, tryck på Video  i Presettyp-Raden

- eller -
Håll ned knappen   och tryck 9 , för presettyp 9 (= Video).

Vyn för Presettypen Video är aktiv endast om de valda fixturerna har attribut i presettypen Video.

Vyn för Presettypen Video är uppdelad i flera flikar med rå-värden.

I vyn med rå-värden kan du kontrollera värdena för video i naturliga värden (0-100) för den valda fixturtypen.

För att öppna vyn för video-effekter, tryck på  i titelraden.

Funktioner för encoder-raden

I det övre vänstra hörnet av encodern visas vilket reglage den är kopplad till.

För att ställa värdet, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.

För att ändra encoderhastigheten till långsam, tryck på encoderknappen  .

För att ändra encoderhastigheten till ultra-långsam, håll ned   -knappen och tryck på encoderknappen  .
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För att öppna miniräknaren, tryck på encoderhjulet.

Relaterade Länkar
Presettyp-raden

Miniräknaren

Hur man arbetar med presets

Vad är Presets?

7.82. Vyn "Virtuella Playbacks"

För att visa Vyn "Virtuella Playbacks"

på skärm 1, Håll ned  + Exec .

på skärm 2: Tryck Virtuella Playbacks  i Vy-raden.

Figur: Vyn "Virtuella Playbacks"

Den här vyn ger dig åtkomst till virtuella executors och reglar.

Det finns två sätt att använda den virtuella playbacken.

1. Använd den virtuella playbacken som en backup för hårdvaru-playbacken.
Den virtuella playbacken visar alltid samma status som hårdvaru-playbacken.

2. Använd den virtuella playbacken för att få ytterligare executors till din hårdvara.
Om du inte har någon riktig Button Wing, så kan du fortfarande använda den virtuellt.

Ikonerna för dina virtuella executors är som standard desamma som på de riktiga .
Om en funktion är tilldelad en executor så visas executor-ikonen.
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Om du använder vyn "Virtuella Playbacks" på en extern skärm med uppställningen Dela Vertikalt eller 1+2
vertikalt,  så visas cue-namnen.

För att arrangera en extern skärm, tryck på Mer...  i vy-raden. Fönstret "Välj vy för extern skärm" öppnas.

Namnen på dina executors visas nu som standard. Om du trycker på  -knappen så visas numret på excecutorn.

För att ändra funktioner på executorknapparna, tryck på verktygs-ikonen  i titelraden. Fönstret "Ändra funktion för
executor" öppnas.

För att välja vinge för dina virtuella playbacks, tryck på vingen  i titelraden. Fönstret "Välj Vinge" öppnas.

7.83. Inställningar för Fönster

För att öppna fönsterinställningarna på dot2 onPC, tryck på skalnings-ikonen  i det övre högra hörnet i dot2
onPC.

I det här fönstret kan du justera skärm-skalningen.

Det finns tre alternativ:

Standard-skalning:
Justerar skalningen av fönstret för dot2 onPC. Klicka på - för att göra fönstret mindre. Klicka på + för att förstora det.

Horisontell Auto-skalning:
Välj hur många dot2-bildskärmar du vill se som minst i dot2 onPC programmet.

Vertikal Auto-skalning:
Välj om du vill se enbart displayerna, eller displayer med knappar som ett minimum.

För att tillämpa ändringarna och lämna fönstret, tryck på  i det övre vänstra hörnet.
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7.84. Fönstret Vingar

Fönstret Vingar finns under Setup, kolumnen DMX/Nätverk, Vingar/Noder.

Figure: Fönstret "Vingar"

Det här fönstret visar alla tillgängliga ving-slots.
Till Core-fader kan man ansluta ytterligare två F-Wings och två B-Wings beroende på ljusbord.
Core-fader är alltid fixerad, intern och visad med en röd statusrad till vänster.
Om du har ett XL-F eller XL-B ljusbord så visas den vingen som fixerad intern med en röd statusindikator.

För att koppla en extern vinge, tryck på respektive ledig ving-slot. Fönstret "Konfigurera Slot" öppnas
För att ta bort koppling till extern vinge, tryck på respektive upptagen slot. Fönstret "Konfigurera Slot" öppnas.

En vald slot har en orange ram runt sin cell.

För att lämna fönstret, tryck på  i titelraden eller på Esc  på ljusbordet.

Status

En slot kan ha fyra olika status:

Fixerad Intern:
Den här sloten är fixerad internt, dvs core-fader eller den inbyggda vingen hos en dot2 XL-B eller dot2 XL-F.
En fixerad intern slot visas med en röd statusindikator.
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Ledig:
Den här sloten är ledig. Du kan koppla en vinge här.
En ledig slot visas med en gul statusindikator.

Ansluten:
Den här sloten är ansluten till en extern vinge.
Vingens IPv6-adress visas även.
En ansluten slot visas med ljusgrön statusindikator.

Kopplad:
Den här sloten är kopplad till en extern vinge som EJ är ansluten.
Vingens IPv6-adress visas även.
En kopplad slot visas med grön statusindikator.

Funktioner för encoder-raden

Vinge:
För att scrolla upp eller ned i kolumnen Slots, vrid encoderhjulet till höger eller vänster.
För att öppna fönstret "Konfigurera Slot", tryck på encoderhjulet.
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7.85. Fönstret "Vings- och Nodsdiagnostik"

För att öppna fönstret "Vings- och Nodsdiagnostik", tryck på Tools  och sedan på Vings- och Nodsdiagnostik

Figur 1: Fönstret "Vings- och Nodsdiagnostik"

Fönstret "Vings- och Nodsdiagnostik" är användbart om teknisk support behövs.

Fönstret "Vings- och Nodsdiagnostik" visar anslutningsstatusen för ljusbordet, vingen eller node4.
För att välja typ, tryck i tabellen. Raden för den valda typen har blå bakgrund.

Tabellen har fyra kolumner.

Typ:
Visar typ av enhet.

IP-Address:
Visar IPv6-addressen.

Status:
Visar anslutningens status, t.ex ansluten, ej ansluten eller laddar ner firmware.

Anslutningar:
Visar antalet anslutningar.

Du kan också identifiera varje enhet i nätverket.

Välj enhet i tabellen och tryck på ram-ikonen  i titelraden.
En orange ram börjar då blinka i skärmen på den valda enheten.

För att lämna fönstret, tryck på  i titelraden eller try Esc  on the console.

Detalj-området

Detalj-området visar detaljer för den valda typen av enhet.

Funktioner för Encoder-raden
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Funktioner för Encoder-raden

Figur 2: Encoder-raden för "Vings- och Nodsdiagnostik"

Scrolla:
För att scrolla upp eller ner i tabellen, vrid encoderhjulet åt höger eller vänster.
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8. Kommandon

I detta kapitel kommer vi gå igenom alla kommandon detaljerat.

Du kan läsa om alla kommandon och vilka valmöjligheter du har.

Det finns relaterade länkar i texten för att gå till andra sidor med mer information.

Så här gör du för att få hjälp för specifika kommandon i ljusbordet.

1. Tryck på Help .
2. Tryck på den kommandoknappen du vill se hjälpavsnittet för.
3. Tryck Please .

Hjälpavsnittet för det valda kommandot visas på skärm 1.

8.1. >>> [GoFastForward] Kommandot

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av >>> [GoFastForward]-kommandot.

Beskrivning

Med >>> [GoFastForward] kommandot kan du hoppa till nästa cue i cuelistan utan fade- och delaytider.

Låt oss säga att du har en lång cuelista med tider och du vill titta igenom listan snabbt utan att vänta på fade- och
delaytider.

Med kommandot >>> [GoFastForward] Kan du göra detta.

Använd >>> [GoFastForward] istället för Go kommandot om du inte behöver cuetiderna.
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Syntax

>>> Executor

Kommandot >>> [GoFastForward] behöver följande argument:

>>> [GoFastForward]

Executor: Tryck på executorknappen där culistan du vill hoppa i finns sparad.

Exempel

För att bli lite snabbare, håll ned >>>  knappen och tryck på respektive executor button  flera gånger.

>>>  Please
Hoppar till nästa cue i main-cuelistan utan timing.

>>>  Go + (Large)
Hoppar till nästa cue i main-cuelistan utan timing.

>>>  Executor 1.1
Hoppar till nästa cue i executor 1.1 utan timing.

Relaterade Länkar
>>> GoFastForward Key

What is Cues

How to work with Cues

Go Command

Cues View

 

8.2. Kommandot <<< [GoFastBack]

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot <<<[GoFastBack].

Beskrivning

Med kommandot <<<[GoFastBack] kan du hoppa till föregående cue i din cuelista, utan timing.

Anta att du har en lång cuelista med tider och du vill kolla igenom den snabbt utan att vänta på varje cue-tid.
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Med kommandot <<<[GoFastBack] kan du göra det.

Syntax

<<<

Kommandot <<<[GoFastBack] behöver följande argument:

<<< [GoFastBack]

Executor: Tryck på en knapp associerad med den executorn som innehåller den culista du vill hoppa i.

Exempel

För att bli lite snabbare, tryck och håll ned knappen <<<  och tryck sedan på
respektive executor-knapp  flera gånger.

<<<  Go - (Large)
Hoppar till föregående cue i huvud-cuelistan utan timing.

<<<  Executor 1.1
Hoppar till föregående cue i culistan under executor 1.1 utan timing.

Relaterade Länkar
Knappen <<<[GoFastBack]

Vad är cuer

Hur man arbetar med cuer

Cue-Vyn
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8.3. Kommandot - [Minus]

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot - [Minus].

Beskrivning

Med kommandot - [Minus] kan du

ta bort vissa objekt från ett urval

reducera dimmervärdet

kalla upp föregående sida

Syntax

1. Ta bort objekt från en lista:

- 5

2. Reducera dimmervärden:

At - 12

3. Kalla upp föregående sida:

Page -

Kommandot - [Minus] är ett hjälpande kommando och behöver ett andra kommando eller ett nummer.

Exempel 1
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Exempel 1

Låt oss säga att du har en lång lista med valda fixturer och du vill ta bort en ur urvalet.

 

Tryck -  5  Please  på ljusbordet.
Fixturen med ID 5 är borttagen ur urvalet.

Exempel 2

Låt säga att du har ett lång lista med valda fixturer och du vill ta bort valet från fixtur ID 5 till 7.
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Tryck -  5  Thru  7  Please  på ljusbordet.
Fixturerna med ID 5 till 7 är borttagna ur urvalet.

Exempel 3

Anta att du vill reducer dimmervärdet med 12% på dina valda fixturer.

 

Tryck At  -  12  Please  på ljusbordet.
Dimmervärder reduceras med 12%.

För att reducera dimmervärdet med 10 %, tryck 2 gånger på knappen -  .

Exempel 4

Om du vill kalla upp föregående sida.

Tryck Page  -  Please  på ljusbordet.
Föregående sida öppnas.

Relaterade Länkar
Knappen - [Minus]

Vad är en programmerare

Fixtur-Vyn

8.4. Kommandot + [Plus]

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot + [Plus].

Beskrivning

Med kommandot + [Plus] kan du 

addera objekt till ett urval

öka dimmervärdet

kalla upp nästa sida

Syntax

1. Addera objekt till ett urval:

+ 5

2. Öka dimmervärdet:
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At + 12

3. Kalla upp nästa sida:

Page +

Kommandot + [Plus] är ett hjälpkommando och behöver ytterligare kommandon eller värden.

Exempel 1

Låt säga att du har ett stort urval av fixturer och vill addera ytterligare en fixtur till urvalet.

  

Tryck +  5  Please  på ljusbordet.
Fixturen med ID 5 läggs till i urvalet.

Exempel 2

Låt säga att du redan har ett urval av fixturer och vill addera fixturer med ID 5 till 7.
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Tryck +  5  Thru  7  Please  på ljusbordet.
Fixturerna med ID 5 till 7 läggs till i urvalet.

Exempel 3

Du vill öka dimmervärdet med 12% i de fixturer som är valda.

 

Tryck At  +  12  Please  på ljusbordet.
Dimmervärdet ökas med 12%.

För att öka dimmervärdet med 10%, dubbeltryck på knappen +  .

Exempel 4

Om du vill kalla upp nästa sida med executors.

Tryck Page  +  Please  på ljusbordet.
Nästa sida öppnas.

Relaterade Länkar
Knappen +[Plus]

Vad är programmeraren

Fixtur-Vyn
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8.5. Assign Command

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Assign.

För att kalla upp kommandot Assign, tryck och håll ned  -knappen och tryck sedan på knappen Label  på
ljusbordet.
Assign syns nu i kommandoraden.

Assign

Beskrivning

Med kommandot Assign kan du skapa kopplingar mellan

en fixtur och en DMX-adress

en funktion och en executor-knapp

en fadetid och en cue i en executor

Syntax

1. Koppla en fixtur till en DMX-adress.

Assign Fixture 21 DMX 2.1

2. Koppla en funktion till en executor-knapp.

Assign Flash

3. Koppla en fadetid till en cue i en executor.

Assign Fade 10 Cue 2 Exec 1

4. Koppla en fadetid till den nu aktiva cuen i huvud-executorn.

Assign Fade 10

Exempel 1

Låt säga att du vill patcha fixturen med ID 21 till DMX-adress 2.1.

Tryck  + Label  (=Assign) Fixture  2  1  DMX  2  .  1  Please .

Fixturen med ID 21 är nu patchad till DMX-adress 2.1.

Dubbekolla den korrekta patchen i Patch- och fixturtabellen.

Exempel 2
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Exempel 2

Låt säga att du vill koppla en funktion till en executorknapp.

Tryck  + Label  (=Assign) Flash  och sedan respektive executorknapp, t.ex .

Funktionen flash är nu kopplad till den executorknappen.

Dubbelkolla den inställda funktionen i Vyn "Ändra funktion för executor".

Exempel 3

Låt säga att du vill sätta en fadetid på 10sek i cue 1 under executor 5.

Tryck  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 1  0  Cue  1  Exec  5  Please .

Fade tiden 10sek är nu satt på cue 1 i executor 5.

Dubbelkolla fadetiderna i respektive Cue-vy.

Exempel 4

Låt säga att du vill sätta en fadetide på 5 sekunder på den nuvarande cuen i huvudexecutorn.

Försäkra dig om att den nuvarande cuen körs.
Om huvud-executorn är av så kommer fadetiden sättas på alla cuer i huvud-cuelistan.

Tryck  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Please .

Fadetiden 5 sekunder är nu satt på den nuvarande cuen i huvud-executorn.

Relaterade Länkar
Knappen Label

Kommandot Fade

Knappen Time

Patch- and Fixturtabellen

Vyn "Ändra funktion på executor"

Cue-vyn

8.6. Kommandot At

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot At.

För att kalla upp kommandot At, tryck på knappen At  på ljusbordet.
At visas nu i kommandoraden.

At

Beskrivning
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Beskrivning

Med kommandot At kan du

sätta värden för valda fixturer

använda presets för valda fixturer

hämta värden från en fixtur till en annan fixtur

sätta ett värde för en executor

använda det som ett hjälpkommando för t.ex funktionen copy

Syntax

1. Sätta värden för valda fixturer:

At 50

2. Använda presets för valda fixturer:

At Preset 1.2

3. Hämta värden från en fixtur till en annan:

Fixture 1 At Fixture 2

4. Sätta ett värde för en executor.

Executor 1 At 50

5. Använda at som ett hjälpkommando för t.ex funktionen copy.

Copy Cue 2 At 3

Exempel 1

Låt säga att du vill sätta dimmerväret till 50% för de valda fixturerna.

At  5  0  Please

Alla valda fixturer har nu dimmervärde 50.

Dubbelkolla dimmervärdena i Fixturtabell-vyn.

Om master-regeln inte är ställd på 100% så visas värdena i fixtursymbolen som lägre än i fixtur-tabellen.

Exempel 2

Låt säga att du vill använda ett dimmerpreset för alla valda fixturer.
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1. Gå till Dimmer Preset-poolen.
2. Tryck på ett dimmerpreset.

ELLER

At  Preset  1  .  2  Please

Alla valda fixturer använder nu ditt valda dimmerpreset.

Exempel 3

Låt säga att du vill använda värdena från fixtur 1 i fixtur 2.

Välj först den fixtur som ska ha de hämtade värdena och sedan den fixtur du ska hämta värdena ifrån.

1. Välj först den fixturen som ska ha de hämtade värdena.

Fixture  2

2. Välj sedan fixturen som du vill hämta värdena från.

At  Fixture  1  Please

Fixtur 2 har nu samma värden som fixtur 1.

Exempel 4

Låt säga att du vill sätta executor 3 till värdet 50%.

Den fysiska regeln rör sig inte.

För att sätta värdet på huvud-executorn, tryck inget executor-nummer utan bara Exec .

Exec  3  At  5  0  Please

Executor 3 står nu i 50%.

Exempel 5

Låt säga att du vill kopiera Cue 2 till Cue 3.
Då behöver du använda At som ett hjälpkommando.

Copy  Cue  2  At  3  Please

Ljusbordet ber dig att välja kopieringsmetod.

Relaterade Länkar
Knappen At

Kommandoraden

Fixtur-vyn
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Preset-pooler

8.7. Kommandot Black

Den här sidan beskriver syntaxen och hur man använder kommandot Black.

För att kalla upp kommandot black, tryck och håll ned knappen  och knappen <<<  [GoFastBack] på
ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot black kan du ställa dimmerattributen i en executor till 0%

temporärt, så länge du håller ned executor-knappen

med ett kommando

Syntax

För att ställa dimmerattributet i en executor till 0%.

Black

Exempel 1

Låt säga att du tillfälligt vill ställa dimmerattributen i executor 3 till 0% så länge som du håller ned
executorknappen.

Tryck och håll ned  och <<<  [GoFastBack] (=Black) samt tryck och håll ned respektive executor-knapp .

Så länge som du håller ned executorknappen så tillämpas kommandot på den executorn.

När du släpper knappen återgår executorn till sin normala status.

Exempel 2

Du vill ställa dimmerattributen i executor 3 till 0% via kommandoraden.

Tryck och håll ned  och <<<  [GoFastBack] (=Black) Exec  3  Please .

Dimmerattributen ställs till 0%.

För att få tillbaka en knapp-executor till sitt normala status, tryck på executorknappen 2 ggr.
För att få tillbaka en executor med regel till sin normala status, dra ned regeln till 0% och sedan upp igen.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

Knappen <<< [GoFastBack]

Ändra funktioner för executor-knappar

Välja funktioner för executor-knappar
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8.8. Kommandot Blind

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Blind.

Om du kör kommandot blind i ljusbordet genom att trycka på knappen Blind  så kommer kommandot
att köras direkt.
Du kan också använda kommandoraden tillsammans med det virtuella tangentbordet för att skriva ordet
blind.

För att kalla upp kommandot blind, tryck på knappen Blind  på ljusbordet.
Kommandot körs direkt.

Beskrivning

Med kommandot blind kan du slå av eller på live-outputen för programmeraren.
Det är användbart för att programmera ljus utan att det syns live.

Kommandot Blind är en växlande (toggle) funktion.

Om blind är på och du trycker Blind  så slår du av funktionen.

Om blind är av och du trycker Blind  så slår du på funktionen.

Syntax

Växla mellan på och av för funktionen Blind.

Blind

Exempel

Anta att du vill slå på blind för att kunna fortsätta programmera utan att störa det som pågår på scenen.

Tryck Blind .

Ljusbordet ger dig feedback att blind är aktivt, i botten på skärm 1.
Inget värde från programmeraren visas live. Programmeraren skickar ingen output.

Dubbelkolla dina körda kommandon i kommandorad-vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Blind

Kommandorad-vyn

Vad är programmeraren?

8.9. Kommandot Call

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Call.
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För att kalla upp kommandot Call, tryck på  -knappen tilsammans med On  på ljusbordet.

Call står nu i Kommando-raden.

Call

Beskrivning

Med kommandot Call kan du kalla upp

presets från preset-poolen till programmeraren för alla fixturer som har presets tillgängliga.

statusen från en cue som den ser ut och ladda det som aktiva värden i programmeraren utan att välja fixturerna. 

Syntax

1. Kalla upp ett preset från preset-poolen till programmeraren.

Call Preset 1.1

2. Kalla upp en cue.

Call Cue 3

Exempel 1

Låt säga att du vill kalla upp dimmerpreset 1 från dimmerpreset-poolen (=1) till programmeraren

Tryck och håll ned  -knapen + On  (=Call) sedan Preset  1  .  1  Please .

Dimmerpreset 1 är nu aktivt i programmeraren för alla fixturer som har möjlighet att använda detta preset.

Dubbelkolla värdena i programmeraren med hjälp av Fixturtabell-vyn.

