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 - ALGEMEEN 

De TITAN zijn stuurtafels met geheugens en manuele voorbereidingen. Die toelaten speciale 
lichtstanden door mixage van de geheugens. 
 
De TITAN bestaan uit 3 modellen, uitgerust met een uitgang voor een kleurenbeeldscherm (in optie) : 

TITAN-48 : 48 kringen 
TITAN-72 : 72 kringen 
TITAN-96 : 96 kringen 

 
Presentatie : 
 

 

Stekkers voor werklampen  

 
          1               2         3      4. 
 
De TITAN bestaan uit 4 zones : 
 

• Deel 1 : Kringenfaders zone : 
 Kringfaders met general 
 Flash toets gelinkt met elk kringfader 
 Groene LED’s voor visualisatie van de uitgangsniveau. 
 Een toets voor keuze van Single of Dubbel mode 
 Een toets voor keuze van de kringen pagina 

 
• Deel 2 : SUBMASTERS (SSM) zone : 

 Submasterfaders M 
 Assignatie, sturing of Flash toetsen 
 Rode LED’s 
 Joystick 

 
• Deel 3 : SYSTEEM zone : 

 LCD scherm 
 Numerisch toetsen 
 Functie toetsen 

 
• Deel 4 : Playback zone : 

 General fader van de SSM 
 General Master GM 
 Sequentie 
 Chasers 
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I-1. Kringfader zone 
Daar vindt men : 
 
• De kringenfaders: 

Dient om het lichtniveau te regelen door de potentiometer proportionneel te bewegen. 
 TITAN-48 : 24 faders op 2 pagina’s : 

Pagina 1 : kringen 1 tot 24 
Pagina 2 : kringen 25 tot 48 

 TITAN-72 :36 faders op 2 pagina’s : 
Pagina 1 : kringen 1 tot 36 
Pagina 2 : kringen 37 tot 72 

 TITAN-96 : 48 faders op 2 pagina’s : 
Pagina 1 : kringen 1 tot 48 
Pagina 2 : kringen 49 tot 96 
 

• De Flash toetsen : 
Dient om de flash aan 100 % te brengen op de kring. Met het alphabet kan men namen geven 
aan bepaalde functies. 
 

• De groene LEDs : 
Gelinkt aan elk Flash toets, een LED duidt aan het niveau van de kring. 
Een parametrage optie kan met deze LED’s zien wat op toneel gebeurt of alleen wat 
geprogrammeerd is in de field A (cf. deel IV : Menu Setup - ρLEDSσ. 
 

• De toets   SG DB  : 
Dient om de dubbel mode actief te maken en om de TITAN als een manueel stuurtafel met 2 
voorbereidingen te gebruiken. 
In deze geval, de potentiometer A dient als crossfader tussen de 2 voorbereidingen. 
 

• De toets  C24 C48  dient om naar de volgende pagina van kringen te gaan. 
 

• De crossfader A : 
 In dubbel mode , is het een crossfader 
 In single mode ,is het de general van de kringen. 

I-2. Submaster (SSM) zone 
TITAN-48 : 12 faders van SSM M1 tot M12 
TITAN-72 : 24 faders van SSM M1 tot M24 
TITAN-96 : 36 faders van SSM M1 tot M36 
 
• De toetsen M1 tot M… zijn gelinkd aan elk submaster en hebben 3 functies : 

 Assignatie van een lading aan een SSM 
 Sturen op toneel van de effect geladen in de SSM 
 Flash van de SSM 

 
• De rode LED’s, branden als de SSM geladen is. 

 Half-licht  = SSM geladen 
 Full -licht  = Effect geladen in de gestuurde SSM 
 Flikkerend   = Effect met tijd in komst 

 

I-3. Systeem zone 
Bestaat uit : 
• Een LCD scherm met 2 lijnen van 40 alphanumerische caracters elk, De informaties zijn ook 

leesbaar op de monitor. 
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• Een numerische toetsenbord met : 
7   8   9   .CHANNEL .  
 4   5   6  .. ..THRU… .  
 1   2   3  .. EXCEPT  .  
 0   C   •  .. .. .. @.... . .  
 