Exempel 2

Anta att du vill spara cue 4 (= grön bakgrund och en skådespelare på scenen).
Ljuset för skådespelaren på scenen är för närvarande i programmeraren tillsammans med de valda fixturerna.
Nu kan du kalla upp cue 3 (= grön bakgrund) tillsammans med det nuvarande urvalet av fixturer och värden, in till
programmeraren
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Håll ned knappen  + On  (=Call) tryck sedan Cue  3  Please .

Cue 3 är uppkallad och du ser de utgående värdena tillsammans med ditt förra urval av fixturer och deras värden.
Alla värden från cue 3 finns i programmeraren och de går att spara.
Inga fixturer från cue 3 är valda.
Du kan fortfarande justera värdena på ditt urval av fixturer.
Om allt ser bra ut, spara cue 4 (= grön bakgrund med en skådespelare på scenen) till en executor.

Relaterade Länkar
Vad är en programmerare

Hur man jobbar med Presets

MA-Knappen

On-Knappen

8.10. Kommandot Clone

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen utav kommandot Clone.

För att kalla upp kommandot Clone så trycker du och håller ned knappen  sedan på knappen Copy .
Clone är skrivet i Kommando-Raden nu.

Beskrivning

Med kommandot Clone så kan du kopiera alla värden från en fixtur till en eller flera fixturer genom hela showfilen.
Det inkluderar cuer, presets och grupper. Clone-kommandot fungerar som en batch-process för
kommandot At tillsammans med kommandot Update.

Syntax

Klona fixtur 1 till fixtur 2.

Clone Fixture 1 At 2

Exempel 1
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Exempel 1

Låt säga att du programmerade något med 2 fixturer (ID 31 och 32), sen insåg du att du måste addera 3 fixturer till
som ska göra samma sak som de första två

 

Tryck  + Copy  (= Clone) Fixture  31  +  32  At  33  Thru  35  Please .

Ljusbordet kommer be dig välja Kloningsmetod.

Fixturerna 31 and 32 Klonas till fixtur 33 till 35. Alla fixturer gör exakt samma sak.

Exempel 2

Låt oss säga att du vill klona fixtur 31 och 32 bara i executor 1, för att du behöver fler lampor till frontljus.

Kommandot If begränsar Clone-kommandot så att kloning sker enbart i executor 1.

Tryck  + Copy  (= Clone) Fixture  31  +  32  At  33  Thru  35  If  (och respektive executor-knapp)  
Please .

Ljusbordet kommer be dig välja Kloningsmetod.

Fixturerna 31 och 32 klonas till fixtur 33 till 35, bara i executor 1.

Relaterade Länkar
Knappen MA

Knappen Copy

Knappen Fixture

Fönstret: Välj Kloningsmetod

8.11. Copy Command

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Copy.

För att kalla upp kommandot Copy, tryck på knappen Copy  på ljusbordet.

Beskrivning
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Beskrivning

Med kommandot Copy kan du kopiera

en grupp till en annan grupp

en cue till en annan cue

en sida till en annan sida i page-poolen

Syntax

1. Kopiera en grupp till en annan grupp.

Copy Group 1 At 2

2. Kopiera en cue till en annan cue i huvud-executorn.

Copy Cue 1 At 2

3. Kopiera en cue från huvud-executorn till en annan executor.

Copy Cue 1 At 2 Executor 4

4. Kopiera en cue till en annan cue i en normal executor.

Copy Exec 2 Cue 1 At Exec 2 Cue 3

5. Kopiera en sida till en annan i page-poolen.

Copy Page 1 At Page 2

Exempel 1

Låt säga att du vill kopiera grupp 1 till grupp 2.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Copy  Group  1  At  2  Please .

b) Tryck Copy , tryck sedan på grupp 1 i group-vyn tryck sedan på grupp 2.

Grupp 1 är nu kopierad till grupp 2.

Exempel 2

Låt säga tt du vill kopiera cue 1 till cue 10 i huvud-executorn.

Tryck Copy  1  (= Cue 1) At  10  Please .

Ljusbordet ber dig att välja kopieringsmetod.
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Cue 1 är nu kopierad till cue 10 i huvud-executorn.

Exempel 3

Låt säga att du vill kopiera cue 1 från huvud-executorn till cue 2 i executor 4-

Tryck Copy  1  (= Cue 1) At  2  Exec  4  Please .

Ljusbordet ber dig att välja kopieringsmetod.

Cue 1 är nu kopierad från huvud-executorn till cue 2 i executor 4.

Exempel 4

Låt säga att du vill kopiera cue 1 i executor 2 till cue 2 i executor 2.

Tryck Copy  Exec  2  Cue  1  At  Exec  2  Cue  2  Please .

Cue 1 från executor 2 är nu kopierad till cue 2 i executor 2.

Exempel 5

Låt oss anta, att du har en repertoar av sidor med alla möjliga låtar och du kommer att plocka några sidor (låtar) för
kvällens evenemang.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Copy  Page  100  At  1  Please .

b) Tryck Copy , tryck på  page 100  i page-poolen, tryck At , tryck sedan page 1 .

Sidan 100 är kopierad till sida 1.

Relaterade Länkar
Knappen Copy

Knappen Group

Groups-Vyn

AT-knappen

Page-Poolen

8.12. Kommandot Cue

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Cue.

För att kalla upp kommandot Cue, tryck på knappen Cue  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot cue kan du t.ex

välja alla fixturer som ingår i en cue i fixtur-vyn

kopiera en cue
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gå till en cue

Syntax

1. Välja fixturer som ingår i en cue.

Cue 1

2. Kopiera en cue.

Copy Cue 2 At 9

3. Gå till en cue.

Goto Cue 3 Executor 5

Exempel 1

Låt säga att du vill välja alla fixturer som ingår i cue 1 under executor 1.

Cue  1   Exec  1  Please

Alla fixturer från cue 1, executor 1 är nu valda.

Exempel 2

Låt säga att du vill välja alla fixturer från cue 1 i huvud-executorn.

Cue  1  Please

Alla fixturer som ingår i cue 1, huvud-executorn är valda.

Exempel 3

Låt säga att du vill kopiera cue 2 till cue 9.

Tryck Copy  2  (=Cue 2) At  9  Please .

Cue 2 är kopierad till cue 9.

Relaterade Länkar
Vad är cuer

Hur man arbetar med cuer

Knappen Cue

8.13. Kommandot Default

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Default

För att kalla upp kommandot Default, tryck och håll ned  -knappen och tryck .  på ljusbordet.
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Default visas nu i kommandoraden.

Default

Beskrivning

Med kommandot default kan du ställa alla attribut i sina standardvärden

hos en fixtur

i en presettyp

Syntax

1. Ställa alla attribut hos en fixtur i sina standard(default)-värden.

Fixture 1 Default

2. Ställa alla attribut i en presettyp till deras standardvärden i det aktuella urvalet av fixturer i fixtur-vyn.

Default PresetType "POSITION"

Exempel 1

Låt säga att du vill ställa alla attribut hos fixtur 1 tillbaka till dess standardvärden.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck  + .  (=Default) och tryck på fixtur 1 i fixtur-vyn.

b) Tryck Fixture  1   + .  (=Default).

c) Välj fixtur 1 i fixtur-vyn, tryck sedan  + .  (=Default) Please .

Alla attribut hos fixtur 1 ställs i sina standardvärden.
Alla attribut hos fixtur 1 är aktiva i programmeraren.

Exempel 2

Låt säga att du vill ställa alla positions-attribut till sina standardvärden hos dina valda fixturer.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck  + .  (=Default) och sedan Position  i presettyp-raden.

b) Tryck  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) 2  Please .

c) Tryck  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) och skriv Position i kommandoraden med det virtuella
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tangentbordet.

Positions-attributen i de valda fixturerna ställs i sina standardvärden.
Värdena är aktiva i programmeraren.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

[dot]-Knappen

Presettyp-raden

Vad är en programmerare?

Fixtur-vyn

8.14. Kommandot Delay

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Delay.

För att kalla upp kommandot Delay så behöver man ha tryckt en annan funktionsknapp före. T.ex Store  och sedan
3 gånger på Time .

Beskrivning

Med kommandot Delay kan du sätt delaytider i cuer.

Syntax

Skapa en ny cue 1 med en delaytid på 3 sekunder.

Store Cue 1 Delay 3

Exempel

Låt säga att du vill spara en ny cue 1 på huvud-executorn med en delaytid på 3 sekunder.

Tryck Store  1   (= Cue 1) tre gånger på Time  (= Delay) 3  Please .

Cue 1 är sparad på huvud-executorn med en delaytid på 3 sekunder.

Dubbekolla delaytiderna i Cue-Vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Time

Cue-Vyn

8.15. Kommandot Delete

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Delete.

För att kalla upp kommandot Delete, tryck på knappen Delete  på ljusbordet.

Beskrivning
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Beskrivning

Med kommandot Delete kan du

Radera cuer från en cuelista

Radera objekt från pooler (t.ex presets eller grupper)

Ta bort patchinformation från fixturer eller DMX-Universum

Syntax

1. Radera en cue från en cuelista.

Delete Cue 1 Executor 1

2. Radera ett objekt från respektive preset-pool.

Delete Preset 1.1

3. Ta bort patchinfo från en fixtur.

Delete Fixture 1

Exempel 1

Låt säga att du vill radera cue 1 från huvud-executorn.

Det finns tre olika sätt att göra det på:

a) Tryck Delete  1  (= Cue 1) Please .

b) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och tryck på main executor  i Executor-rad Vyn.

c) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och sedan på den stora Go  -knappen på ljusbordet.

Om det finns en cuelista sparad på huvud-executorn så kommer bordet be dig att Välja metod för att radera.

Exempel 2

Låt säga att du vill radera cue 1 från executor 1.

Det finns tre olika sätt att göra det på:

a) Tryck Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .

b) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och sedan på executor 1  in the Executor-rad Vyn.

c) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och sedan på respektive executorknapp   på ljusbordet.

Om det finns en cuelista sparad på executor 1 så kommer bordet be dig att Välja metod för att radera.

Exempel 3
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Exempel 3

Du vill radera dimmer-preset 1 i dimmerpreset-poolen.

1. Öppna Dimmerpreset-poolen.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck Delete  Preset  1  Please .

b) Tryck Delete  och sedan på preset 1 i dimmerpreset-poolen.

Preset 1 raderas från sin pool.

Om ditt preset används i en cue så kommer bordet be dig bekräfta processen.
Kopplingen mellan preset och cue kommer att försvinna och värdet från ditt preset kommer sparas direkt i cuen.
 

Exempel 4

Låt säga att du vill ta bort patchen för fixtur 1.

Tryck Delete  och sedan på fixtur 1 i fixtur-vyn.

Ljusbordet ber dig bekräfta urpatchnings-processen.

Tryck OK .

Fixtur 1 är nu ej längre patchad.

Dubbekolla patchade fixturer i Patch och Fixtur-tabellen.

8.16. Kommandot DMX

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Dmx.

För att kalla upp kommandot Dmx, tryck på knappen DMX  på ljusbordet.
Dmx visas nu i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot Dmx kan du:

Testa DMX-Kanaler.

Slå av DMX-testaren.

Välja en fixtur som använder en viss DMX-adress

Patcha en fixtur till en DMX-Adress. 

Ta bort en fixtur från en DMX-adress.

Syntax
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Syntax

1. Testa en DMX-kanal.

DMX 1.7 At 100

2. Slå av DMX-testaren.

Off DMX Thru

3. Välja en fixtur som använder en viss DMX-adress.

DMX 2.2

4. Patcha fixturer till en DMX-adress.

Assign Fixture 1 At DMX 2.1

5. Ta bort en fixtur från en DMX-adress.

Delete DMX 1.7

Exempel 1

Viktigt:
Om DMX-testaren är på så kommer alla parkerade värden och värden från programmeraren att blockeras
av test-värdet.
För att stänga av DMX-testaren, se exempel 2 eller öppna Tools-Fönstret.

Låt säga att du vill testa DMX-adress 1.7 och ställa DMX-värdet till 100%.

Tryck DMX  1  .  7  At  1  0  0  Please .

DMX-värdet är 254 och visas med röd bakgrund i DMX-Vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill stänga av alla värden från DMX-testaren genom att använda kommandot DMX.

Tryck Off  DMX  Thru  Please .

Alla värden från DMX-testaren är nu av.

Tips:
Du kan också använda Fönstret Tools för att slå av DMX-testaren.

Exempel 3
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Exempel 3

Låt säga att du vill ta reda på vilken fixtur som är patchad till DMX-adress 2.2.

Tryck DMX  2  .  2  Please .

Fixturen som är patchad till DMX-adress 2.2 är nu vald.

Tips:
Om du letar efter en fixtur patchad i universum 1, tryck då bara DMX  2  Please . Man behöver inte
specificera universum 1, bara adressen.

Exempel 4

Låt säga att du vill patcha fixtur 1 till DMX-adress 2.1.

Tryck  + Label  (= Assign) Fixture  1  At  DMX  2  .  1  Please .

Fixtur 1 är nu patchad till DMX-adress 2.1.

Tips:
Dubbelkolla DMX-adressen i DMX-Vyn eller i Patch- och Fixturtabellen.

Exempel 5

Låt säga att du vill ta bort patchen för fixturen med DMX-adress 1.7.

Tryck Delete  DMX  1  .  7  Please  .

Fixturen med DMX-adress 1.7 är nu Opatchad.

Tips:Dubbelkolla DMX-adressen i DMX-Vyn eller i Patch- och Fixturtabellen.

 

8.17. Kommandot DmxUniverse
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8.17. Kommandot DmxUniverse

Den här sidan beskriver syntaxen och användandet av kommandot DmxUniverse.

För att kalla upp kommandot DmxUniverse så håller du ned knappen  och trycker på knappen DMX  på
ljusbordet.
Då får du upp kommandot DmxUniverse i Kommandoraden.

DmxUniverse

Beskrivning

Med kommandot DmxUniverse så kan du

Utföra unpark på alla DMX-kanaler i ett universum.

Ta bort patchinfo från alla DMX-kanaler i ett universum. 

Syntax

1. Utföra unpark på alla DMX-Kanaler i universum 1.

Unpark DmxUniverse 1

2. Ta bort patch för alla DMX-kanaler i universum 1.

Delete DmxUniverse 1

Exempel 1

Låt oss säga att du vill utföra unpark på alla DMX-Kanaler i universum 1.

Tryck  + lilla Go +  (= Unpark)  + DMX  (=DmxUniverse) 1  Please .

Alla parkeringar i DMX-universum 1 är borttagna.

Exempel 2

Låt oss säga att du vill ta bort patchinfo för alla kanaler i universum 2.

Tryck Delete   + DMX  (=DmxUniverse) 2  Please .

Bordet ber dig att bekräfta att du vill ta bort patchen.
Tryck Ok  eller tryck på knappen Please .

Alla kanaler i universum 2 är borta från patchen.

Relaterade Länkar
Knappen DMX

Kommandot Unpark

8.18. Kommandot Edit
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8.18. Kommandot Edit

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Edit.

För att kalla upp kommandot Edit, tryck på knappen Edit  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Edit så kan du

öppna cue-vyn för en executor

editera cuer

editera presets

editera grupper

Så länge som du är i edit-läge så blinkar knappen Edit .

För att uppdatera editerade värden, tryck Update  Please .

För att gå ur edit-läget, tryck Esc .

Syntax

1. Öppna cue-vyn för en executor.

Edit Executor 1

2. Editera en cue.

Edit Executor 1 Cue 2

3. Editera ett preset.

Edit Preset 1

4. Editera en grupp.

Edit Group 1

Exempel 1

Låt säga att du vill öppna cue-vyn för executor 1 på skärm 1.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Edit  Exec  1  Please .

b) Tryck Edit  och sedan på respektive executor-knapp  .

Cue-vyn för executor 1 visas på skärm 1.
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För denna funktion kan du även använda knappen  Knappen View / Kommandot View.

Exempel 2

Låt säga att du vill editera cue 2 i executor 1.

Tryck Edit  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

Fixturerna från cue 2 är nu valda i fixtur-vyn och värden är aktiva i programmeraren (röda värden med röd bakgrund).
De trackade värdena från cue 2 visas i rött.

Exempel 3

Låt säga att du vill editera den aktiva cuen i huvud-cuelistan.

Tryck Edit  och sedan på den stora knappen Go

Fixturerna från den aktiva cuen är nu valda och värdena är aktiva i programmeraren (röda värden med röd
bakgrund).
De trackade värdena visas i rött.

Om ingen cue i huvud-executorn är aktiv så laddas cue 1 från main-executorn in i programmeraren.

Exempel 4

Låt säga att du vill editera positions-preset 1.

1. Öppna positions-preset poolen.
2. Tryck Edit  och tryck sedan på preset 1 i positionspreset-poolen.

Fixturerna som är sparade i preset 1 är nu valda och de sparade värdena är också aktiva i programmeraren.

Exempel 5

Låt säga att du vill editera grupp 1 i grupp-poolen.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Öppna grupp-poolen, tryck på Edit  och sedan på grupp 1.

b) Tryck Edit  Group  1  Please .

Alla fixturer som ingår i grupp 1 är nu valda i fixtur-vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Edit

Vue-Vyn

Knappen View

Kommandot View

Preset-Pooler
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8.19. Kommandot Effect

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Effect.

För att kalla upp kommandot Effect, tryck på knappen Effect  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Effect kan du starta effekter för de valda fixturerna genom att använda effektobjektets nummer.

Effektobjekt-numret syns i det övre vänstra hörnet av effektpool-knappen. För mer information hänvisar vi till effekt-
vyn.

Syntax

Starta dimmer-effekt 3 för de valda fixturerna.

At Effect 3

Exempel

Låt säga att du vill starta dimmer-effekt 3 för de valda fixturerna.

Tryck At  Effect  3  Please .

Dimmer-effekt 3 startar nu för de valda fixturerna i programmeraren.

Tips:
Du kan också bara trycka på en effekt i dimmer-effekt vyn. För mer information hänvisar vi till Hur man
arbetar med Effekter.

8.20. Kommandot Executor

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Executor.

För att kalla upp kommandot Executor, tryck på knappen Exec  på ljusbordet.
Executor visas nu i kommandoraden.

Executor

Beskrivning

Med kommandot Executor kan du t.ex

välja alla fixturer som finns sparade i en executor

radera executors från executor-poolen och från respektive executor-knappar på ljusbordet

radera cuer från executors

ställa ljusstyrkan för en executor

trigga (fjärr-köra) en executor

Syntax
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Syntax

1. Välja alla fixturer sparade i en executor.

Executor 1

2. Radera en executor från executor-poolen och från respektive knappar på ljusbordet.

Delete Executor 1

3. Radera en cue från en executor.

Delete Cue 1 Executor 1

4. Ställa intensiteten för en executor till 50%.

Executor 1 At 50

5. Trigga en executor med kommandot Go.

Go Executor 1

Exempel 1

Låt säga att du vill välja alla fixturer som används i cuelistan under executor 1.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck Exec  1  Please .

b) Tryck Exec  och sedan på titeln för objektet executor 1 .

Alla fixturer som sparats i executorn är nu valda i fixtur-vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill radera executor 1 från den aktuella sidan i executor-poolen.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck Delete  Exec  1  Please .

b) Tryck Delete  Exec  och tryck sedan på objektet executor 1 .

Executor 1 är raderad från den aktuella sidan i executor-poolen.

Exempel 3

Låt säga att du vill radera cue 2 från executor-knapp 1.

Det finns tre sätt att göra detta.
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a) Tryck Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .

b) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och tryck på executor 1  i executor-rad vyn.

c) Tryck Delete  1  (= Cue 1) och sedan på respektive executor-knapp  på ljusbordet.

Om en cuelista finns sparad på executor 1 så kommer ljusbordet att be dig Välja raderingsmetod.

Exempel 4

Låt säga att du vill ställa intensiteten för executor 1 till 50%.

Viktigt:
Den fysiska regeln rör sig inte.
För att "hämta upp" regeln så måste du dra upp den till det aktuella värdet, sedan fungerar regeln som
vanligt igen.

Tips:
För att använda värdet på huvud-executorn, skriv inte in någon siffra, bara Exec .

Tryck Exec  1  At  50  Please .

Executorn är nu uppdragen till 50%. Det är det samma som om du fört regeln upp till 50%.

Exempel 5

Låt säga att du vill trigga executor 1 via kommandot Go.

Tryck på den lilla knappen Go +  (=Go ) Exec  1  Please .

Executor 1 körs via ett go-kommando. Det är det samma som en executor-knapp med funktionen Go.

8.21. Kommandot Fade

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Fade.

För att kalla upp kommandot fade är det nödvändigt att trycka på en annan funktionsknapp före
t.ex Store  Time  (=Fade).

Beskrivning

Med kommandot Fade kan du sätta fadetider

för att gå till en cue med en fadetid

för nyskapade cuer

i redan existerande cuer

Syntax

1. Gå till cue 2 med en fade på 3 sekunder.
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Goto Cue 2 Fade 3

2. Skapa en ny cue 1 med en fadetid på 3 sekunder.

Store Cue 1 Fade 3

3. Ange en fadetid på 3 sekunder i den redan existerade cuen 1 i executor 1.

Assign Fade 3 Cue 1 Executor 1

Exempel 1

Låt säga att du vill gå till cue 2 på executor 1 med en fadetid på 3 sekunder.

Tryck Goto  Cue  2  Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

Ljusbordet går till cue 2 i executor 1 på 3 sekunder.

Exempel 2

Du vill spara en ny cue 1 med en fadetid på 3 sekunder på huvud-executorn.

Tryck Store  1   (= Cue 1) Time  (=Fade) 3  Please .

Cue 1 sparas med en fadetid på 3 sek i huvud-executorn.

Exempel 3

Låt säga att du vill sätta en fadetid på 5 sekunder på cue 3 i executor 1.

Tryck  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Dubbelkolla tiderna i Cue-Vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Time

Cue-Vyn

Kommandot Store

Kommandot Assign

8.22. Kommandot Fix
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8.22. Kommandot Fix

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Fix.

För att kalla upp kommandot Fix, tryck på knappen Fix  på ljusbordet.

Beskrivning

Kommandot Fix aktiverar eller deaktiverar funktionen fix.
Med kommandot Fix kan du låsa en executor på sin plats i executor-raden och executor-rad vyn oberoende av vilken
sida du står på.

Syntax

För att växla funktionen Fix på eller av.

Fix Executor 1

Exempel 1

Låt säga att du alltid vill visa executor 6 i executor-raden oberoende av vilken sida du står i.

Tryck Fix  Exec  6  Please .

Executor 6 är nu fixerad. En fixerad executor visas med Små Ränder.

Exempel 2

Du vill ta bort fixeringen av executor 6 för att du inte behöver se den hela tiden längre.

Tryck Fix  Exec  6  Please .

Executor 6 är ej längre fixerad.

Relaterade Länkar
Systemfärger - Executors

Executor-Raden

8.23. Kommandot Fixture
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8.23. Kommandot Fixture

Den här sidan beskriver syntaxen och användandet av kommandot fixture.

För att kalla upp kommandot fixture, tryck på knappen Fixture  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot fixture så väljer man fixturer i Fixtur-vyn.

Syntax

Att välja fixturer.

Fixture 10

Exempel 1

Låt oss säga att du vill välja alla fixturer med ID 1 till 10.

Tryck Fixture  1  Thru  10  Please .

Alla fixturer från 1 till 10 är valda i fixtur-vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill välja enbart subfixture 5 i fixturkluster 11.

Tryck Fixture  11  .  5  Please .

Subfixtur 5 i fixturkluster 11 är vald i fixtur-vyn.

Relaterade Länkar
Fixtur-vyn

Knappen Fixture

Systemfärger

8.24. Kommandot Flash
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8.24. Kommandot Flash

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Flash.

För att kalla upp kommandot Flash, tryck på knappen Flash  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot flash så kallar du upp alla parametrar och ställer dimmervärdet till 100% av sitt programmerade
värde från en executor. Detta läge hålls så länge du håller ned executorknappen med flash som funktion.
Kommandot flash ignorerar all typ av timing i en cue.

Syntax

För att sätta dimmerattributet till 100%.

Flash

Exempel

Låt säga att du tillfälligt vill sätta dimmerattributet i executor 3 till 100% så länge som du trycker och håller ned
executorn.

Det finns två sätt att göra detta på:

a) Om du inte ändrat standardfunktionen i executorknapp-funktionerna, så kan du trycka på  -knappen som
tillhör executor 3.

b) Tryck och håll ned Flash  och tryck sedan på respektive executorknapp  .

Så länge som du håller ned knappen så kommer kommandot flash att utföras.

Så fort du släpper knappen så återställs executorn till sin föregående status.

Relaterade Länkar
Knappen Flash

Executor Flash

Ändra funktion på executor-knapparna

8.25. Kommandot Full

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Full.

Om du kör kommandot Full i ljusbordet genom att trycka på knappen Full  så kommer kommandot att
exekveras direkt.
Du kan också använda kommandot i kommandoraden med det virtuella tangentbordet genom att skriva
ordet Full.
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För att kalla upp kommandot Full, tryck på knappen Full  på ljusbordet.
Kommandot körs (exekveras) direkt.

Beskrivning

With the full command you set the intensity to 100 %
Med kommandot full ställer du intensiteten på dimmern till 100%

hos de valda fixturerna

i ett urval av av fixturer

på en en executor

Syntax

1. Ställa intensiteten på de valda fixturerna till 100%.

Full

2. Ställa intensiteten till100% hos ett urval av fixturer.

Fixture 1 Thru 3 Full

3. Ställa intensiteten på en executor till 100 %.

Executor 1 Full

Exempel 1

Låt säga att du vill ställa intesiteten hos de valda fixturerna till 100%

 

Tryck Full .

Kommandot körs direkt.
Dimmervärdet hos de valda fixturerna ställs till 100% och det är aktivt i programmeraren.

Dubbelkolla det körda kommandot i kommandorads-vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill ställa intensiteten hos fixtur 1 till 3 till 100%.
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Försäkra dig om att inga andra fixturer är valda. Om så är fallet kommer kommandot full att köras på
alla valda fixturer.

Tryck Fixture  1  Thru  3  Full  .

Kommandot kommer att köras direkt.
Dimmervärdena för fixtur 1 till 3 är satta till 100% och de är aktiva i programmeraren.

Exempel 3

Låt säga att du vill sätta intensiteten hos executor 1 till 100%
Det är detsamma som om du du skulle dra upp regeln för executor 1 till max (=100%).

Den fysiska regeln kommer inte att röra på sig.
För att "hämta upp" regeln efter att du kört kommandot Full på den, dra upp regelen till fullt manuelt.
Nu fungerar den som vanligt igen.

Tryck Exec  1  Full  .

Kommandot kommer att köras direkt.
Intensiteten för executor 1 är nu satt till 100%.

Relaterade Länkar
Knappen Full

Kommandorad-vyn

Vad är en programmerare?

8.26. Kommandot FullHighlight
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8.26. Kommandot FullHighlight

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot FullHighlight.

Om du skriver in kommandot FullHighlight i ljusbordet genom att trycka   + Full  (=FullHighlight),
så kommer kommandot att köras direkt.
Du kan också använda kommandoraden och det virtuella tangentbordet för att skriva in ordet
FullHighlight.

För att kalla upp kommandot FullHighlight, tryck  + Full  (=FullHighlight) på ljusbordet.
Kommandot körs direkt.

Beskrivning

Med kommandot FullHighlight så laddar du alla highlightvärden till programmeraren som aktiva värden.
Highlightvärdena definieras i fixtur-typbiblioteket.

Syntax

För att ladda highlightvärdena till programmeraren som aktiva värden.

FullHighlight

Exempel

Låt säga att du valt fixtur 1-3 och du vill ställa dem i läge FullHighlight

Tryck   + Full  (=FullHighlight).

Kommandot körs direkt och alla highlightvärden är nu aktiverade i programmeraren.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

Knappen Full

Vad är en programmerare?

8.27. Kommandot Go
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8.27. Kommandot Go

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Go

För att kalla upp kommandot Go, tryck på den lilla Go +  -knappen på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Go kan du till exempel

gå till nästa cue i en cuelista

starta körningen av en executor

Syntax

1. Gå till nästa cue i en cuelista.

Go

2. Starta körningen av en executor.

Go Executor 1

Exempel 1

Låt oss säga att executor 1 körs och du vill gå till nästa cue i cuelistan som finns i executor 1.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck på den lilla Go +  -knappen (= Go) och på respektive executor-knapp .

b) Tryck på den lilla Go +  -knappen (= Go) och på respektive executor i Executor-rads vyn.

Nästa cue körs.

Exempel 2

Låt säga att executor 1 är av och du vill börja köra den.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck på den lilla Go +  -knappen (= Go) och på respektive executor-knapp .

b) Tryck på den lilla Go +  -knappen (= Go) och på respektive executor i Executor-rads vyn.

Executorn startar i sin första cue.

Relaterade Länkar
Lilla Go+ knappen

Executorknappen Go

8.28. Kommandot GoBack
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8.28. Kommandot GoBack

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot GoBack

För att kalla upp kommandot GoBack, tryck på den lilla knappen Go -  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot GoBack kan du gå tillbaka till den förra cuen i en cuelist.

Syntax

Gå tillbaka till den förra cuen i en cuelist:

GoBack

Exempel

Låt säga att executor 1 körs och du vill gå tillbaka till den förra cuen i cuelistan sparad i executor 1.

det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck på den lilla Go -   -knappen (= GoBack) och sedan på respektive executorknapp .

b) Tryck på den lilla Go -   -knappen (= GoBack) och tryck sedan på respektive executor i executor-rad vyn.

Den föregående cuen körs.

Relaterade Länkar
Den lilla Go- Knappen

Executor-rad vyn

8.29. Kommandot Goto

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Goto.

För att kalla upp kommandot Goto, tryck på knappen Goto  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot goto kan du gå till en specifik cue i en executor

direkt, ihop med cue-tiderna

med en fadetid

Syntax

1. Gå till cue 2 i executor 1.

Goto Cue 2 Executor 1
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2. Gå till Cue 2 i executor 1 med en fadetid på 5 sekunder.

Goto Cue 2 Executor 1 Fade 5

Exempel 1

Låt oss anta att du vill gå direkt till cue 2 i huvud-executorn.

Tryck Goto  2  (= Cue 2) Please .

Cue 2 från huvud-executorn kommer att köras.

Exempel 2

Låt oss säga att du direkt vill köra cue 2 i executor 1.

Det finns 3 sätt att göra detta på.

a) Tryck Goto  2  (= Cue 2) och sedan på respektive executorknapp .

b) Tryck Goto  2  (= Cue 2) och tryck sedan på respektive executor i Executor-rad Vyn.

c) Tryck Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

Cue 2 från executor 1 kommer att köras.

Exempel 3

Om du vill gå till cue 2 i executor 1 med en fadetid på 5 sekunder.

Press Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Time  (=Fade) 5  Please .

Cue 2 kommer köras med en fadetid på 5 sekunder.

Relaterade Länkar
Knappen Goto

Knappen Please

8.30. Kommandot Group
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8.30. Kommandot Group

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Group.

För att kalla upp kommandot Group, tryck på Group  -knappen på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Group kan du välja upp en grupp ur Group-poolen.
Alla fixturer sparade i gruppen väljs i Fixtur-Vyn.
Ordningen av de valda fixturerna är densamma som ordningen du valt fixturerna i innan du sparade gruppen.

Syntax

Välja en grupp ur Group-poolen ihop med fixturerna i den.

Group 1

Exempel

Låt säga att du vill välja upp alla fixturer sparade i grupp 1.

Det finns två sätt att göra detta på.

a) Tryck på Grupp 1 i Group-poolen.

b) Tryck Group  1  Please .

Alla fixturer sparade i grupp 1 är nu valda i fixtur-vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Group

Group-Poolen

8.31. Kommandot Help
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8.31. Kommandot Help

Den här sidan beskriver syntaxen och anvädningen av kommandot help.

För att kalla upp kommandot Help, tryck på kanppen Help  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Help så öppnar du manualen

generellt

kontextbaserat beroende på kommando

Syntax

1. Öppna ljusbordets manual.

Help

2. Öppna den kontextbaserade hjälpen.

Help Fix

Exempel1

Om du vill öppna manualen för MA dot2.

Tryck Help  Please .

Manualen öppnas i skärm 1.

Exempel 2

Låt oss säga att du vill öppna ett speciellt hjälpavsnitt för t.ex kommandot Fix.

Tyck Help  Fix  Please .

Hjälpavsnittet för kommandot Fix öppnas i skärm 1.

Relaterade Länkar
Knappen Help

Knappen Please

8.32. Kommandot If

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot If.

För att kalla upp kommandot If, tryck    + If  (= If) på ljusbordet.

Beskrivning
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Beskrivning

Med kommandot If kan du t.ex

välja bort fixturer från det nuvarande urvalet om de inte finns i en grupp

begränsa kommandot Clone och endast klona fixturerna om de är sparade i en executor

begränsa kommandot delete och bara radera fixturer från en cue

välja fixturer om de överlappar varandra i t.ex grupper.

Syntax

1. Välja bort fixturer från nuvarande urval om de inte är sparade i grupp 1.

If Group 1

2. Begränsa kommandot Clone.

Clone Fixture 33 If Executor 1

3. Begränsa kommandot Delete.

Delete Cue 3 If Fixture 1

Exempel 1

Låt säga att du vill välja bort alla nu valda fixturer utom de som finns sparade i grupp 1.

Tryck och håll ned    + If  (= If) Group  1  Please .

Alla fixturer som inte är sparade i grupp 1 är bortvalda.

Exempel 2

Låt säga att du vill klona fixtur 1 i executor 2 enbart, för att du behöver fler fixturer för frontljus.

Tryck  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  33  Thru  35     + If   (= If) och sedan på respektive
executorknapp t.ex   Please .

Ljusbordet ber dig att välja kloningsmetod.

Fixtur 1 är nu klonad till fixtur 33 till 35, bara i executor 2

Exempel 3

Låt säga att du vill radera enbart fixtur 1 från cue 2 i huvud-executorn.

Tryck Delete  2  (=Cue 2)   +  If  (= If) Fixture  1  Please .

Fixtur 1 är nu raderad från cue 2 i huvud-executorn.

Exempel 4
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Exempel 4

Låt säga att du bara vill välja fixturer om de finns i grupp 1 (front-truss) och i grupp 2 (wash-lampor).

Tryck Group  1   + If  (= If) Group  2  Please .

Alla fixturer som överlappar varandra i grupp 1 och 2 är nu valda i fixtur-vyn.

Relaterade Länkar
If-Knappen

Kommandot Clone

Kommandot Delete

8.33. Kommandot IfOutput

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot IfOutput.

För att kalla upp kommandot IfOutput, tryck på knappen If  (= IfOutput) på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot IfOutput kan du välja upp alla fixturer i fixturvyn med följande argument

ett dimmervärde över 0%

ett visst omfång av dimmervärden

om fixturen har ett specifikt preset som värde

Syntax

1. Välja alla fixturer som har ett dimmervärde över noll.

IfOutput

2. Välja alla fixturer som har ett dimmervärde mellan 50 och 75.

IfOutput At 50 Thru 75

3. Välja alla fixturer som använder color-preset cyan.

IfOutput Preset 4.2

Exempel 1

Låt säga att du vill välja alla fixturer som har ett dimmervärde över noll.

Tryck If  (= IfOutput) Please .

Alla fixturer med ett dimmervärde över 0% är nu valda i fixtur-vyn.

Exempel 2
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Exempel 2

Låt säga att du vill välja alla fixturer som har ett dimmervärde mellan 50 och 75..

Tryck If  (= IfOutput) At  50  Thru  75  Please .

Alla fixturer med ett dimmervärde mellan 50 och 75 är nu valda i fixtur-vyn.

Exempel 3

Låt säga att du vill välja alla fixturer som för närvarande använder color-preset "cyan" (4.2) för att ge dem ett nytt
color-preset "orange".

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck If  (= IfOutput) och tryck sedan på preset "Cyan" i colorpreset-poolen.

b) Tryck If  (= IfOutput) Preset  4  (= colorpreset-poolen) .  2  (= preset 2 i colorpreset-poolen) Please .

Alla fixturer som för närvarande använder preset "Cyan" (4.2) är nu valda och det är lätt att ge dem ett annat color-
preset.

Relaterade Länkar
If-Knappen

Fixtur-Vyn

8.34. Kommandot Invert

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Invert.

För att kalla upp kommandot Invert, tryck på knappen Macro  på ljusbordet och tryck sedan på Macro 22 "Invert"
på pekskärmen.
Invert visas i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot Invert kan du

Välja fixturer som för närvarande inte är valda i fixtur-vyn

Ta bort valet för fixturer som för närvarande är valda i fixtur-vyn

Syntax

1. Invertera alla fixturer i grupp 1.

Invert Group 1

2. Invertera valet av fixturer.

Invert Fixture 1 Thru 3
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Exempel 1

Låt säga att varannan fixtur från grupp 1 är vald i fixtur-vyn för att ställa dem i blå färg.
Nu vill du välja alla andra fixturer från grupp 1 för att ställa dem i en annan färg.

1. Tryck på knappen Macro  på ljusbordet. Macro-pool Vyn öppnas.
2. Tryck sedan på Macro 22 "Invert" , och sedan Group  1  Please .

Alla andra fixturer från grupp 1 är nu valda och redo för att få en ny färg.

Exempel 2

Låt säga att du har valt fixtur 1,3 och 5 och nu vill du istället välja fixtur 2 och 4.

1. Tryck Macro  på ljusbordet. Macro-poolen öppnas.
2. Tryck på Macro 22 "Invert" , sedan Fixture  1  Thru  5  Please .

Valet av fixtur 1 till 5 inverteras. Fixtur 2 och 4 är nu valda.

Relaterade Länkar
Fixtur-vyn

Knappen Macro

Macros Pool View
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8.35. Kommandot Label

Denna sida beskriver syntaxen och användningen av kommandot Label.

För att kalla upp kommandot Label, tryck på knappen Label  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Label kan du namnge t.ex

fixturer i Fixturtabell-Vyn

grupper i Grupp-poolen

presets i Preset-poolen

Syntax

1. Namnge en Fixtur.

Label Fixture 1

2. Namnge en Grupp.

Label Group 1

3. Namnge ett Preset.

Label Preset

Exempel 1

Låt säga att du vill namnge fixtur 1 till 10 till Mac700 med ett ökande nummer efter, i fixturtabellen.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck Label  Fixture  1  Thru  10  Please .

b) Tryck Label  och välj fixtur 1 till 10 i fixtur-vyn.

Fönstret Namnge öppnas.
Skriv "Mac700 1".

Fixtur 1 till 10 namnges till Mac700 med ett konsekutivt ökande nummer sist.

Exempel 2

Du vill namnge grupp 1 till "All Studio Colors" i grupp-poolen

Det finns två sätt att göra detta på.

a) Tryck Label  Group  1  Please .

b) Tryck Label  och tryck på grupp 1 i Grupp-poolen.
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Fönstret Namnge öppnas.
Skriv "All Studio Colors".

Gruppen namnges till "All Studio Colors".

Exempel 3

Du vill namge ett färg-preset till "Dark Red".

Det finns två sätt att göra detta på.

a) Tryck Label  Preset  4  (=Färg Preset Poolen) .  1  (=Preset Objekt 1) Please .

b) Tryck Label  och tryck på preset 1 i poolen för Färg-presets.

Fönstret Namnge Öppnas.
Skriv "Dark Red".

Ditt färg-preset namnges till "Dark Red".

Relaterade Länkar
Knappen Label

Fixtur-Vyn

Grupp-poolen

Preset-poolen

8.36. Kommandot Learn
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8.36. Kommandot Learn

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Learn.

För att kalla upp kommandot Learn, tryck på knappen Speed  på ljusbordet.
Learn visas i kommandoraden nu.

Learn

Beskrivning

Med kommandot learn kan du ställa hastigheten genom att "tappa" (Trycka i takt på knappen) för:

Chasers

Effekter

Master rate

Master speed

Syntax

Ställa hastigheten för objekt genom att tappa.

Learn

Exempel

Här är några exempel på hur du kan använda kommandot Learn.

Exempel 1

Låt säga att du vill ställa tempot på en chaser.

Tryck och håll ned Speed  (= Learn) och tryck på executorknappen för chasern flera gånger i det tempot du vill ha.

Chasern körs nu i tempot som tappades in via executor-knappen.

Exempel 2

Låt säga att du vill ställa tempot på en effekt.

Tryck och håll ned Speed  (= Learn) och tryck på executorknappen för effekten flera gånger i det tempot du vill ha.

Effekten körs nu i tempot som tappades in via executor-knappen.

Exempel 3

Låt säga att du vill ställa tempot för master rate.

Tryck och håll ned Speed  (= Learn) och tryck på executorknappen för master rate flera gånger i det tempot du vill
ha.

Master rate körs nu i tempot som tappades in via executor-knappen.
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8.37. Kommandot Macro

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Macro.

För att kalla upp kommandot Macro, tryck på knappen Macro  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Macro kan du starta ett macro från Macro-poolen.

Syntax

Starta ett macro.