 De toetsen 0 tot 9 dienen om het intensiteit of nummers te bepalen. (kringnummer, 
geheugen, pagina, niveau, …) 

 Een toets C (CLEAR) voor correcties te doen. 
 Een toets  . voor decimalen in te voeren. 
 De toetsen  CHANNEL ,  THRU ,  EXCEPT  en  @  dienen om de programmaties te doen. 

 
• De pijltoetsen dienen om de cursor te verplaatsen in de menus of de index in de pagina’s van 

de tabellen. 
 
  

     ENTER   
      

 
• Een toets ENTER voor aanvaarden of om er uit te gaan 

 
• De functie toetsen : 

   FL MT   : Dient voor de functie van de toetsen M1 tot M… te bepalen GO / FLASH / 
FLASH SOLO 

   LOAD   : Dient om een effect, een geheugen, of een chaser in een SSM te laden, een 
pagina van SSM te laden en om een SSM te roepen om te wijzigen. 

    TIME    : Dient om een tijd te geven in een SSM 
    WAIT   : Deze toets zal verder uitgelegt zijn. 
    RATE   : dient om manuele contrôle van de tijden aan te vaarden in de sequentie. 
   EXAM   : dient om in blind een inhoud na te kijken. Bv geheugen, SSM, chaser, … enz 
     ESC     : dient om bepaalde selecties te annuleren. 
     REC     : dient om een opname aan te vaarden. 
  DELETE : dient om iets weg te nemen. 
  MD   FY  : dient om wijzigingen aan te vaarden. 
   INSERT : dient om een geheugen in de sequentie in te voeren en om zelfde tijden in de 

sequentie te copieren. 
  BL  ND   : dient om Blind mode te kiezen. 

I-4. Playback zone 
• De fader General Master GM dient om het generaal uitgangsniveau te controleren. 
• De fader M dient om het generaal niveau van de SSM te zien. 
•  BLK OUT : dient om het Black Out aan of uit te doen, en heeft een invloed op alle kringen, en 

heeft voorrang op alles. 
•  FLC MAC : deze toets zal verder uitgelegt worden. 

•  LN  TM  : dient om de wachttijd van de sequentie in real tijd te hebben. 

•   TO   PR   : dient om zich terug te plaatsen op een step van de gekiesde sequentie. 
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•   TO   ST   : dient om zich terug te plaatsen op het nummer van de gekiesde geheugen. 
 
• De chaser sectie bevat : 

 1 fader CH heeft een invloed op de uitgang van de chaser. 
 1 fader CT heeft een invloed op de snelheid van de chaser 
 De toets  GO  PS doet de sturing van de chaser actief of inactief. 
 De toets     DIR    wissel de richting van de chaser 
 De toets  ST  EP  stuurt de chaser step by step. 
 2 groene LED’s pijlen duiden aan de richting van de chaser 

 
• De sequentie sectie bevat : 

 1 crossfader X1 waar de effekt die op toneel is geladen. 
 1 crossfader X2 waar de tekomen effekt geladen is. 
  

Deze 2 crossfaders zijn de CROSSFADE. Door ze samen te bewegen in dezelfde richting, 
doet men een manuele crossfade. 
 

 De toets        GO        stuurt de volgende step van de sequentie. 
 De toets     PAUSE    stopt de sturing 
 De toets  GO-BACK  gaat terug op de vorige step. 
 2 LEDs pijlen duidt aan de evolutie van de crossfade. 
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 - KENMERKEN 

I-5. Technische kenmerken. 
Aantal kringen 48, 72 of 96, volgens model 
Aantal geheugens 600 
Submasters TITAN-48 : 12, TITAN-72 : 24, TITAN-96 : 36 

2 functie mode SINGLE of DOUBLE voor de sturing van de kringen. 
Pagina’s 99 pagina’s van 12 tot 36 submasters. 
Masters Kringen A, Chaser  master : CH en CT, Submaster M, 2 teruggave 

registers X1 en X2, General Master : GM. BLACK OUT  
Patch Tot 512 dimmers solo of per groep. Patch proportioneel van 0 tot 100 

%. Kringen buiten patch plaatsen, preheating van lampen. Keuze van 5 
curves  

Chasers 99 chasers of effekten programmeerbaar vanaf kringen of geheugens. 
Onbeperkte stappen. Niveau, regelbare snelheid. Richting 
selecteerbaar onmiddellijk. Crossfade van de steps 

Flash Flash van de kringen en de submasters. Functies FLASH en FLASH 
SOLO 

Opnames - Onmiddellijk aan de uitgang van de submasters 
- Van meerdere submasters in een andere. 
- Van geheugens met automatische lading in een sequentie. 