Macro 1

Exempel

Låt säga att du vill starta macro 1 (dvs +5%) till de valda fixturerna.

Tryck Macro  1  Please .

Macro 1 startas.

Relaterade Länkar
Knappen Macro

Macro-poolen

8.38. Kommandot MidiNote

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot MidiNote.

För att använda kommandot MidiNote, skriv MidiNote eller snabbkommandot Mn i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot MidiNote, kan du skicka ett MIDI-note meddelande via MIDI-out porten på baksidan av ljusbordet.

Om en MIDI-Kanal är inskriven i kommandot kommer den kanalen att användas.
Om det inte skrivits in någon MIDI-Kanal, så kommer kanalen som är inställd i Fönstret MIDI Show Control att
används.

Om ett velocity-värde är inskrivet i kommandot så kommer det att användas.
Om inget velocity-värde skrivits in så kommer velocity 127 (full) att användas.

Om dot2-bordet är i en session så kommer MIDI-notes bara skickas från session-mastern för att undvika dubbel trafik.

Om off-kommandot används så skickas ett MidiNote Off.
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Tips:
För att dubbelkolla dina skickade MIDI-notes, tryck på Tools  och under kolumnen MIDI trycker du sen
på MIDI Monitor . För mer info, gå till MIDI-Monitor

Syntax

1. Skicka en MIDI-Note på kanalen vald i inställningarna för MIDI Show Control, med full velocity (127).

MidiNote 12

2. Skicka en MIDI-note på en definierad MIDI-kanal med full velocity (127).

MidiNote 1.12

3. Skicka en MIDI-note på kanalen inställd i inställningarna för MIDI Show Control, med velocity 60.

MidiNote 12 60

4. Skicka en MIDI-note Off.

MidiNote 14 Off

Exempel

Låt säga att du vill skicka en MIDI-note från en specifik cue för att trigga en ljud-station.

Förutsättningar:

Ansluten ljud-station, t.ex en dator ansluten till MIDI Out kontakten.

En sparad cue i en executor.

Öppna cue-vyn och i kolumnen CMD (= command) skriver du följande syntax: MidiNote 12

Figur 1: Cue-vyn med MIDI-Notes i CMD-kolumnen

Midi-noten skickas när cuen körs och kommer att trigga ljud-stationen.

 

8.39. Kommandot Move
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8.39. Kommandot Move

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot move.

För att kalla upp kommandot move, tryck på knappen Move  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot move kan du flytta objekt, t.ex.

grupper till en annan position i grupp-poolen

presets till en annan position i preset-poolen

executors till en annan position i executor-poolen eller till en annan page-pool

Syntax

1. Flytta en grupp till en annan position.

Move Group 1 At 3

2. Flytta ett preset till en annan position.

Move Preset 1 At 3

3. Flytta en executor till en annan position på samma sida (page).

Move Executor 1 At 3

4. Flytta en executor till en annan position på en annan sida (page).

Move Executor 1.1 At 2.1

Exempel 1

Låt säga att du vill flytta grupp 50 till grupp 1.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Move  Group  50  At  1  Please .

b) Tryck Move , tryck sedan group 50  i grupp-poolen, och tryck sedan på grupp 1 .

Grupp 50 är nu flyttad och är numer grupp 1.

Exempel 2

Låt säga att du vill flytta color-preset 2 till 5.

Om du flyttar ett preset som används i en cue så uppdateras länken till den nya positionen för ditt preset
automatiskt i cuen.
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1. Öppna color-preset poolen.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Move  Preset  2  At  5  Please .

b) Tryck Move , tryck på color preset 2  i colorpreset-poolen, tryck sedan i preset 5 .

Color-preset 2 är flyttat och är nu color-preset 5.

Exempel 3

Låt säga att du vill flytta executorn på position 1 till position 6.

Det finn tre sätt att göra detta:

a) Tryck Move  Exec  1  At  6  Please .

b) Tryck Move , tryck på executor 1  i executor-poolen och tryck sedan på executor 6 .

c) Tryck Move , Tryck på executorknapp 1  och tryck sedan på executorknapp 6  på ljusbordet.

Executorn flyttas från position 1 till position 6.

Exempel 4

Låt säga att du vill flytta executor 1 på sida 1 till sida 2.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck Move  Exec  1  (=Page 1) .  1  (=Executor 1) At  Exec  2  (=Page 2) .  1  (Executor 1) Please .

b) Tryck Move , tryck sedan executor 1  på sida 1 i executor-poolen och tryck sedan på executor 1  på sidan 2.

c) Tryck Move , tryck sedan executor 1  på sida 1 i executor-rad vyn  executor 1  at page 2.

Relaterade Länkar
Knappen Move

Grupp-poolen

Preset-poolen

Executor-poolen

Executor-Rad Vyn

8.40. Kommandot Off

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot off.

För att kalla upp kommandot off, tryck på knappen Off  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot off kan du
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Stänga av en executor

Stänga av en executor med fadetid

Stänga av alla normala executors innehållandes en cuelista. 

ta bort valda fixturer från programmeraren i fixtur-vyn

Syntax

1. Stänga av huvud-executorn.

Off

2. Stänga av en executor med en fadetid.

Off Executor 1 Fade 2

3. Stänga av alla normala executors innehållandes cuer eller cuelistor.

Off Thru

4. Ta bort fixturer och värden från programmeraren.

Off Fixture 3

Exempel 1

Låt säga att du vill stänga av executor 1

Det finn tre sätt att göra detta:

a) Tryck Off , och respektive executor-knapp .

b) Tryck Off  Exec  1  Please .

c) Tryck Off , och tryck på respektive executor i executor-rad vyn.

Executor 1 är avstängd.

Exempel 2

Låt säga att du vill stänga av executor 1 med en fadetid på 2 sekunder.

Tryck Off  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Executor 2 stängs av med en fadetid på 2 sekunder.

Exempel 3

Låt säga att du vill stänga av alla vanliga executors innehållandes cuer.

Tryck Off  Thru  Please .
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Alla vanliga executors stängs av.

Exempel 4

Låt säga att du valt fixtur 1 till 10 och du vill ta bort fixtur 5 och alla dess värden från programmeraren.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Off  och sedan tryck på fixtur 5 i fixtur-vyn.

b) Tryck Off  Fixture  5  Please .

Fixtur 5 och alla dess värden är borttagna ur programmeraren.

Relaterade Länkar
Off-Knappen

Executor-rad Vyn

Fixtur-Vyn

8.41. Kommandot On

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot On.

För at kalla upp kommandot, tryck på knappen On  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot On kan du

aktivera (slå igång) en executor

aktivera en executor på en fade-tid

aktivera alla normala executors associerade med en cuelista

aktivera alla värden i en fixtur i programmeraren

aktivera alla värden i en viss preset-typ för de valda fixturerna i programmeraren

Syntax

1. Aktivera en executor.

On

2. Aktivera en executor med fade-tid.

On Executor 1 Fade 2

3. Aktivera alla normala executors med en cuelista.

On Thru
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4. Aktivera alla värden på alla parametrar för en fixtur i programmeraren.

On Fixture 1

5. Aktivera alla värden från en preset-typ i de valda fixturerna i programmeraren.

On PresetType 1

Exempel 1

Låt säga att du vill aktivera (slå igång) executor 1.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck On , och sedan på respektive executor-knapp .

b) Tryck On  Exec  1  Please .

c) Tryck On , och sedan på respektive executor i executor-rads vyn.

Executor 1 är aktiv.

Exempel 2

Låt säga att du vill aktivera executor 1 med en fadetid på 2 sekunder.

Tryck On  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Executor 1 aktiveras med en fadetid på 2 sekunder. 

Exempel 3

Anta att du vill aktivera alla normala executors med en cuelista, på den nuvarande sidan.

Tryck On  Thru  Please .

Alla normala executors, innehållandes en cuelista, är aktiverade.

Exempel 4

Låt säga att du vill aktivera alla värden i fixtur 1 till 10 i programmeraren. 

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck On  Fixture  1  Thru  10  Please .

b) Välj fixtur 1 till 10 i fixturvyn och tryck två gånger på Please .

Alla värden i fixtur 1 till 10 är aktiva i programmeraren.

Exempel 5

Låt säga att du vill aktivera alla dimmervärden för de valda fixturerna i programmeraren.
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Det finns tre sätt att göra det på.

a) Tryck On    + Preset  (= PresetType) 1  Please .

b) Tryck On    + Preset  (= PresetType) Dimmer Please .

c) Dubbeltryck på  Dimmer  i preset-typ raden.

Dimmervärdena i de valda fixturerna är nu aktiva i programmeraren.

Relaterade Länkar
Knappen On

Executor-rad vyn

Knappen Please

8.42. Kommandot OutDelay
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8.42. Kommandot OutDelay

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot OutDelay.

För att kalla upp kommandot OutDelay så är det nödvändigt att trycka på en annan funktionsknapp innan. T.ex
Store  och sedan fyra gånger på Time .

Beskrivning

Med kommandot OutDelay kan du spara en cue och sätta dess Out-delaytid.
Out delay är en fördröjning av utfadande dimmervärden.

Syntax

Spara en cue och sätta en Out delay-tid.

Store Cue 1 OutDelay 4

Exempel

Låt säga att du vill spara en ny cue 1 på huvud-executorn och sätta Out Delay-tiden till 4 sekunder.

Det finns tre sätt att göra detta.

a) Tryck Store  1  (= Cue 1) 4 ggr Time  (= OutDelay) 4  Please .

b) Tryck Store  1  (= Cue 1) 4 ggr Time  (= OutDelay) 4  och sedan den stora knappen märkt Go+ .

c) Tryck Store  1  (= Cue 1) 4 ggr Time  (= OutDelay) 4  och sedan på huvud-executorn i Executor-rad Vyn.

Cue 1 är sparad i huvud-executorn med en Out Delay-tid på 4 sekunder.

Dubbelkolla OutDelay-Tiderna i Cue-Vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Time

Cue-Vyn

Executor-Rad Vyn

8.43. Kommandot OutFade
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8.43. Kommandot OutFade

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot OutFade.

För att kalla upp kommandot OutFade är det nödvändigt att trycka på en annan funktionsknapp före, t.ex Store
och sedan Time  2 gånger (=OutFade).

Beskrivning

Med kommandot OutFade kan du sätta fadetider för ut(ned)gående värden

i en ny cue med out-fadetider

i en existerande cue

Syntax

1. Spara en ny cue 1 med en utfade på 4 sekunder.

Store Cue 1 OutFade 4

2. Sätta en utfade på 5 sekunder i den redan existerande cue 2 i executor 1.

Assign OutFade 5 Cue 3 Executor 1

Exempel 1

Låt säga att du vill spara en ny cue i huvud-executorn med en utfade på 4 sekunder.

Tryck Store  1  (= Cue 1) 2ggr på Time  (= OutFade) 4  Please .

Cue 1 är nu sparad med en utfade på 4 sekunder.

Dubbelkolla cue-tiderna i Cue-Vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill sätta en utfade på 5 sekunder för den redan existerande cuen 3 sparad i executor 1. 

Tryck  + Label  (=Assign) 2ggr Time  (= OutFade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Cue 3 i executor 1 har nu en utfade på 5 sekunder.

Relaterade Länkar
Time-Knappen

Cue-Vyn

Kommandot Store

8.44. Kommandot Page
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Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Page.

För att kalla upp kommandot Page, tryck på knappen Page  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Page kan du t.ex

slå av alla executors på en sida

radera en sida

spara en sida

namnge en sida

Syntax

1. Slå av alla executors på en sida.

Off Page 1

2. Radera en sida.

Delete Page 1

3. Spara en ny sida.

Store Page 2

4. Namnge en sida.

Label Page 1

Exempel 1

Låt säga att du vill slå av alla executors på sida 1.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Off  Page  1  Please .

b) Tryck Off  och sedan på page 1 i Page-poolen.

Alla excecutors sparade på sida 1 slås nu av.

Exempel 2

Anta att du vill radera alla executors som är sparade på sida 1.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Delete  Page  1  Please .
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b) Tryck Delete  och tryck på page 1 i Page-poolen.

Alla executors på sida 1 raderas.

Exempel 3

Låt säga att du vill skapa en ny sida 3.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Store  Page  3  Please .

b) Tryck Page +  tills dess att du kommer till sida 3.

Page 3 skapas.

Exempel 4

Anta att du vill namnge sida 2.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Label  Page  2  Please .

b) Tryck Label  och sedan på page 2 i Page-poolen.

Fönstret Namnge öppnas.

Relaterade Länkar
Page-poolen

Knappen Page

Knappen Page+

8.45. Kommandot Park

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot park.

För att kalla upp kommandot Park, håll ned knappen  och tryck på knappen Pause  (=Park) på ljusbordet.
Kommandot Park syns nu i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot park kan du parkera (låsa)

det aktuella värdena hos en fixtur

ett enskilt värde hos en fixtur

värdena i en viss preset-typ i ett urval av fixturer

en specifik DMX-Kanal

Parkerade DMX-Kanaler har blå bakgrund i DMX-Vyn.
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Om du vill "unparka" (låsa upp) DMX-Kanaler, öppna fönstret tools.

Syntax

1. Parkera aktuella värden i en fixtur.

Park Fixture 1

2. Parkera alla attribut i fixture 1 på 100%.

Park Fixture 1 At 100

3. Parkera alla dimmervärden i aktuellt urval av fixturer.

Park PresetType Dimmer

4. Parkera en specifik DMX-Kanal.

Park DMX 1.1

Example 1

Låt säga att du vill parkera de aktuella värdena i fixtur 1.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck och håll  + Pause  (=Park) och tryck sedan på fixtur 1 i fixtur-vyn.

b) Tryck och håll  + Pause  (=Park) Fixture  1  Please .

Exempel 2

Låt säga att du vill parkera alla attribut i fixtur 1 på 100%.

Tryck och håll  + Pause  (=Park) Fixture  1  At  1  0  0  Please .

Alla attribut i fixtur 1 är parkerade på 100%.

Exempel 3

Låt säga att du vill parkera alla dimmervärden i det aktuella urvalet av fixturer.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck och håll  + Pause  (=Park) och tryck på  Dimmer  i preset-typ raden.

b) Tryck och håll  + Pause  (=Park)  + Preset  (=PresetType) och i kommandoraden skriver du in
ordet Dimmer. Tryck Enter .

Alla dimmervärden i det aktuella urvalet av fixturer är parkerade.
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Exempel 4

Låt säga att du vill parkera DMX-kanal 1.2.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck och håll  + Pause  (=Park) tryck sedan på kanal 1.2 i DMX-Vyn.

b) Tryck och håll  + Pause  (=Park) DMX  1  .  2  Please .

DMX-kanal 1.2 är parkerad.

Relaterade Länkar
DMX-Vyn

Fixtur-Vyn

Preset-Typ Raden

8.46. Kommandot Pause
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8.46. Kommandot Pause

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Pause.

För att kalla upp kommandot, tryck på den lilla Pause  -knappen på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot pause kan du

pausa en crossfade mellan två cuer

pausa en effekt sparad i en cue

stoppa en nuvarande paus av en executor

Kommandot Pause är en togglande funktion.
Om executorn körs så pausar kommandot den.
Om executorn redan är pausad så gör kommandot så att den körs igen.
 

Syntax

För att pausa och stoppa en pause av en executor.

Pause Executor 1

Exempel 1

Låt oss säga att du vill pausa en chaser på excutor 1.

Tryck på den lilla Pause  -knappen och på respektive executor-knapp  på ljusbordet.

Executor 1 pausas.

Exempel 2

Låt säga att du vill stoppa pausen av executor 1 och låta chasern gå igen.

Tryck på den lilla Pause  -knappen och på respektive executor-knapp  på ljusbordet.

Executorn körs igen.

Relaterade Länkar
Knappen Pause

Executor-knapp [Go]

8.47. Kommandot Preset
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8.47. Kommandot Preset

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Preset.

För att kalla upp kommandot Preset, tryck på knappen Preset  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot preset så kan du t.ex

namnge ett preset

tillämpa presets på fixturer

Syntax

1. Namnge ett preset.

Label Preset 1

2. Tillämpa presets på fixturer.

Fixture 1 At Preset 1

Exempel 1

Låt oss säga att du vill namnge preset 1 till "close"

1. Öppna DimmerPreset-poolen.

2. a) Tryck Label  Preset  1  Please .

eller

2. b) Tryck Label  och sedan på preset 1 i DimmerPreset-poolen.

Fönstret Namnge Öppnas.

Exempel 2

Du vill ställa fixtur 1 i colorpreset 2 (=röd).

Det finns två sätt att göra detta:

a) Välj fixtur 1 i fixtur-vyn, öppna sedan ColorPreset-Poolen och tryck på preset 2 (=röd).

b) Tryck Fixture  1  At  Preset  4  (= colorpreset-poolen) .  2  (= preset 2 röd) Please .

Preset 2 från ColorPreset-poolen tillämpas på fixtur 1.

Relaterade Länkar
Knappen Preset

Preset-Pooler
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8.48. Kommandot PresetType

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot PresetType.

För att kalla upp kommandot PresetType, håll ned  och tryck på knappen Preset  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot PresetType kan du öppna en

presettyp-pool via ett presettyp-nummer

presettyp-pool via ett presettyp-namn

Syntax

1. Öppna en presettyp-pool via ett presettyp-nummer.

PresetType 1

2. Öppna en presettyp-pool via ett presettyp-namn.

PresetType Dimmer

Exempel 1

Låt säga att du vill öppna poolen för presettypen color via ett nummer.
Förutsättningar: Presets  är valt i Vy-raden.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Color  i preset-typ raden.

b) Tryck  + Preset  (= PresetType) 4  (= numret för presettypen color) Please .

Preset-poolen för color är nu öppen.

Exempel 2

Låt säga att du vill öppna poolen för presettypen Control via dess namn.
Förutsätningar: Presets  är valt i Vy-raden.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck på Control  i preset-typ raden.

b) Tryck  + Preset  (= PresetType) och skriv i kommandoraden ordet Control. Tryck Enter .

Preset-poolen Control är nu öppen.

Relaterade Länkar
Knappen Preset
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MA-knappen

Presettyp-raden

Hur man arbetar med presets

8.49. Kommandot Preview

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot preview.

För att kalla upp kommandot, tryck på knappen Prvw  på ljusbordet.
Preview visas nu i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot Preview kan du få en förhandsgranskning av den programmerade outputen i fixtur-vyn och i dot2
3D, utan att påverka någon DMX-Output.

Du kan använda kommandot Preview för att förhandsgranska

executors

cuer

Tips:
Om ljusbordet jobbar i preview-läge så blinkar knappen Prvw  och titelraden i fixtur-vyn ändras till röd.

Tips:
För att lämna preview-läget, tryck på Esc  eller Off  Prvw  på ljusbordet.

Syntax

1. För att se en förhandsgranskning av executor 102.

Preview ExecButton1 1.102

2. För att förhandsgranska cue 1 i huvud-executorn.

Preview Cue 1

Exempel 1

Låt säga att du vill förhandsgranska executor 102 utan att påverka någon DMX-output.

Det finns fem sätt att göra detta:

a) Tryck Prvw  och sedan på executor 102 i Executor-rad Fönstret.

b) Tryck Prvw  och sedan på executor 102 i  Executor-poolen.

c) Tryck Prvw  och sedan på executor 102 i  vyn "Virtuella Playbacks".
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d) Tryck Prvw  och sedan den aktuella executor-knappen  för executor 102 på ljusbordet.

e) Tryck Prvw  Exec  1  0  2  Please .

Förandsgranskningen av executor 102 visas nu i fixtur-vyn utan att påverka någon DMX-output.

Tips:
För att få en snabb överblick i preview-läget för olika executors samtidigt, tryck och håll ned knappen
Prvw  och tryck sedan på de olika executorknapparna  på ljusbordet.

Exempel 2

Låt säga att du vill se en förhandsgranskning för cue 1 i huvud-executorn utan att påverka någon DMX-output.

Krav: Huvud-executorn är av.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck Prvw  och tryck sedan på cue 1 i cue-vyn för huvud-executorn.

b) Tryck Prvw  Cue  1  Please .

c) Tryck Prvw  Please .

Förhandsgranskningen för cue 1 i huvudexecutorn är nu synlig i fixtur-vyn utan att påverka någon DMX-output.

Exempel 3

Låt säga att du vill gå igenom cuelistan i huvud-executorn med cue-timing och utan att påverka någon DMX-Output.

1. Öppna huvud-executorn i preview-läge. Tryck Prvw  Please
Cue 1 i huvud-executorn visas i preview.

2. Tryck på den lilla Go+  (=Go) Prvw .
Cue 2 i huvud-executorn visas i preview med cue-timing t.ex fade.

Tips:
Gå tillbaka från cue 2 till cue 1 i preview-läge genom att använda den lilla Go-  och Prvw  på
ljusbordet.

Exempel 4

Låt säga att du vill stega igenom cuelistan sparad på executor 2 utan att påverka någon DMX-Output.

1. Öppna executor 2 i preview-läge, tryck Prvw  och sedan på executorknappen för executor 2 .
Cue 1 i executor 2 är nu i preview.

2. Tryck Prvw  och sedan Next .
Cue 2 i executor 2 är nu i preview.

3. Repetera steg 2 till dess att du når slutet på cuelistan.
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Tips:
För att stega igenom culistan baklänges, tryck Prvw  Prev .

 

8.50. Kommandot Rate

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Rate. 

För att kalla upp kommandot Rate är det nödvändigt att trycka på en annan funktionsknapp före, t.ex Store  och
sedan Speed .

Beskrivning

Med kommandot Rate kan du på en executor skapa en master för:

Master Speed

Mater Rate

För mer information om vad en master rate eller master speed är, se Ordlistan.

Syntax

Spara en master speed eller master rate på en executor:

Store Rate

Exempel

Låt säga att du vill spara en master rate på executor 6.

Det finns fyra sätt att göra detta:

a) Tryck Store  Speed  (= Rate) Exec  6  Please .

b) Tryck Store  Speed  (= Rate) och sedan på respektive executor-knapp .

c) Tryck Store  Speed  (= Rate) och sedan på executor 6 i executor-rad vyn.

d) Tryck på den tomma executor 6 i executorrad-vyn. Fönstret för tomma executors öppnas.
Tryck [Store]>[Speed]>[Executor] , sedan på Master Rate .

8.51. Kommandot Record
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8.51. Kommandot Record

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommanot Record.

För att använda kommandot, skriv in Record i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot Record kan du,

slå på

slå av

en tidkods-inspelning för en executor.

Syntax

1. Slå på en tidkodsinspelning.

Record On

2. Slå av en tidkodsinspelning.

Record Off

Exempel

Låt säga att du vill starta en tidkodsinspelning för executor 6.

1. Öppna vyn för kommandoraden för att använda det virtuella tangentbordet. Skriv sedan:

Record On Executor 6

2. Tryck Please .

Tidkodsinspelningen startar och en blinkande inspelnings-ikon  visas i executor-raden och i executorrads-fönstret.

 

8.52. Release Command
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8.52. Release Command

This page describes the syntax and how to use the command Release. 

To use this command, type Release into the command line. 

Description 

With the command Release it is possible to:

Enter release values for attributes in the programmer by a given object list. This list is filtered by the current
selection.

 Important:
Release values that are stored with the option "Merge" release previously tracked values in the tracking
list and the fixtures use their default values. 

Important:
-If you release an object, the command Release will be applied to the value layer.
-If you release an effect, the command Release will be applied to the effect layer. 

Syntax

1. To enter release values for all attributes in the programmer within the selection of fixtures in the value layer,
type into the command line:

 Release Selection

The letter R will be subsequently displayed in the value layer. 

2. To enter release values for attributes of pan and tilt in the programmer within the selection of fixtures, type
into the command line:

 Release PresetType "position"

3.  To enter release values for an effect in the programmer, number 4 for instance, type into the command line:

Release Effect 4

 

8.53. Kommandot Remove
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8.53. Kommandot Remove

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Remove.

För att kalla upp kommandot Remove, håll ned  -knappen och tryck på knappen Delete  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Remove så kan du ta bort sparade värden från en cue.
Remove fungerar alltid ihop med "merge" eller "slå ihop" i en existerande cue.

Syntax

Ta bort dimmervärden.

Remove PresetType Dimmer

Exempel

Låt säga att du vill ta bort dimmervärdet från fixtur 4 i cue 2.

1. Välj fixturer i Fixtur-vyn.

2. Tryck   + Delete  (= Remove) och sedan på Dimmer  i preset type-raden.

-> Remove-värdet i fixtur-vyn är nu synlig.

3. Tryck  Store  2  (= Cue 2) Please .

Dimmervärdena är nu borttagna från fixtur 4 i cue 2.

Relaterade Länkar
Knappen Delete

MA-Knappen

Fixtur-vyn

8.54. Kommandot Replace

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Replace.

För att kalla upp kommandot Replace, håll ned knappen  och tryck på Move  på ljusbordet.
Replace visas nu i kommandoraden.
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Om du trycker på Move  efter det att Replace visas i kommandoraden, så visas kommandot With.

Beskrivning

Med kommandot Replace kan du ersätta

Presets med Presets

Fixturer med Fixturer

Grupper med Grupper

i en executor, eller i din showfil.

Syntax

1. Ersätta ett preset om det används i en executor.

Replace Preset 1 With Preset 2 If Executor 1.2

2. Ersätta en fixtur.

Replace Fixture 1 With Fixture 2

3. Ersätta en grupp.

Replace Group 1 With Group 2

Exempel 1

Låt säga att du vill ersätta positionspreset 4 "Singer" med positionspreset 5 "Piano" om det används i executor 2.

1. Öppna poolen med positionspresets.
2. Tryck  + Move  (=Replace), tryck sedan på preset 4 , tryck Move  (=With), tryck sedan preset 5 ,

tryck If  och executor-knapp 2  Please .

Replace Preset 2.4 With Preset 2.5 If ExecButton 1.2

Ljusbordet ger dig en överblick över hur många objekt som kommer att ändras och ber dig bekräfta operationen.
För att tillämpa och lämna fönstret, tryck på Ok .
För att tillämpa och få en detaljerad rapport, tryck på Ok Skapa Rapport .

Preset 4 "Singer" är nu ersatt med preset 5 "Piano" om det använts i executor 2.

Exempel 2

Låt säga att du vill ersätta fixtur 1 med fixtur 2 om den används i executor 1.

Tryck  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Fixture  2  If , Tryck på executor-knapp 1 .

Replace Fixture 1 With Fixture 2 If ExecButton 1.1
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Ljusbordet ger dig en överblick över hur många objekt som kommer att ändras och ber dig bekräfta operationen.
För att tillämpa och lämna fönstret, tryck på Ok .
För att tillämpa och få en detaljerad rapport, tryck på Ok Skapa Rapport .

Fixtur 1 är ersatt med fixtur 2 om den använts i executor 1.

Exempel 3

Låt säga att du vill ersätta grupp 1 med grupp 2.

Att ersätta en grupp kommer inte att ersätta grupper i grupp-vyn.
Det kommer att ersätta fixturer som används i gruppen. Det är detsamma som att ersätta fixtur med
fixtur.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck  + Move  (=Replace) Group  1  Move  (=With) Group  2  Please .

b) Öppna Grupp-vyn. Tryck  + Move  (=Replace), Tryck Group 1 , Tryck Move  (=With), tryck på  Group 2
Please .

Ljusbordet ger dig en överblick över hur många objekt som kommer att ändras och ber dig bekräfta operationen.
För att tillämpa och lämna fönstret, tryck på Ok .
För att tillämpa och få en detaljerad rapport, tryck på Ok Skapa Rapport .

Alla fixturer sparade i grupp 1 är ersatta med fixturerna sparade i grupp 2.

Exempel 4

Låt säga att du vill radera fixtur 1 från alla platser där den är sparad (grupper, presets och executors).

Tryck  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Please .

Ljusbordet ger dig en överblick över hur många objekt som kommer att ändras och ber dig bekräfta operationen.
För att tillämpa och lämna fönstret, tryck på Ok .
För att tillämpa och få en detaljerad rapport, tryck på Ok Skapa Rapport .

Fixtur 1 är nu raderad från alla platser där den sparats i showfilen.

 

8.55. Kommandot Select

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Select

För att kalla upp kommandot Select, tryck på knappen Select  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot select kan du välja upp fixturer
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efter DMX-adress

från en cuelista sparad på en executor

från en specifik cue

De valda fixturerna visas i fixtur-vyn.

Syntax

1. Välja fixturer efter DMX-adress.

Select Dmx 1.1

2. Välja alla fixturer som används i en cuelista sparad på en executor.

Select ExecButton1 1.1

3. Välja alla fixturer i en specifik cue.

Select Cue 1 ExecButton1 1.2

Exempel 1

Låt säga att du vill välja fixturen som använder DMX-kanal 1.1.

Tryck Select  och tryck i DMX-vyn på 1.1 .

Fixturen som använder DMX-adress 1.1 är nu vald.

Exempel 2

Låt säga att du vill välja alla fixturer från cuelistan sparad på executor 1.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck Select  och sedan på respektive executor-knapp. T.ex .

b) Tryck Select  och tryck sedan på executor 1  i Executor-rad vyn.

c) Tryck Select  Exec  1  Please .

Alla fixturer som sparats i executor 1 är nu valda i fixtur-vyn.

Exempel 3

Låt säga att du vill välja alla fixturer från cue 1 på executor 1.

Det finns 3 sätt att göra detta:

a) Tryck Select  Cue  1  och sedan på respektive executor-knapp. T.ex. .

b) Tryck Select  Cue  1  och tryck sedan på executor 1  i Executor-rad vyn.
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c) Tryck Select  Cue  1  Exec  1  Please .

Alla fixturer från cue 1 i executor 1 är nu valda.

Relaterade Länkar
Knappen Select

Fixtur-vyn

Executor-rad Vyn

DMX-Vyn

8.56. Kommandot Selection

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Selection.

För att kalla upp kommandot Selection, håll ned knappen  och tryck på Fixture  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Selection kan du ta bort valet för ditt nuvarande urval av fixturer.
Fixturerna tas bort från programmeraren.

Syntax

Tar bort det nuvarande urvalet av fixturer och tar bort dem från programmeraren.

Off Selection

Exempel

Låt säga att du vill ta bort det nuvarande urvalet av fixturer och ta bort dem från programmeraren.

Figur 1: Valda fixturer i programmeraren.

Figur 2: Ej valda fixturer i programmeraren.

Tryck Off    + Fixture  (= Selection) Please .

Det nuvarande urvalet av fixturer är nu ej längre valda och de är borttagna ur programmeraren.

8.57. Kommandot SetIP
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8.57. Kommandot SetIP

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot SetIP.

För att använda kommandot SetIP, skriv SetIP i kommandoraden.

Beskrivning

Viktigt:
Innan du använder kommandot SetIP, spara din showfil. För att spara showfilen, tryck Backup
Backup . Det är nödvändigt eftersom en omstart är nödvändig efter kommandot SetIP. Omstart behövs

för att tillämpa de nya IP-adresserna.

Viktigt:
IP-adressen för Art-Net måste vara en adress som startar med 2.x.x.x eller 10.x.x.x .

Med kommandot SetIP kan du:

Ändra IP-adress för Art-Net

Ändra IP-adress för sACN

Visa de tillgängliga Nätverksinterfacen tillsammans med deras IP-adresser i kommandorads-fönstret.

Efter det att du ändrat en IP-adress så måste bordet göra en omstart.

Syntax

1. Ändra IP-adress för Art-Net.

SetIP eth0:1 2.2.3.5

2. Ändra IP-Adress för sACN.

SetIP eth0 192.168.0.5

3. Visa de tillgängliga Nätverksinterfacen tillsammans med deras IP-adresser i kommandorads-fönstret.

SetIP

Exempel

Låt säga att du måste byta IP-adress för Art-Net.

1. För att spara showfilen, tryck Backup  Backup .

2. Öppna Kommandorads-fönstret för att använda det virtuella tangentbordet och skriv:

SetIP eth0:1 2.2.3.5
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3. Tryck Please .
Ljusbordet frågar om du vill starta om nu.

4. Tryck Starta om nu .

Ljusbordet startas om och den nya IP-adressen tillämpas.

8.58. Kommandot SnapPercent

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot SnapPercent

För att kalla upp kommandot SnapPercent så behöver man trycka en annan funktionsknapp före, t.ex Store  och
sedan fem gånger på knappen Time .

Beskrivning

Med kommandot SnapPercent så sätter du en snapp-tid.
Snapp-tiden är en delay-tid för icke fadande parametrar, såsom gobo eller färghjul.
Tiden representeras av ett procentvärde mellan 0% och 100%, där 0% kör de snappande parametrarna vid go-
tryckningen och 100% kör de snappande parametrarna när cue-timingen är klar.

Dvs har du en cuetid på 4 sekunder och en SnapPercent på 50%, så körs dina snappande parametrar 2 sekunder in
i faden.

 

Syntax

1. Spara en cue med snap percent 4%.

Store Cue 1 SnapPercent 4

2. Sätta snap percent på en redan existerande cue.

Assign Cue 1 SnapPercent 4

Exempel 1

Låt säga att du vill spara en ny cue 1 i executor 4 med en snap percent på 2.

Det finns tre sätt att göra detta.

a) Tryck Store  1  (= Cue 1) Exec  4  5 ggr på Time  (= SnapPercent) 2  Please .

b) Tryck Store  1  (= Cue 1) 5 ggr Time  (= SnapPercent) 2  tryck sedan på respektive executorknapp .

c) Tryck Store  1  (= Cue 1) 5 ggr Time  (= SnapPercent) 2  tryck sedan på executor i Executor-rad vyn.

Cue 1 är nu sparad i executor 4 med en snap percent på 2%.

Exempel 2
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Exempel 2

Låt säga att du har sparat cue 1 i huvud-executorn och nu vill du lägga till en snap percent på 2%.

Tryck  + Label  (= Assign ) 1  (= Cue 1) 5 ggr Time  (= SnapPercent) 2  Please .

Nu har du en snap percent på 2% för cue 1 i huvud-executorn.

Dubbelkolla det satta snap percent-värdet i Cue-Vyn.

Relaterade Länkar
Knappen Time

Cue-Vyn

8.59. Kommandot Stomp

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Stomp.

För att kalla upp kommandot Stomp, tryck   + At  (= Stomp) på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Stomp så stoppar du effekter som körs.
Detta är användbart för pan/tilt-effekter för att de är relativa effekter och ett nytt pan/tilt-värde stoppar inte den
aktuella effekten.

Kommandot Stomp är det samma som Stomp i effekt-vyn.

Syntax

Stoppa en effekt som körs.

Stomp

Exempel

Låt säga att du vill stoppa alla positions-effekter.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Öppna Vyn för positions-effekter och tryck på Stomp .

b) Tryck    + At  (= Stomp) och sedan på Position  i presettyp-raden.

Alla positions-effekter är nu stoppade.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

At-knappen

Effekt-vyn
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8.60. Kommandot Store

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Store.

För att kalla upp kommandot store, tryck på knappen Store  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Store kan du spara t.ex

en cue i en executor

ett urval av fixturer till en grupp i grupp-vyn

ett aktivt värde till en preset-pool

en master speed- eller master rate-regel till en executor

För mer information om cuer, se Hur man arbetar med cuer.

Syntax

Spara en cue till en executor.

Store Cue 1 ExecButton1

Spara ett urval av fixturer till en grupp i grupp-vyn.

Store Group 1

Spara ett aktivt dimmer-värde som ett dimmer-preset i dimmerpreset-poolen.

Store Preset 1.1

Spara en master speed-regel till en executor.

Store Rate Executor 1.3

Exempel

449



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Exempel 1

Låt säga att du vill spara den skapade cuen som cue 1 i huvudexecutorn.

 

Det finns tre sätt att göra detta.

a) Tryck Store  1  (=Cue 1) Please .

b) Tryck Store  1  (=Cue 1) och tryck på huvud-executorn  i executor-rad vyn.

c) Tryck Store  och tryck på den stora Go  -knappen på ljusbordet.

Om detta är den andra cuen i executorn så frågar bordet dig vilken metod du vill använda.

Cuen sparas på huvud-executorn som cue 1.

Exempel 2

Låt säga att du vill spara den skapade cuen på executor-knapp 1.

 

Det finns tre olika sätt att göra detta.

a) Tryck Store  1  (=Cue 1)  Exec  1  Please .

b) Tryck Store  1  (=Cue 1) och sedan på executor 1  i executor-rad vyn.

c) Tryck Store  1  (=Cue 1) och tryck sedan på respektive executor-knapp.  på ljusbordet.

Cuen sparas i executor 1.
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Exempel 3

Låt säga att du vill spara ett urval av fixturer som grupp 1 i  Grupp-vyn.

Det finns två sätt att göra detta.

a) Tryck Store  Group  1  Please .

b) Tryck Store  och tryck sedan knappen för grupp 1  i grupp-vyn.

Urvalet av fixturer är sparad som grupp 1 i grupp-vyn.

Exempel 4

Låt säga att du vill spara ett aktivt dimmervärde som dimmerpreset 1 i dimmer preset-poolen.

Det finns två olika sätt att göra detta.

a) Tryck Store  Preset  1  (= dimmer preset-poolen) .  1  (= preset nummer 1) Please .

b) Tryck Store  och sedan på knappen för preset 1  i dimmer preset-poolen.

Dimmervärdet är sparat som dimmerpreset 1 i dimmerpresetpoolen.

Exempel 5

Låt säga att du vill spara en master speed-regel på executor 3.

Det finns tre sätt att göra detta.

a) Tryck Store  Speed  (= Rate) Exec  3  Please .

b) Tryck Store  Speed  (= Rate) och sedan på executor 3  i executor-rad vyn.

c) Tryck Store  Speed  (= Rate) tryck sedan på respektive executor-knapp  på ljusbordet.

Ljusbordet frågar vilken master speed-typ du vill ha. Tryck Master Speed .

En master speed fader är sparad på executor 3.

8.61. Kommandot StoreLook

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot StoreLook

För att kalla upp kommandot StoreLook, håll ned knappen  och tryck Store  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot StoreLook kan du spara den aktuella ljusbilden (looken) till en executor.

Kommandot StoreLook sparar alla dimmervärden för alla fixturer i showen.
Om dimmervärdet är högre än 0 så sparar den alla andra attribut.
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Om dimmervärdet är 0 så sparar det bara dimmervärdet för det finns ingen ytterligare output från den fixturen.

En cue sparad med kommandot StoreLook är automatiskt satt i skyddat läge. Tidigare trackade värden påverkar
inte cuer sparade med StoreLook. För mer information om skyddat läge, se cue-vyn eller hur man arbetar med
cuer. För mer information om tracking hänvisar vi till Vad är tracking?

Syntax

Spara den aktuella looken för alla fixturer i showen.

StoreLook

Exempel

Låt säga att du vill spara den aktuella looken för alla fixturer i showen som en cue i executor 1.

Figur 1: Fixtur-tabellen innan du sparar med StoreLook

Figur 2: Fixtur-tabellen efter att du sparat med StoreLook

Tryck  + Store  (=StoreLook) och sedan på respektive executor-knapp  .

Alla dimmervärden sparas.
Alla attribut sparas om dimmervärdet är högre än 0.

För mer information om färgerna i fixtur-tabellen, se Systemfärger - Värden.

8.62. Kommandot SyncEffects

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot SyncEffects
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Om du skriver in kommandot SyncEffects i ljusbordet genom att trycka  + Effect  (=SyncEffects), så
kommer kommandot att köras direkt.
Du kan också använda kommandoraden tillsammans med det virtuella tangentbordet för att skriva in
ordet SyncEffects.

För att kalla upp kommandot SyncEffects, tryck  + Effect  (=SyncEffects) på ljusbordet.
Kommandot körs direkt.

Beskrivning

Med kommandot SyncEffects kan du synkronisera alla effekter som körs.

Du kan också använda knappen Sync  Effekt-vyn.

Syntax

För att synkronisera alla effekter som körs.

SyncEffects

Exempel

Låt säga att du kör en dimmereffekt på fixtur 1-8. Du kör också en dimmereffekt på fixtur 11-18.
De är inte synkroniserade men du vill att de ska vara det.

Tryck och håll ned  + Effect  (=SyncEffects).

Kommandot körs direkt. Alla effekter som körs är nu synkroniserade.
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Relaterade Länkar
Effekt-vyn

Vad är effekter?

Hur man arbetar med effekter

MA-Knappen

8.63. Kommandot Temp
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8.63. Kommandot Temp

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Temp.

För att kalla upp kommandot Temp, tryck och håll ned  och tryck Toggle  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Temp kan du temporärt sätta igång en executor så länge som du håller in executorknappen.
Kommandot Temp följer cuens timing, off-tid och positionen på executor-fadern.

När du släpper executorknappen igen så slås executorn av och kommandot TempOff exekveras.

Syntax

Slå på executor 1 tillfälligt.

Temp Executor 1

Exempel

Låt säga att du tillfälligt vill köra executor 1 till dess du släpper executorknappen.

Tryck  + Toggle  (=Temp) och respektive executorknapp  .

Executorn är på så länge du håller ned knappen.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

Knappen Toggle

Executor-rad Vyn

8.64. Kommandot Thru

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Thru.