Manuele teruggaves. - Vanaf kringfaders 
- Groepen, geheugens of chasers vanaf submasters. 
- Geheugens vanaf registers X1 en X2 
- Sequenties met stijg-, wacht- en daaltijd en manuele overname. 

Schermen - LCD scherm van 2 x 40 karacters alphanumerisch 
- Monitor VIDEO (monitor in optie) 

Modes - SET UP (Parametrage) 
- Live en Blind  

EXAM Functie EXAMINATIE van de informaties die in de geheugens, chasers, 
submasters of sequenties zijn opgenomen … 

Geheugenkaart Geheugenkaart 128K met batterij om meerdere shows op te nemen 
Tests Toetsen, faders, LEDs en scherm 
Protocols - DMX 512 met 1 ingang en 2 uitgangen 

- MIDI IN-OUT-THRU 
- AUDIO bass, médiums, trebbles voor sturing van de chasers 
- 2 TRIGGERS : externe start om sequenties en/of de informaties die 
onder één van de toetsen bevat zijn te keuren. 

Kleurwisselaar Functie De kringen die als kleurwisselaar gepatch, zijn parameterbaar « à 
volonté ». In deze gevel de kring wisselt zijn in LTP 

Opties - Monitor SVGA 
- Littlite 
- Hoes 

I-6. 
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Afmetingen en gewicht 

Referentie Gewicht Lengte (mm) Breedte (mm) Hoogte(mm) 
TITAN-48 10 kg   720 500 50 / 160 
TITAN-72 14 kg   960 500 50 / 160 
TITAN-96 17 kg 1170 500 50 / 160 

I-7. Connecties 
Achteraan : INGANGEN en UITGANGEN 
 
• 1 ingang DMX 512 (DMX IN) 
• 2 uitgangen DMX 512 (DMX OUT) 
• MIDI IN, THRU en OUT 
• Ingang SMPTE 
• Ingang Audio 
• 2 triggers connectoren voor externe start 
• Connector voor geheugenkaart 
• Connector RS-232 
• Connector voor monitor VGA/SVGA kleur 
• Voeding 230 V / 50 Hz, fuseholder 1 A, ON / OFF schakkelaar 

I-8. Start van de stuurtafel 
• Alle electrische aansluitingen nakijken. 
• Aandoen door schakkelaar ON / OFF te drukken. 

 - HOOFDMENU 

De hoofdmenu Main komt per default op de LCD scherm. 
 
ρMainσ SEQ CHASE  DELETE TEST SETUP  >0 
 
Door deze komt men aan de verschillende functies van de stuurtafel. Om terug te komen aan deze 
menu , moet men één of meerdere keren op de ENTER toets drukken. 
 
Met de hoofdmenu komt men aan de andere menu’s van de stuurtafel. 
 
Voor Setup menu ρ Setup σ, kies vanaf hoofdmenu :  
SETUP ENTER. 
 
Deze menu kan alle parameters van de stuurtafel vastzetten : 
 
ρSetupσ ρLEDS ρ  ρPATCH ρ  ρSEQ ρ  ρPRHT ρ ρGM ρ  
ρMCARD ρ ρTRIGGER ρ ρMIDI ρ   ρSOUND ρ ρRST ρ ρBEEP ρ ρ  ρ 
 
ρLEDS ρ : Visualisatie van de LEDs van de FLashen 
 
ρPATCH ρ : Patch van de kringen en de dimmers 
 
ρSEQ ρ : Opties voor de configuratie van de sequence 
 
ρPRHT ρ : Preheat van de lampen 
 
ρGM ρ : Parameter van de  General Master 
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ρMCARD ρ : Gebruik van de geheugenkaart 
 
ρTRIGGER ρ : Assignatie van een toets aan een externe toestel 
 
ρMIDI ρ : Verschillende opties van de  MIDI protocol. 
 