För att kalla upp kommandot Thru, tryck på knappen Thru  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Thru kan du

välja alla fixturer i fixtur-vyn

välja ett omfång av fixturer i fixtur-vyn

radera alla cuer och alla följande cuer från huvud-executorn

radera alla cuer och alla följande cuer från en executor-knapp

Syntax

1. Välja alla fixturer i fixtur-vyn.
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Fixture Thru

2.  Välja ett omfång av fixturer i fixtur-vyn.

Fixture 5 Thru 10

3. Radera cue och alla följande cuer i huvud-executorn.

Delete Cue 3 Thru

4. Radera cue och alla följande cuer i en executor-knapp.

Delete Cue 3 Thru Executor 2

Kommandot Thru är ett hjälpkommando och behöver ett andra kommando eller nummer.

Example 1

Låt säga att du vill välja alla fixturer i en show.

Tryck Thru  (=Fixture Thru) Please .

Alla fixturer i showen är nu valda.

Exempel 2

Låt säga att du vill välja fixtur 5 till 10.

Tryck Fixture  5  Thru  1  0  Please .
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Fixturerna 5 till 10 är nu valda.

Exempel 3

Låt säga att du vill radera cue 3 och alla följande cuer från huvud-executorn.

Tryck Delete  Cue  3  Thru  Please .

Cue 3 och alla följande cuer är nu raderade från huvud-executorn.

Exempel 4

Låt säga att du vill radera cue 3 och alla följande cuer från executorknapp 1.

Efter det att du tryckt Delete  Cue  så visas huvud-cuelistan på skärm 1.
Fortsätt skriva in kommandot med cuenummer och executornummer / tryck på en executor-knapp.
Cuen kommer att raderas i den inmatade executorn.
Om du inte skriver in ett executornummer / trycker på en executorknapp så kommer cuen/cuerna
raderas i huvud-executorlistan.

Tryck Delete  Cue  3  Thru  och sedan på respektive executor-knapp  .

Eller

Tryck Delete  Cue  3  Thru  Exec  1  Please .

Cue 3 och alla följande cuer i executor 1 är nu raderade.

Relaterade Länkar
Knappen Thru

Knappen Delete

Knappen Fixture

Hur man arbetar med cuer?

8.65. Kommandot Toggle
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8.65. Kommandot Toggle

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Toggle.

För att kalla upp kommandot Toggle, tryck på knappen Toggle  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Toggle kan du växla status mellan på och av beroende av vilken den nuvarande statusen är.

Om executorns aktuella status är av, så slår kommandot toggle på den och tvärt om.
Toggle är standardfunktion för alla knapp-executors.

Syntax

Toggle executor 1.

Toggle Executor 1

Exempel

Låt säga att du vill växla status (toggla) på executor 1. 

Det finns tre sätt att göra detta på:

a) Tryck Toggle  och sedan på respektive executor-knapp  .

b) Tryck Toggle  Exec  1  Please .

c) Tryck Toggle  och sedan på respektive executor i executor-rad vyn.

Executorn har växlat status.

Relaterade Länkar
Knappen Toggle

Knapp-Executor

Knappen Please

Executor-rad Vyn

8.66. Kommandot Top

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Top.

För att kalla upp kommandot, tryck och håll ned knappen  och knappen Flash  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Top kan du hoppa till början av en cuelista i en executor

direkt

med en fadetid

458



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Första cuen i cuelistan körs.

Kommandot Top är i grunden ett Goto Kommando.

Syntax

1. Hoppa direkt till början på en cuelista i en executor.

Top Executor 1

2. Hoppa med fade-tid till början av en cuelista i en executor

Top Executor 1 Fade 3

Exempel 1

Låt oss anta att du vill hoppa direkt till början av culistan i executor 1.

För att få ut dimmervärden ur bordet måste executor-fadern vara över 0%

Det finns tre sätt att göra detta på:

a) Tryck  + Flash  (=Top) Och respektive executorknapp .

b) Tryck  + Flash  (=Top) Exec  1  Please .

c) Tryck  + Flash  (=Top) och tryck på respektive executor i Executor-rad Vyn.

Den första cuen i cuelistan körs.

Exempel 2

Låt säga att du vill hoppa till början av en cuelista i executor 1 med en fadetid på 3 sekunder.

Tryck  + Flash  (=Top) Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

Den första cuen i cuelistan i executor 1 körs med en fadetid på 3 sekunder.

Relaterade Länkar
MA-Knappen

Kommandot Goto

Knappen Goto

Knappen Exec (Executor)

8.67. Kommandot Unpark

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot unpark.

För att kalla upp kommandot unpark, håll ned  + tryck på den lilla Go+  knappen (=Unpark) på ljusbordet.
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Kommandot unpark syns i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot unpark kan du låsa upp ("unparka") tidigare låsta ("parkade") DMX-kanaler

för en fixtur.

för preset-typ attribut i ett urval av fixturer.

Parkerade kanaler visas med blå bakgrund i DMX-Vyn.

För att unparka alla tidigare parkerade dmx-kanaler, gå in i fönstret Tools.

Syntax

1. Unparka en parkerad fixtur.

Unpark Fixture 1

2. Unparka parkerade dmx-kanaler.

Unpark Dmx 1.34

3. Unparka presettyp attribut i det aktuella urvalet av fixturer.

Unpark PresetType Dimmer

Exempel 1

Låt säga att du vill unparka den tidigare parkerade fixturen 1.

Det finns två sätt att göra detta på:

a) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark) och tryck sedan på fixtur 1
i fixtur-vyn.

b) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark) Fixture  1  Please .

Fixtur 1 ej parkerad längre.

Exempel 2

Låt säga att du vill unparka den tidigare parkerade DMX-kanalen 1.34.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark) och tryck på DMX-kanal 1.34
i DMX-Vyn.
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b) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark) DMX  1  .  3  4  Please .

DMX-kanal 1.34 är ej längre parkerad.

Exempel 3

Låt säga att du vill unparka de parkade dimmer-attributen i det aktuella urvalet av fixturer.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark) och tryck på Dimmer  Preset-
Typ raden.

b) Håll ned knappen  och tryck samtidigt på den lilla Go+  knappen (=Unpark)  + Preset  och skriv in
ordet Dimmer i kommandoraden.  Tryck sedan Enter .

De tidigare parkerade dimmerattributen i det aktuella urvalet av fixturer är ej längre parkerade.

Relaterade Länkar
Fönstret Tools

Fixtur-Vyn

DMX-Vyn

Knappen Go+ (Lilla)

MA-Knappen

8.68. Update Command

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommantot Update

För att kalla upp kommandot Update, tryck på knappen Update  på ljusbordet.

Beskrivning

Med kommandot Update kan du uppdatera:

grupper

presets

cuer

Syntax

Update

Exempel 1

Låt säga att du editerat grupp 1 genom att använda kommandot edit och nu vill du tillämpa ändringarna i grupp 1.

Knappen Update  blinkar på ljusbordet för att indikera att funktionen är tillgänglig.
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Tryck Update  Please .

Ljusbordet kommer att fråga om du vill uppdatera grupp 1. Tryck Ok .
Group 1 är uppdaterad.

Exempel 2

Låt säga att du editerat preset 1 genom att använda kommandot edit och nu vill du tillämpa ändringarna i preset 1.

Tryck Update  Please .

Ljusbordet kommer att fråga om du vill uppdatera preset 1. Tryck Ok .
Preset 1 är uppdaterat.

Exempel 3

Låt säga att du har några värden i programmeraren och du vill uppdatera preset 1 till dessa värden.

Det finns två sätt att göra detta:

a) Tryck Update  och sedan på preset 1  i Preset-pool vyn.

b) Tryck Update  Preset  1  Please .

Preset 1 är uppdaterat med värdena i programmeraren.

Efter en uppdatering visar fixtur-liste vyn namnet på presetet.
För att se de sparade värdena i ditt preset, tryck och håll på ditt preset.

Exempel 4

Låt säga att du vill updatera cue 2 på executor 2 med värdena i programmeraren.

Det finns tre sätt att göra detta:

a) Tryck Update  2  (=Cue 2) Exec  2  Please .

b) Tryck Update  2  (=Cue 2) och tryck sedan på executorknapp 2  .

c) Tryck Update  2  (=Cue 2) och tryck på executor 2 i Executor-rad Vyn.

Om cue 2 på executor 2 är din för tillfället aktiva cue, tryck på Update  och sedan på executorknapp 2 
.

Cue 2 i executor 2 är nu uppdaterad med värdena från programmeraren.

Relaterade Länkar
Kommandot Edit

Knappen Update

Vad är programmeraren? 

Preset-pool Vyn
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8.69. View-kommandot

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av view-kommandot.

Den korrekta svenska termen för "view" är "granska". Men då View är ett keyword i mjukvaran så använder vi oss i
första hand av det.

För att gå till View-kommandot, tryck på   -knappen på ljusbordet.

Beskrivning

Med view-kommantot kan du visa cuerna i executorn.

Syntax

Granska cuer från executor 1.

View Executor 1

Exempel

Låt oss säga att du vill granska cuelistan från executor 1, front dimmers.

Tryck  och sedan på respektive executor-knapp .

Cuelistan visas på skärm 1.

Relaterade Länkar
View (Öga) -Knappen

Cuer-vyn
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8.70. Kommandot Zero

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot Zero.

Om du matar in kommandot Zero i ljusbordet genom att dubbeltrycka på knappen . , så kommer
kommandot att köras direkt.
Du kan också använda kommandoraden ihop med det virtuella tangentbordet för att skriva in ordet zero.

För att kalla upp kommandot Zero, tryck 2 gånger på knappen .  på ljusbordet.
Kommandot körs direkt.

Beskrivning

Med kommandot zero kan du ställa intensiteten till noll

för de valda fixturerna

för ett urval av fixturer

för en fixtur i en executor

Syntax

1. Ställa intensiteten för de valda fixturerna till noll.

Zero

2. Ställa intensiteten hos ett urval av fixturer till noll.

Fixture 1 Thru 3 Zero

3. Ställa intensiteten för en executor till noll.

Executor 1 Zero

Exempel 1

Låt säga att du vill ställa intensiteten för alla valda fixturer till noll.

 

Tryck .  . .

Kommandot zero körs direkt.
Värdena för de valda fixturerna är nu noll.
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Dubbelkolla de körda kommandot i kommandorad-vyn.

Exempel 2

Låt säga att du vill ställa intensiteten för fixtur 1 till 3 till noll.

Försäkra dig om att inga fixturer redan är valda. Om andra fixturer redan är valda kommer kommandot
zero att köras även på dem.

Tryck Fixture  1  Thru  3  .  . .

Kommandot zero körs direkt.
Värdena för fixturerna 1 till 3 är nu noll.

Exempel 3

Låt säga att du vill ställa intensiteten för fixturerna i executor 1 till noll.

Denna funktion fungerar bara för executors i executorpoolen och inte för huvud-executorn.

Den fysiska regeln rör sig inte.

Tryck Exec  1  .  . .

Värdena för fixturerna i executor 1 är satta till noll.

Relaterade Länkar
[dot]-Knappen

Kommandorad-vyn
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9. Tips för användning
Skaffa dig först en översikt över ljusbordet.

Läs först den kontext-beroende hjälpen.

Spara showfilen ofta genom att dubbeltrycka på Backup.

Spara showfilen på ett USB-minne.

Namnge cuer, executors, grupper, presets osv direkt efter att du sparat dem. Se Kommandot Label.

Anslut en extern pekskärm för avancerad hantering och bästa översikt. Vi rekomenderar ELO 1928L (Intelli -
touch 4wire touch technology) eller ELO 2200L (Intelli - touch 4wire touch technology for Europe/Middle-
East/Africa region). Se även Hur använder man extern skärm?.

Om du arbetar med en live show, Spara en program time fader på en executor. Se även Fönstret "Tom
Executor".

Använd presets när du programmerar. Om du uppdaterar showen så länkas alla ändringar du gör i presets till
cuerna. Se även Hur man arbetar med presets.
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10. Release Notes 1.3

 See email address of the tech support in the footer. 

Important:
dot2 show files created with version 1.3. can be used on a grandMA2 only from the upcoming grandMA2
version 3.3.x.x. Show files created with dot2 version 1.3. are not compatible with the grandMA2 version
3.2. 

dot2

Improved features version 1.3.1.4

Main feature overview
Improved features

Web remote

More possibilities for the effect editor

Additional speed masters

Playback priority

100mm faders usable for magic speed masters

Fixture sheet view shows values only

DMX-in via network protocols

Art-Net and sACN assignable universes

Other Enhancements

What´s changed

Fixed bugs

Improved features

Web remote

 New in this release

dot2 provides an operating system that is independent from the web remote interface. To connect the web remote
to the dot2 console, make sure your tablet or computer network interface has the same subnet as your console.
Open your web browser and type the console´s IP address in the address field of the browser. The following screens
are included in the web remote.

Command line

Wheels to adjust attributes

Fixture sheet

Group pool

Preset pools

Playback view

Enable the remote login in the global settings of the desk. The default password is “remote”.
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Browser versions required to run the web remote:

Internet Explorer 10

Safari and iOS 8.1

Opera 26

Chrome 31

Chrome for Android 39

Firefox 33

If the browser does not meet the minimum of the requirements for the web remote to work, an HTML fallback page
will be displayed.

If a connection is established, a white “W” is displayed in the status bar.

It is possible to connect up to three web remotes to one console.

It is also possible to use the web remote on the dot2 onPC. Use the IP address located in Setup/Network Interface or
use the loopback address 127.0.0.1

More possibilities for effects

 New in this release

The effect editor has now encoder access for groups and blocks via the MA key. Restriction: If you edit a cue, groups
and blocks cannot be loaded into the editor.

The Phase calculator in the effect editor has now function buttons for wings.

Stomp values in positions presets are displayed with a red stomp symbol. Note: Stomp symbol is visible in positions
presets only, since there are relative effects.

Additional speed masters

 New in this release

There are 4 Speed Masters for executors now.

Select the speed master in the “Settings of Executor” menu. Use speed masters in the view “Magic Speed”. It is
possible to store them to every executor fader or executor button.

Playback priority

 New in this release

Added „super“ priority playback option to the executor settings. This priority is higher than that of the programmer
and normal executors. Every fixture that is affected by a “super” executor shows an exclamation mark in the fixture
views. Note: Changing the priority is only possible if the executor is switched off.

100mm faders for special masters
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100mm faders for special masters

 New in this release

It is now possible to switch one or both of the 100mm faders to magic speed masters.

It is also possible to leave the 100mm fader empty.

Fixture sheet view shows values only

 New in this release

A new title button was added to the fixture sheet view. It is possible to switch the representation from preset and
channel set names to values only.

DMX-in via network protocols

 New in this release

DMX-in (for remote inputs) can now also be used via Art-Net and sACN.

Art-Net and sACN assignable universes

 New in this release

The Art-Net and sACN input and outputs are now individually assignable to the dot2 universes.

There is a new calculator in Art-Net. This calculator allows you to make entries in the hexadecimal number system.

It is not possible to set more than one dot2 universe to the same universe within one protocol.

If you try to assign dot2 universe 1 + 2 to the Art-Net universe 0:0 for instance, the active column shows you that
assignment is invalid.

Other Enhancements

 Added: All calculators now show the value range available in the title bar.

 Added: An identification bar is now displayed in dot2 onPC if executors are switched on.

 Added: Header cells in the fixture grid are now interactive, for example press “Off” and tap one of the header
cells.

 Added: Display of a fader indicator for button executors if the virtual fader position is not at 100 %.

 Added: An Info column in cue view.

 Added: : If a cue is in edit mode, text is displayed in red in the headline and red frames are displayed in the cues
view and the executor bar.

 Update: Newest fixture library Carallon 13.1
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 Update: New functions in the help system.

What´s changed
Executor time master is no longer auto-stoppable.

Executors that have more than 1 cue and are switched on are displayed in two lines in the executor bar.

The default of the Speed Master for an executor that was newly stored is “No Speed”.

Remote inputs configuration is always enabled, regardless of activation state of the corresponding input.

Changing the color filter in fixture setup now does not just change the first sub fixtures in a multi-instance fixture,
instead it changes all sub fixtures.

Changing fixture types to fixture types that have more DMX channels does not delete the old patch, instead it
displays the invalid patch address in red.

 

Fixed Bugs
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Fixed Bugs

 Description

 
Fixed:  The console does not set a new IP right after the execution of the command “Set IP eth0…” and
does not subsequently restart.

 Fixed: Fixture symbol view shows an incorrect text of the title bar in the preview mode.
 Fixed: Scrollbar in the calculator when changing tabs in dot2.

 
Added: Moving/copying special master to a main executor is not possible (e.g. Speed fader). An error
message pops up.

 
Added: Check mechanism for a new global auto-fix option (so that no autofix occurs after manual unfix if
global autofix is off).

 Fixed: The command “Copy Executor 1 thru at Executor 1” freezes the desk.
 Fixed: The use of the hardkey “Thru” in attribute calculator.
 Fixed: After you have changed an entire effect, changing the width in effect editor does not work properly.
 Fixed: Fixture ID numbers in new show files are tracked from old show files. Now the fixture ID is reset to 1.
 Fixed: Cannot leave the patch & fixture schedule in combination with the Help button.
 Fixed: Effect width on the encoder does not work in the correct range
 Fixed: The setting of changing the width in the CMD column is not stored

 
Fixed: Store executors/presets after performing "fixture X at fixture Y" (or "group X at group Y"). Effects were
not running.

 
Fixed: When switching screen 1 to a locked fixture layout and then returning to fixture output screen (square
view) the scroll function using the encoder wheel does not work.

 Fixed: Program time issue when using color picker.

 
Fixed: Color effects in cues conversion when changing a fixture type. Note: Only the function of “plain and
dumb attribute to attribute” is used here instead of a smart color conversion.

 Fixed: If the main executor is deleted, its name must be also removed.
 Fixed: If dot2 show files were opened in the grandMA2, effect pool was not automatically unlocked.

 
Fixed: When scrolling inside the cue view on screen 1 the blue marker next to the last attribute delay time
disappears

 Fixed: Function “Move” does not work for multiple objects if you press and hold the key Move.

 
Fixed: The combination of buttons "Select" + main exec does not allow to trigger button commands, instead
it only allows to perform a selection.

 Improved: Auto scroll selects fixtures in fixture sheet.
 Fixed: DMX timing is too fast for some fixtures.
 Fixed: Automatic auto unblock is not executed when pressing “Oops” consequently upon deleting a cue.
 Fixed: Effects cannot be edited in the preview mode.
 Fixed: Default values are not replaced after changing the fixture type.
 Fixed: Pressing Edit in the “System Clock” does not open a calculator
 Fixed: “Restart Mode” is not being grayed out in the executor options if the executor is a chaser.
 Fixed: The programmer displays incorrect active values after executing store look.
 Fixed: Layout view, which is generated automatically, incorrectly sorts fixture IDs in each of the fixture types. 
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11. Felhantering

Om dot2 inte fungerar som det beskrivs i följande manual så finns följande alternativ.

Felmeddelande: Du kan inte fortsätta till nästa steg i beskrivningen och du får ett felmeddelande:
Titta i Felmeddelanden och repetera proceduren.
Om felet fortfarande består, kontakta den tekniska supporten.

Systemet fungerar ej: Om du ej kan fortsätta till nästa steg i beskrivningen och inte får några felmeddelenden:
Kontakta teknisk support och beskriv de senaste stegen i det du gjort. Om bordet kraschar, använd kommandona
CrashLogCopy och CrashLogList för att få ytterligare information att ge till tekniska supporten.

Teknisk Service och Support

MA Lighting och dess omfattande distributionsnät erbjuder en enastående teknisk service.
Kontakta vår expertis för att få hjälp med eventuella problem, oavsett om det är fråga om drift, programfunktioner,
programinstallationer eller felsökning.

Skicka gärna ett e-mail (på engelska eller tyska) till support@ma-dot2.com med dina kontaktuppgifter och
information om ärendet.
Den här e-posttjänst övervakas under MA Lighting's ordinarie kontorstid i Tyskland från 08:30 tills 17:00, måndag till
fredag.

För hjälp vid brådskande ärenden, kontakta din lokala MA distributör eller MA Lighting Service Hotline.
Ring: +49.5251.688865-99. Vänligen observera att denna 24/7 hotline är strikt för nödsituationer - för människor som

är i trubbel ute på fältet.

 

11.1. Kommandot CrashLogCopy
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11.1. Kommandot CrashLogCopy

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av Kommandot CrashLogCopy.

För att använda Kommandot CrashLogCopy, skriv CrashLogCopy i kommandoraden.

Beskrivning

Med Kommandot CrashLogCopy kan du kopiera krash-loggfiler till ett anslutet USB-minne.

Krash-loggfilerna finns i mappen dot2\temp.

För att radera Krash-loggfiler från dot2-ljusbordet, använd kommandot CrashLogDelete.

För mer information, se även Felhantering.

Syntax

CrashLogCopy

Exempel

Låt säga att bordet kraschat och du vill få ut en krashloggfil till tekniska supporten.

1. Skriv i kommandoraden:

CrashLogCopy

2. Tryck Please .

Krash-loggfilen finns nu på det anslutna USB-Minnet i mappen dot2\temp.

11.2. Kommandot ChrashLogDelete
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11.2. Kommandot ChrashLogDelete

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot  CrashLogDelete.

För att kalla upp kommandot CrashLogDelete, skriv CrashLogDelete i kommandoraden.

Beskrivning

Med kommandot CrashLogDelete kan du radera krasch-loggar från ljusbordet.

Använd kommandot CrashLogDelete efter att den tekniska supporten har fått tagit del av krasch-loggfilen.

Syntax

CrashLogDelete

Exempel

Låt säga att den tekniska supporten har löst ditt problem och du vill ta bort krash-loggfiler från ljusbordet.

1. Skriv i kommandoraden:

CrashLogDelete

2. Tryck Please .

Alla krasch-loggfiler är nu raderade från ljusbordet.

11.3. Kommandot CrashLogList
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11.3. Kommandot CrashLogList

Den här sidan beskriver syntaxen och användningen av kommandot CrashLogList.

För att använda kommandot CrashLogList, skriv ordet CrashLogList i kommandoraden.

Beskrivning

Kommandot CrashLogList visas i kommandorad-vyn, det finns en krasch-logg.

För att exportera krasch-loggen använd Kommandot CrashLogCopy.

För mer information hänvisar vi till avsnittet Felhantering.

Syntax

CrashLogList

Exempel

Låt säga att bordet kraschar och du vill se om det finns en krasch-logg.

1. Skriv i kommandoraden:

CrashLogList

2. Tryck Please .

kommandorad-vyn visas om det finns en krasch-logg tillgänlig.

11.4. Felmeddelanden

Om följande felmeddelanden inte hjälper dig att lösa ev problem, vänligen ring eller skriv ett e-mail till dot2-
supporten.

E-Mail: support@ma-dot2.com
Tel: +49 5251 688 865 27
Nödsituation Tel: +49 5251 688 865 99 (Om du är mitt i en produktion och har problem)

Error Reason
# 0 Okänt Fel Ljusbordet har stött på ett okänt fel.
# 1 Okänt kommando Det inmatade kommandot är okänt.
# 2 Inmatning för lång Det inmatade kommandot är för långt.
# 3 Otillåtet tecken Det inmatade tecknet är ej tillåtet.
# 4 Kommandot är ej
implementerat

Det inmatade kommandot stöds ej av ljusbordet.

# 5 Nummer väntat Bordet väntade ett nummer.
# 6 IP väntat Bordet väntar en IP-address.
# 7 Nummer för långt Det inmatade numret är för långt.
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# 8 Numret för litet Det inmatade numret är för litet (min = 1).

# 9 Nummer för stort
Numret för det inmatade kommandot är för stort (max =
1).

# 10 Väntat Ljusbordet väntade mer information.
# 11 Väntade argument Det inmatade kommandot saknar ett argument.

# 12 Väntade namn
Ljusbordet väntade ett namn, t.ex ett avbrutet label
kommando.

# 13 Otillåtet namn
Det inmatade namnet är ej tillåtet. Använd bara engelska
tecken.

# 14 Objektet existerar ej
Objektet du försökte jobba med existerar inte, t.ex om du
försöker ändra en funktion på en executor utan några cuer
sparade i.

# 15 Objektet är inte
tillgängligt

Det inmatade objektet är inte tillgängligt.

# 16 Storleksändring ej
tillåtet

Det angivna kommandot för att ändra storlek är ej tillåtet.

# 17 Delete förbjuden
Det angivna kommandot för att ta bort det här objektet är
förbjudet.

# 18 Skapa förbjudet
Det angivna kommandot för att skapa det här objektet är
förbjudet.

# 19 Otillåtet Intervall Det angivna värdet är utanför intervallet.
# 20 Multiuser access-
konflikt

En annan användare är försöker för närvarande utföra
samma åtgärd.

# 21 Kan inte lämna
aktuell destination

Du kan inte lämna den aktuella destinationen. Det kan
vara en multiuser-konflikt.

# 22 Det går inte att ange
destinationen

En annan användare har för närvarande tillgång till
destinationen.

# 23 Filen hittades ej Du försöker importera en icke-existerande fil.
# 24 Filformat ogiltigt Formatet på filen är inte korrekt för destinationen.
# 25 Ingen unik sekvens
ges

Du försöker komma åt en cue i flera sekvenser.

# 26 Ingen unik sida ges Det angivna kommandot behöver ett unikt sidnummer.
# 27 Syntax error Den angivna syntaxen är fel.
# 28 Ingen cue-källa
angiven

Ett cue nummer saknas för källan.

# 29 Otillåtet cuenummer Det angivna Cue-Numret är inte giltigt.
# 30 Ingen
standardexecutor

Du har försökt komma åt en standard-executor, men har
inte valt en.

# 31 Gräns överskriden Du försöker att överskrida gränsen.
# 32 Okänt alternativ Det valda alternativet existerar ej.
# 33 Destinationen är inte
tom, inget kopieringsläge
angivet

Du försöker kopiera något till en upptagen destination, och
du inte har angivit hur ljusbordet ska reagera.

Error Reason
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# 34 Ingen cue för part
angiven

Ett cue-nummer saknas men behövs.

# 35 Redigera bara
enstaka objekt

Du har försökt att redigera flera objekt, och du kan bara
redigera ett.

# 36 För många nummer Det är för många nummer i kommandot.
# 37 Kopiera N till M
element stöds ej

Du försöker kopiera ett större antal objekt till ett mindre
antal objekt.

# 38 Flytta N till M element
stöds ej.

Du försöker flytta ett större antal objekt till ett mindre antal
objekt.

# 39 Flytta 1 till M element
stöds inte

Du försöker flytta ett objekt till flera destinationer.

# 40 Saknad Hårdvara Du försöker komma åt hårdvara som inte finns.

# 41 Otillåtet Lager Lagret som du försöker komma åt är ej tillåtet.

# 42 Otillåtet filnamn Det inmatade filnamnet är inte giltigt.
# 43 Login Behövs En inloggning behövs.
# 44 Otillräckliga
användarrättigheter

Du har inte tillräckliga användarrättigheter.

# 45 Inte en giltig klon
källa

Källan för din kloning är inte giltig. Det kan vara en dålig
matchning mellan källan och destinationsfixturen.

# 46 Inte en giltig klon
destination

Destinationen för din kloning är inte giltig. Det kan vara en
dålig matchning mellan källan och destinationsfixturen.

# 47  Klone källa fixture list
väntad

Ljusbordet väntar en lista över käll-fixturer.

# 48 Klon destination
fixture list väntad

Ljusbordet väntar en lista över destinations-fixturer.

# 49 Förväntat föremål
som skall klonas

Ljusbordet väntar sig fler fixturer.

# 50 Ogiltigt version Denna funktion stöds inte av den här versionen.
# 51 Otillåtet tidsformat Det inmatade tidsformatet är inte giltigt.
# 52 Åtgärden avbröts av
användaren

Du avbröt operationen.

# 53 PSR ej tillgänligt
Du kan inte utför Partial Show Read mellan de shower du
valt.

# 54 Variabel hittades ej Det inmatade variabeln är tom eller finns inte.
# 56 Preview är bara för
cuer

Det inmatade objektet stöder inte en förhandsvisning.

# 57 Objektet stöder inte
info kommando

Det inmatade objektet har ingen information.

# 58 Objektet är låst Du försökte komma åt en låst objekt.
# 59 Otillåten destination Objektet kan inte flyttas till destinationen.
# 60 Edit ej möjligt Du kan inte editera objektet.
# 61 Flytt ej möjligt Du kan inte flytta objektet.
# 62 Copy ej möjligt Du kan inte kopiera objektet.

Error Reason
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# 64 Kommandot stöds ej Det inmatade kommandot är inte giltigt.
# 65 Infoga förbjudet Du kan inte infoga objektet.
# 66 Kan ej assigna Du kan inte assigna objektet.
# 67 Värdet för litet Det inmatade värdet är för litet.
# 68 Värdet för stort Det inmatade värdet är för stort
# 69 Ingen klippa eller
kopiera buffert för klistra in

Du kan inte klistra in eftersom ingenting finns i urklipp.

# 70 Klipp ut bufferten är
tom

Du kan inte klistra in eftersom ingenting finns i urklipp.

# 71 Klistra in är inte
möjligt

Du kan inte klistra in eftersom ingenting finns i urklipp.

# 72 Kommandot är inte
exekverat

Kommandot du försöker utföra kan inte exekveras, t.ex att
köra en executor utan cuer.

# 73 Otillåten timer Den valda timern är inte giltigt.

Error Reason
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12. Glossary

A

Art-Net:

Art-Net Ethernet communication standard. A protocol for transmitting the lighting control protocol DMX 512-A over
the User Datagram Protocol of the Internet Protocol suite. To use Art-Net see Network Protocols Configuration
window.

Attributes:

Controllable function of a fixture, e.g. pan or gobowheel3.

Auto Fixed:

All executors which are not in the neutral position will be automatically fixed if you change the page.

B

Blind:

Create cues without DMX output. Refer to, Blind Key.

B.O. (black out):

Brings dimmer values to zero. Refer to, B.O. Key.

BPM (beats per minute):

Speed of a chasers and effects is counted in beats per minute. Refer to, Select Trig View.

Button Wing:

Is an extension for the console with additional executor buttons.

C

Channel:

Refer to, DMX channel.

ChannelSets:

Predefined values in the fixture type for faster access in the fixture. Refer to , Video Preset Type.

Chaser:

A chaser is an executor mode that runs in a loop, random or bounces in the cue list. Refer to, Settings of Executor
View or Cues View.

Cmd (Command):

Instructions you enter into the console.
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Command Area:

The right area on the console, below screen 1, including all command keys and encoders.

Command Line:

Located on screen 1, to enter commands into the console. Refer to, How to use the Command Line or Command
Line.

Control:

Control attributes are, e.g. lamp control, fixture global and scan rate. Preset type number seven. Refer to, Control
Preset Type View.

Cue:

A look on stage. Refer to, What is a Cue, How to work with Cues or Cue View.

Cue List:

List with more than one cue, stored on an executor.

D

Dimmer Wheel:

The wheel rightmost on the console. It is always assigned to the dimmer attributes of the selected fixtures.

DMX (digital multiplex, DMX 512):

Communication protocol that connect light consoles with fixture types.

DMX address:

Is the start address which you have on the fixture and in console. Set the DMX address of a fixture in the console, in
the Select DMX Address Window.

DMX channel:

Each attribute of a fixture needs one (8bit) or two (16bit) DMX channels. 512 DMX channels are one DMX universe. To
see all channels of the eight available DMX universes, open the DMX view.

DMX footprint:

Is an indicator for how many DMX channels the fixture type needs.

DMX universe:

One DMX universe contains 512 DMX channels. You can connect one universe to one XLR connector.

DVI-D (digital visual interface - digital):

Connection for external screen.

E
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E

Effect:

Manipulates and creates looping changes of values from attributes.

Encoder:

The four round rotary knobs below screen 1, to control values of attributes or scroll on the screen.

Ethernet:

Network connections on the console. You can insert a RJ45 Ethercon.

Executor:

Button and fader executor on the console and executor in the virtual playbacks view. You store cues on an executor.

Executor Button:

Physical key on the console to execute cues.

Executor Fader:

Physical fader on the console to execute cues.

Executor Time Master:

Overrides cue fade and on/off times and sets the cue delay to zero.

F

Fade time:

Time for changing from one value to another value.

Fader Wing:

Is an extension for the console with additional faders and executor buttons.

Feature:

Group of attributes for a better overview. Refer to, Video Preset Type.

Fixture ID:

Unique identifier for each fixture. You set the fixture ID in the Patch and Fixture Schedule.

Fixture Library:

Library with all common fixture types to import fixture types into the show file. Refer to, Import Fixture Type Window.

Fixture Type:
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Every device you can control from the console. In the fixture type is the assignment of the attributes to the DMX
channels.

Flip:

Flip is a function to change the pan and tilt combination and point your fixture in the same direction. Refer to,
Position Preset Type View.

Frame (fps = frames per second):

Is a picture frequency. The default setting is 30 fps. From this follows that 1 frame is equivalent to 0.03 seconds.
Refer to, Calculator View.

G

Grand master:

Fader rightmost at the console to reduce all dimmer values. Refer to, Getting Started Guide - Physical Setup and
Layout.

Group:

To have a quick selection, store selected fixtures in groups. Refer to, Groups View.

H

Hue:

The color of a color notation in an angle between 0 and 360 degrees.

I

Instances:

Single controls of the fixture types, e.g. one pixel of a LED panel. Refer to, Import Fixture Type... Window.

Iris:

An aperture that controls the beam size of a fixture.

M

Macro:

Prerecorded command combinations.

Master Rate:

The master rate multiplies all timings by a factor.
The factors from the master rate goes from Stop (= no further output) via 1:1 (=stored timings) up to 256
(=multiplies the timing by 256).
The master rate is a dynamic fader that means, if that fader has the position of 50 % the rate fader has the factor

482



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

1:1. From 1:1 the fader goes dynamic up to 256 that equates a fader position from 100 %. It is the same from 1:1
down to Stop.

Master Speed:

Controls the speed of effects in cues and the playback speed of chasers.

MIDI (musical instrument digital interface):

A standard to exchange control signals with the console. Refer to, Remote Inputs Configuration Window.

MSC (MIDI Show Control):

 

MSC sends the executor functions via MIDI signal to another device, e.g. another console or a MIDI sequencer. Refer
to, MIDI Show Control Window.

N

Natural Values:

The dot2 displays all raw channel views in natural values with one decimal place.
Usually the range is from 0 to 100 and equates the DMX values from 0 to 255.
Exception: The range from pan is -270 to 270 and from tilt is -125 to 155.

O

Out Delay:

Wait time for dimmer values going to a lower intensity level.

P

Pan:

Horizontal movement axis of an fixture. Refer, to Position Preset View.

Presets:

There are nine preset types to control from the console. Refer to, Preset Pool View and Preset Type Bar.

Priority:

Some values have a higher priority than others. In other words, they will not be overwritten by those with a lower
priority. The programmer, for instance, has a higher priority than an executor. 

Programmer:

Is a container with the current selection of fixtures and values of manual adjusted attributes. Those values are red
values. Refer to, Value colors.

Program Time Master:
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The program time master controls the fade times of all program values and effects, between 0 and 10 seconds.
This affects both, the adding of new values into the programmer, and the removing of values from the programmer
with the Clear  key.
The program time master is a fade executor. Refer to, Empty Executor Window.

R

Rpm (revolution per minute):

Rotationspeed of a gobowheel in the unit revolution per minute, refer to Gobo Preset Type View.

S

Shutter:

Fast open and close of the light output of a fixture type.

SMPTE (society of motion picture and television engineers):

Is a timecode to synchronize different devices from different manufacturers in the audio and video technology. Refer
to, Select Trig View.
dot2 receives 24, 25, or 30 frames per second. For more information see Timecode Configuration. 

Snap:

A lot of fixture types with gobo and color wheels have snap channels.
That means those attributes will be directly executed disregarding the cue fade time.

Snap Percent:

Is a setting after how much percent of the fade time the attribute will be executed.
The default value for snap channels is 0 %. Refer to, Cues View.

Special Master:

Is an executor with a special function, e.g. Program Time Master or Master Rate.

Speed Master:

See Master Speed. 

Strobe:

Repeating fast open and close of the light output of a fixture.

Super Priority (!):

Super Priority (!) has a higher priority than that of other playbacks and the programmer. For more information see
Settings of Executor. 

T

Tilt:
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Vertical movement axis of an fixture. Refer, to Position Preset View.

Trig (Trigger):

Call of a cue.

U

Universe:

Refer to, DMX universe.

W

Web remote:

Grants remote access to the dot2 console via a web browser. For more information see Global Settings. 

Wing:

Refer to, Fader Wing or Button Wing.

X

XFade:

Is the right fader next to the Master Fader. With the XFade you fade manual from one cue to the next cue.

XLR A-D:

Four pin connector for DMX signal at the back of the console. Refer to, Getting Started Guide - Physical setup and
layout.
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13. Index
- 6.39.

- [Minus] Command 8.3.

- key 6.39.

. [dot] key 6.11.

+ 6.52.

+ [Plus] Command 8.4.

+ key 6.52.

<<< 6.28.

<<< GoFastBack 8.2.

<<< key 6.28.

>>> 6.29.

>>> GoFastForward 8.1.

>>> key 6.29.

3D 3.23.

3D visualizer conncetion 5.12.

Add fixtures 5.3.

Add New Fixtures 7.50.

Add New Fixtures Window 7.3.

AF 7.75.

Align 6.1.   7.51.  

Align Effects 7.22.

Align key 6.1.

All Presets 7.52.

Analog Input Trigger 5.13.

Analog remote 7.53.

Artnet 7.44.

Art-Net 7.44.

Art-Net Input 5.13.

Assign 6.34.

Assign Command 8.5.

Assign Fade 8.21.

Assign Snap Percent 8.58.

Assign Wing 7.16.

At 6.2.

At Command 8.6.

At Effect 8.19.

At key 6.2.

Attributes 7.1.4.

Autofix 7.31.

Autofix Off 7.31.
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Autofix On 7.31.

Autostop 7.70.

B.O. key 6.5.

Backup 6.3.

Backup key 6.3.

Backup Window 7.4.

Beam Preset 7.52.

Beam Preset Type View 7.5.

Big Stripes 4.1.2.

Black 6.28.

Black Command 8.7.

Black Out 6.5.

Blind 4.10.   6.4.  

Blind Command 8.8.

Blind key 6.4.

Blue 4.1.2.

Blue Bar 7.1.3.

Blue DMX values 7.20.

Blue Title Bar 7.1.5.

BO 6.5.

BPM 7.74.

Brown 4.1.2.

Build 7.77.

Button 1 7.59.

Button 2 7.59.

Calculator 7.6.

Calibrate Screen Window 7.7.

Call Command 8.9.

Center 7.51.

Change Art-Net IP address 8.57.

Change Fixture Type 5.3.   7.50.   7.58.  

Change Functions of Executor Window 7.8.

Changes 7.36.

Chaser 7.70.

Chaser Buttons 7.18.

Chasers 5.10.

Choose Clone Method 7.9.

Choose Copy Method 7.10.

Choose Delete Method 7.11.

Choose Store Method Window 7.12.

Choose Update Method Window 7.13.
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Circular Copy < 7.38.

Circular Copy > 7.38.

Clear 6.6.

Clear key 6.6.

clear programmer 7.47.

Clone 6.7.

Clone Command 8.10.

Clone Method 7.9.

CmdDelay 6.62.

Color Picker View 7.14.

Color Preset 7.52.

Color Preset Type View 7.14.

Colors Command History 4.1.1.

Command Help 8.   8.31.  

Command History Colors 4.1.1.

Command line 5.5.

Command Line 7.1.1.

Command Line View 7.15.

Configure Slot Window 7.16.

Connected Devices 7.45.

Console column 7.71.

Console Lock 6.36.

Console Update 5.2.

Context Sensitive Help 8.31.

Control Elements 7.1.

Control Preset 7.52.

Control Preset Type View 7.17.

Copy 6.7.

Copy Command 8.11.

Copy key 6.7.

Core Fader 7.68.

Crash Log File 11.1.

CrashLogCopy 11.1.

CrashLogDelete Command 11.2.

CrashLogList Command 11.3.

Create Second Cue 7.12.

Crossfade 7.60.   8.21.  

CrossfadeA 7.60.

CrossfadeB 7.60.

Cue 4.6.   6.8.  

Cue Command 8.12.
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Cue Copy 8.11.

Cue Delay 8.14.

Cue key 6.8.

Cue Numbers 7.21.

Cue Only 4.5.   7.12.  

Cue Trigger 7.64.

Cue Zero 7.70.

Cues 5.9.

Cues View 7.18.

Cyan 4.1.3.

Default 6.11.

Default Command 8.13.

Default Key 7.35.

Default Link 7.6.

Default Scaling 7.83.

Default Values 8.13.

DefGoBack 6.25.

DefGoForward 6.27.

Delay 6.62.

Delay Command 8.14.

Delete 6.9.

Delete Crash Log 11.2.

Delete Cue Only 7.11.

Delete Executor 8.20.

Delete Fixture Type 7.58.

Delete Fixture Types 5.3.

Delete key 6.9.

Delete Method 7.11.

Delete Page 8.44.

Demoshows 7.37.

Dimmer Attribute 0 % 8.7.

Dimmer Preset 7.52.

Dimmer Preset Type View 7.19.

Dimmer View 7.19.

Directory 2.3.

Disconnect device 7.16.

Display Language 7.61.

DMX 6.10.

DMX Address 7.20.

DMX Command 8.16.

DMX Input Trigger 5.13.
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DMX key 6.10.

DMX remote 7.53.

DMX Sheet 7.20.

DMX test 8.16.

DMX Tester 4.13.

DMX tester off 7.80.

DMX Universe 7.20.

DMX View 7.20.

DmxUniverse Command 8.17.

dot 6.11.

Dot Twice 8.70.

Down 6.12.

Down key 6.12.

download software 2.3.

Drive 7.37.

Edit 6.13.

Edit Command 8.18.

Edit Cue 8.18.

Edit Cue Numbers Window 7.21.

Edit Group 8.18.

Edit key 6.13.

Edit Preset 8.18.

Effect 6.14.

Effect Command 8.19.

Effect Direction 7.22.

Effect key 6.14.

Effect Loop 7.1.5.

Effect Preset 7.52.

Effects 4.9.   5.11.  

Effects View 7.22.

E-Mail 11.

Empty Executor 7.23.

Encoder 6.15.

Encoder Function 7.1.2.

Encoder key 6.15.

Encoders (onPC) 5.6.

Enoder Bar 7.1.2.

Enter Name for... Window 7.24.

Error Handling 11.

Error Messages 11.4.

Esc 6.16.
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Esc key 6.16.

Even 7.38.

Even ID 7.38.

Exec 6.17.

Exec Flash 6.18.

Exec Flash key 6.18.

Exec Go 6.19.

Exec Go key 6.19.

Exec key 6.17.

Exec Time 7.39.

Executor 4.7.   6.17.  

Executor Bar 7.1.3.

Executor Bar Window 7.25.

Executor Command 8.20.

Executor Function 7.60.

Executor Icons 7.2.

Executor key 6.17.

Executor Move 8.39.

Executor Objects 7.26.

Executor Off 8.40.

Executor On 8.41.

Executor Pool View 7.26.

Executor Time 7.39.

Export Fixture Type 7.58.

External screen 5.15.

External Screen 7.67.

Factory Reset 5.16.

Fade 6.62.

Fade Command 8.21.

Fade Executor 7.23.

Fade Out 8.43.

Fader Bar 7.1.3.

Fader View 7.14.

Filename 7.37.   7.46.  

Files 7.37.

Fix Command 8.22.

Fix key; Fix; Unfix; Autofix 6.20.

Fixture 6.21.

Fixture Command 8.23.

Fixture ID(s) 7.57.

Fixture key 6.21.
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Fixture Label 8.35.

Fixture Off 8.40.

Fixture Schedule Overview Window 7.28.

Fixture Selection 8.55.

Fixture Thru 8.64.

Fixture Type 7.34.

Fixture Type Info 7.58.

Fixtures View 7.27.

Flash 6.18.   6.22.  

Flash Command 8.24.

Flash key 6.22.

Flip 7.51.

Focus Preset 7.52.

Focus Preset Type View 7.29.

Folder 7.37.

fönster 7.

Frame 7.1.5.

Full 6.23.

Full Command 8.25.

Full key 6.23.

FullHighlight Command 8.26.

Functions of Executor 7.60.

Getting started guide - Chapter 1 - Introduction 3.1.

Getting Started Guide - Chapter 10 - Making more cues in main cue list 3.10.

Getting started guide - Chapter 11 - Adding LED fixtures 3.11.

Getting Started Guide - Chapter 12 - Creating Presets 3.13.

Getting Started Guide - Chapter 12 - Working with colors 3.12.

Getting Started Guide - Chapter 13 - External screen 3.14.

Getting Started Guide - Chapter 15 - Adding moving lights 3.15.

Getting Started Guide - Chapter 16 - Controlling moving lights 3.16.

Getting Started Guide - Chapter 16 - Making more groups and Presets 3.17.

Getting Started Guide - Chapter 18 - More about cues and playback 3.18.

Getting Started Guide - Chapter 19 - A look at Blind 3.19.

Getting Started Guide - Chapter 19 - Fun with Macros 3.20.

Getting started guide - Chapter 2 - Physical setup and layout 3.2.

Getting Started Guide - Chapter 21 - Building Chasers 3.21.

Getting Started Guide - Chapter 22 - Building dynamic effects 3.22.

Getting Started Guide - Chapter 22 - Connect to onPC 3.23.

Getting Started Guide - Chapter 23 - Happy Programming 3.24.

Getting started guide - Chapter 3 - Create a new empty show 3.3.

Getting started guide - Chapter 4 - Adding and patching dimmers 3.4.
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Getting started guide - Chapter 5 - Controlling dimmers 3.5.

Getting started guide - Chapter 6 - Fixture view 3.6.

Getting started guide - Chapter 6 - The Programmer 3.7.

Getting Started Guide - Chapter 8 - Making and working with Groups 3.8.

Getting Started Guide - Chapter 9 - Storing a cue and playback 3.9.

Getting Started Guide - Read me first 3.

Global Autofix 7.31.

Global Settings 7.31.

Glossary 12.

Go 6.19.   6.26.  

Go- 6.24.   6.25.  

Go- (Large) key 6.25.

Go Command 8.27.

Go Cue 8.27.

Go Executor 8.27.

Go Fast Forward 8.1.

Go- key 6.24.

Go Minus 6.24.

Go+ 6.26.   6.27.  

Go+ (Large) key 6.27.

Go+ key 6.26.

GoBack Command 8.28.

Gobo Preset 7.52.

Gobo Preset Type View 7.30.

Gobowheel 7.30.

GoFastBack 6.28.   8.2.  

GoFastBack key 6.28.

GoFastForward 6.29.

GoFastForward key 6.29.

Goto 6.30.

Goto Command 8.29.

Goto key 6.30.

granska 8.69.

Graphic Card 2.2.

Grass Green 4.1.2.

Gray 4.1.3.

Gray Color 4.1.

Green 4.1.2.   4.1.3.  

Group 4.3.   5.7.   6.31.  

Group Command 8.30.

Group Copy 8.11.
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Group Executor 7.23.

Group key 6.31.

Group Label 8.35.

Group Move 8.39.

Groups 4.3.   5.7.  

Groups View 7.32.

Hard Disk Space 2.2.

Help 6.32.

Help Command 8.31.

Help key 6.32.

Help View 7.33.

Hex 7.42.

Highlight 6.33.

Highlight Values 8.26.

Highlighted Key 7.35.

Highlt 6.33.

Highlt key 6.33.

Hints for Operating 9.

Högerpil 6.19.

Horizontal Scaling 7.83.

Hot to use the command line 5.5.

How to add and patch fixture in your show 5.3.

How to connect wings nodes 3D and onPC 5.12.

How to Reset the Console 5.16.

How to save and load your show 5.4.

How to Update the Console 5.2.

How to use an external screen 5.15.

How to use Encoder in the onPC 5.6.

How to work with chasers 5.10.

How to work with cue 5.9.

How to work with Effects 5.11.

How to work with Presets 5.8.

How To... 5.

Icon 7.1.5.

Icons 7.2.

If 6.35.

If Command 8.32.

If key 6.35.

If Not 8.32.

IfOutput 6.35.

IfOutput Command 8.33.
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IfProg 7.38.

Import Fixture Type Window 7.34.

InDelay 7.6.

InFade 7.6.

Input Multicast 5.13.

Installation 2.3.

Instances 7.34.

Intended Use 2.1.

Internal 7.37.

introduktion 2.

Invert 7.38.   7.50.  

Invert Command 8.34.

Invert Group 8.34.

IP address 8.57.

IP Address 7.85.

IP conflict 7.75.

IPv4 7.77.

IPv6 4.12.   7.84.   7.85.  

Iris 7.5.

Join Session 7.62.

kalibrera 7.7.

key 6.44.

Key Backlight Window 7.35.

keys 6.

klocka 7.76.

Knockout Invert 7.38.

Knockout Selection 7.38.

Kommandot Delete 8.15.

Label 6.34.

Label Command 8.35.

Label key 6.34.

Label Page 8.44.

Label Presets 8.47.

Lamp Off 7.17.

Lamp On 7.17.

Language 7.61.

Learn Command 8.36.

Leaving Patch & Fixture Schedule 7.36.

Limit 8.32.

List Crash Log 11.3.

Load 5.4.
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Load Show 5.4.   7.4.  

Load Show Window 7.37.

Low Prio Merge 7.9.

MA 6.36.

MA key 6.36.

Macro 6.37.

Macro Command 8.37.

Macro key 6.37.

Macro Pool 7.38.

Magenta 4.1.3.

Magic 6.38.

Magic key 6.38.

Magic Speed 6.38.

Magic Speed View 7.39.

Main Executor 7.1.3.

Main Executor keys 6.25.   6.27.  

Manufacturer 7.34.

Master 7.23.

Master Rate 6.59.   7.39.   8.50.  

Master Rate Executor 7.23.

Master Speed 6.59.   7.39.   8.50.  

Merge 7.9.   7.12.  

Messages 7.75.

MIB 7.70.

MIDI 5.14.   7.53.   7.79.  

MIDI Channel 8.38.

MIDI Configuration 7.40.

MIDI In 7.40.

Midi Input Trigger 5.13.

MIDI Monitor Window 7.41.

MIDI note 5.14.

MIDI Note 7.41.   8.38.  

MIDI onPC 7.40.

MIDI Out 7.40.

MIDI Show Control 7.42.

MIDI Show Control (MSC) 5.14.

MIDI Show Control Window 7.42.

MIDI Time Code (MTC) 5.14.

MidiNote 8.38.

MidiNote Command 8.38.

Minus 6.39.
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Minus Command 8.3.

Minus key 6.39.

Missed Stations 7.75.

Mode 7.34.

Move 6.40.

Move Command 8.39.

Move In Black 7.70.

Move key 6.40.

MSC 5.14.

MTC 5.14.

Multi patch 7.50.

Multipatch 7.50.

Multipatch a Fixture 5.3.

ner 6.12.

Network 4.11.

Network Card 2.2.

Network column 7.71.

Network Devices 7.63.

Network Interface 7.43.

Network loss 7.75.

Network Protocols Configuration 7.44.

Network Setup Window 7.45.

New in the Manual 1.

New Session 7.62.

New Show 7.4.

New Show Window 7.46.

Next 6.41.

Next key 6.41.

Node4 5.12.

Node4 Universe 7.56.

Normal 6.2.

Normal Delete 7.11.

Not enough parameters 7.75.

Number keys 6.42.

Numeric 6.42.

Numeric keys 6.42.

Odd 7.38.

Odd ID 7.38.

Off 6.43.

Off All Executor 7.38.

Off Command 8.40.
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Off Effects 7.22.

Off key 6.43.

Off Page 8.44.

Off Time 7.18.   7.18.   7.70.  

Off Window 7.47.

Offset 7.3.

Olive Green 4.1.2.

On 6.44.   6.44.  

On Command 8.41.

onPC 2.3.

onPC conncetion 5.12.

onPC Encoders 5.6.

Oops 6.45.

Oops key 6.45.

Oops View 7.48.

open preset type pool 8.48.

Operating Systems 2.2.

Out Delay 8.42.

Out Fade 8.43.

OutDelay 6.62.

OutDelay Command 8.42.

OutFade 6.62.

OutFade Command 8.43.

Overwrite 7.9.   7.12.  

Page 6.46.   7.1.3.  

Page- 6.48.

Page Command 8.44.

Page key 6.46.

Page- key 6.48.

Page Pool View 7.49.

Page+ 6.47.

Page+ key 6.47.

Park 6.49.

Park Command 8.45.

Park DMX channels 8.45.

Park Fixture 8.45.

Park Preset Type 8.45.

Patch 7.3.   7.50.  

Patch and Fixture Schedule Window 7.50.

patch DMX address 8.16.

Patch fixtures 5.3.
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Pause 6.49.   6.50.  

Pause (Large) 6.50.

Pause (Large) key 6.50.

Pause Command 8.46.

Pause key 6.49.

Phone 11.

Pin 7.1.5.

Pin Layout 7.53.

Please 6.51.

Please key 6.51.

Plus 6.52.

Plus Command 8.4.

Plus key 6.52.

Position Preset 7.52.

Position Preset Type View 7.51.

Preset 4.4.   6.53.  

Preset Command 8.47.

Preset key 6.53.

Preset Label 8.35.

Preset Pool View 7.52.

Preset Type Bar 7.1.4.

Presets 5.8.

Presets Move 8.39.

PresetType 6.53.

PresetType Command 8.48.

Prev 6.54.

Prev key 6.54.

Preview 4.10.   6.55.  

Preview and DMX tester 3.19.

Preview Command 8.49.

Preview Cue 8.49.

Preview Executor 8.49.

Preview key 6.55.

Previous 6.54.

Previous Cue 8.28.

Prisma 7.5.

Processor 2.2.

Prog T 7.39.

Program Time Master 7.23.

Programmer 4.2.

Programmer Time 7.39.
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Prvw 6.55.

Prvw key 6.55.

Radera Cue 8.15.

Radera Pool-objekt 8.15.

RAM 2.2.

Rate Command 8.50.

Rate Master 7.23.

Raw Beam 7.5.

Raw Color View 7.14.

Raw Dimmer 7.19.

Raw Gobo View 7.30.

Record 8.51.

Record Command 8.51.

Red 4.1.3.

Red Color 4.1.

Red DMX values 7.20.

Red Title Bar 7.1.5.

Release 8.52.

Release Command 8.52.

Release Notes 10.

release values 8.52.

Remote control 7.53.

Remote input configuration 7.53.

Remote Input Trigger 5.13.

Remove 6.9.   7.12.  

Remove Command 8.53.

Renumber Cue(s) 7.21.

Replace Command 8.54.

Replace Fixtures 8.54.

Replace Groups 8.54.

Replace Presets 8.54.

Reset 7.17.

reset master rate 7.47.

Reset Next/Previous Key 7.38.

reset special master 7.47.

Reset the Console 5.16.

Restart Mode 7.70.

Right Arrow 6.19.

Right arrow key 6.19.

sACN 7.44.

sACN Input 5.13.
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sACN priority 7.44.

Save 5.4.

Save Show 5.4.   7.4.  

Save Show As 7.4.

Save Show As... 7.54.

Saving the show 6.3.

Scaling 7.83.

Screen Areas 7.1.

Screens 7.1.

Select 6.56.

Select Button Window 7.59.

Select Command 8.55.

Select DMX Address... Window 7.55.

Select DMX Ports 7.56.

Select Fixture ID(s) Window 7.57.

Select Fixture Type... Window 7.58.

Select Fixtures 8.23.

Select Functions of Executor Window 7.60.

Select Group 8.30.

Select key 6.56.

Select Language... Window 7.61.

Select Session Number 7.62.

Select Station 7.63.

Select Station Window 7.63.

Select Trig 7.64.

Select Type Window 7.65.

Select Universe 7.56.

Select View for External Screen 7.67.

Select View Window 7.66.

Select Wing 7.68.

Selection Command 8.56.

Session 7.45.

Session Collision 7.69.

Session Status 7.75.

Set 6.57.

Set key 6.57.

SetIP 8.57.

SetIP Command 8.57.

Settings of Executor View 7.70.

Setup 6.58.   7.71.  

Setup key 6.58.
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Setup Window 7.71.

Shaper Preset 7.52.

Shapers Preset Type View 7.72.

Sheet View 7.27.

Show column 7.71.

Show Path 7.77.

Shuffle Selection 7.22.   7.38.  

Shuffle Values 7.38.

Shutdown 5.1.

Shutter 7.5.

skärmar 7.7.

Skip 6.28.   6.29.  

Skip- 6.28.

Skip+ 6.29.

Slow Encoder speed 6.15.

Small Stripes 4.1.2.

SMPTE 7.79.

Snap Percent Command 8.58.

SnapPercent 6.62.

SnapPercent Command 8.58.

Software Version 7.77.

Sotware Update via USB 7.73.

Sound In 7.74.

Sound Input Configuration 7.74.

spara 6.3.

spara show 6.3.

Special Master 7.23.

Special Master Cue Trnasition Icons 7.2.

Special Master Program Time Icons 7.2.

Speed 6.59.

speed chaser 8.36.

speed effects 8.36.

Speed key 6.59.

Speed Master 7.23.

speed master rate 8.36.

Start Macro 8.37.

Status and Messages Window 7.75.

Stomp Command 8.59.

Stomp Effects 7.22.

Store 6.60.

Store Command 8.60.
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Store Cue 8.60.

Store Executor 7.23.

Store Fade 8.21.

Store Group 8.60.

Store key 6.60.

Store Master Speed 8.60.

Store Mater Rate 8.60.

Store Method 7.12.

Store Mode 7.12.

Store Normal 7.12.

Store Preset 8.60.

Store Special Master 8.60.

StoreLook 6.60.   8.61.  

StoreLook Command 8.61.

Stripes 4.1.2.

Strobe 7.5.

Super Priority 7.70.

Support 11.4.

Swatchbook View 7.14.

Switch Off 5.1.

Switch On 5.1.

Swop Protect 7.70.

Symbol View 7.27.

Sync 8.62.

Sync Effects 7.22.

SyncEffect 6.14.

SyncEffects Command 8.62.

Synchronize Effects 8.62.

System Clock 7.76.

System Color 4.1.   4.1.1.  

System Information Window 7.77.

System Requirements onPC 2.2.

systemklocka 7.76.

Ta bort patch för fixtur 8.15.

Technical Support 11.

Temp 6.63.   7.60.  

Temp Command 8.63.

Temp Off Command 8.63.

TempFader 7.60.

Thru 6.61.

Thru Command 8.64.
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Thru key 6.61.

Time 6.62.

Time defaults window 7.78.

Time key 6.62.

Timecode 5.14.

Timecode Configuration 7.79.

Timecode Record for Executor 7.18.

Title Bar 7.1.5.

Toggle 6.63.   7.60.  

Toggle Command 8.65.

Toggle key 6.63.

Tool 7.1.5.

Tools 6.64.

Tools key 6.64.

Tools Window 7.80.

Top Command 8.66.

Tracking 4.5.

Tracking Shield 4.5.

Trash Can 7.1.5.

Trigger 5.9.   7.64.  

Trigger Icons 7.2.

Turn executors off 7.47.

Turn Off 5.1.

turn off program time master 7.47.

Turn On 5.1.

Turn the Console on and off 5.1.

Unassigend Ports 7.75.

Unblock 7.18.

Undo 7.48.

Undo Selected 7.48.

Unfix Executor 8.22.

Universe 7.20.

Unpark 6.26.

Unpark attributes 8.67.

Unpark Command 8.67.

unpark DMX channels 7.80.

Unpark DMX channels 8.67.

Unpark fixtures 8.67.

unpatch DMX address 8.16.

Unpatch Selected 7.50.

Unused Key 7.35.
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Up 6.65.

Up arrow 6.18.

Up arrow key 6.18.

Up key 6.65.

Update 6.66.   7.13.  

Update Command 8.68.

Update Cue Only 7.13.

Update key 6.66.

Update Method 7.13.

Update Mode 7.13.

Update Normal 7.13.

USB 7.37.

Use Master Rate 7.70.

Use Master Speed 7.70.

user manual användarmanual

Vad är 4.

Value Colors 4.1.3.

Velocity 8.38.

Version 7.73.

Vertical Scaling 7.83.

Video Preset 7.52.

Video Preset Type View 7.81.

View 6.67.

View Bar 7.1.6.

View Command 8.69.

View key; Eye key 6.67.

Views 7.66.

Views and Window Help 7.

Virtual Executors 7.82.

Virtual Fader 7.82.

Virtual Playback View 7.82.

Visualization Color 7.50.

vy 7.

vyer 7.

What are Chasers 4.8.

What are Effects 4.9.

What is Cues 4.6.

What is Executors 4.7.

What is Groups 4.3.

What is IPv6 4.12.

What is network in dot2 4.11.
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What is Presets 4.4.

What is the DMX Tester 4.13.

What is the Programmer 4.2.

Whit is Preview and Blind 4.10.

Window Help 7.

Window Settings 7.83.

Wing slots 7.84.

Wings 5.12.   7.51.  

Wings & Nodes Diagnosis 7.85.

Wings and Nodes 3.23.

Wings Window 7.84.

With 8.54.

Yellow 4.1.3.

Yellow Color 4.1.

Zero 6.11.

Zero Command 8.70.

Zoom 7.29.
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