ρSOUND ρ : Bass, medium en trebble aan de chasers linken 
 
ρRST ρ : RESET PARTIEEL : gestuurde effecten naar nul brengen 
 
ρBEEP ρ : Activatie of desactivatie van de geluidssignaal  
ρ  ρ : Verder lezen in de menu 
 
 
ρSetup ρ ρXF ρ ρLNG ρ ρSCROLLERS ρ  ρ  ρ 
 
ρXF ρ : Functie Dipless of out Dipless van de sequentie 
 
ρLNG ρ : Keuze van de taal 
 
ρSCROLLER ρ : Parameters van de kringen werkend met kleurwisselaars. 
 
ρLIGHT ρ : Regeling van de niveau van de Littlite’s. 
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 - MANUELE GEBRUIK VAN DE KRINGEN 

De kringen zijn toegangbaar door de faders van de sectie (1) van de stuurtafel en door hun Flash 
toetsen. Men vindt ook een generaal crossfade : A 
 
De kringen zijjn toegangbaar door 2 pagina’s : 

• TITAN-48 : toegang tot pagina’s van de kringen 1 tot 24 of 25 tot 48 door de toets C24 C48 

• TITAN-72 : toegang tot pagina’s van de kringen 1 tot 36 of 37 tot 72 door de toets C36 C72 

• TITAN-96 : toegang tot pagina’s van de kringen 1 tot 48 of 49 tot 96 door de toets C49 C96 
 
Als men op de tweede pagina werkt, is de led van de toets aan. 
Op de monitor, een grijze kleur toont welke groep van kringen gekiesd is. 

I-9. Keuze van de mode 
De crossfade A werkt volgens 2 modes : 
• SINGLE mode, werkt als generaal master van de faders 
• DOUBLE mode, werkt als crossfade tussen 2 voorbereidingen. 
 
Om van mode te wisselen druk op de toets : SG DB. 
• In single mode, de LED van de toets SG DB is uit 
• In double mode, de LED van de toets SG DB is aan 
 
Op de scherm, de visualisatie A single of A double is boven en in het midden van de scherm 

I-9.1. Single mode 
De single mode werkt als een manuele stuurtafel met één voorbereiding. Het is de mode per 
default. 
 

 De crossfade A tot positie 10 (100 %) brengen 
 Door de potentiometers te bewegen, stuurt men op toneel het licht proportioneel aan de 

beweging. 
 
De Flash toets stuurt 100% zolang men erop drukt.. 
De gestuurde kringen zijn proportioneel gelinkt aan de niveau’s van de A en de potentiometer. 
 
Bv : 
Op een TITAN-48, regel de kring 1 aan 50 %, de 2 aan 75 % et de 26 aan 50 %. 

 Plaats de fader 1 op 5 
 Plaats de fader 2 op 7,5 
 Druk op de toets   C24 C48 . De kringen 1 en 2 blijven aan. 
 Daal de fader 1 dan terug op 0 
 Daal de fader 2 dan terug op 0 
 Plaats de fader 26 op 5               

 
Men kan tot pagina  1 terugkomen door op de toets  C24 C48  te drukken of andersom. 
 
Als een waarde gelinkd is aan een kring, men hoort een Beep als de fader aan de waarde komt. 
De generaal A werkt voor alle kringen. 
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I-9.2. Dubbel mode 
De dubbel mode dient om de stuurtafel als manueel met 2 voorbereidingen te doen werken. 
 

 Kies de mode door de toets  SG DB  te drukken. De LED gaat aan en de informatie « A 
Double » komt op de scherm 

 Breng de  crossfader A in positie 10 (100 %) 
 Door de faders te bewegen doet men de voorbereiding. Die zijn niet zichtbaar op toneel 
 Breng de crossfade A tot positie 10 (100 %) 
 De kringen van de voorbereiding 1 komen op toneel. 

DAN 
 Bereid de tweede stand 
 Door de crossfade A te bewegen, gaat de voorbereiding 1 weg en komt de 2 aan. 

 
Aandacht : 
- Als men van mode SINGLE naar mode DUBBEL gaat, en als een effect op toneel is ,de 

voorbereiding 2 zal geen blocage of flikkering doen op het licht op toneel. 
- Als men van mode DOUBLE naar mode SINGLE, de effect verdwijnt in 2 seconden ten voordeel 

van de effect in de voorbereiding 
-  

I-10. Een effect naar 0 brengen 
• Druk op de volgende toetsen :  CHANNEL   CHANNEL   ESC .  

Alle kringen gaan naar 0 en een nieuwe programmatie kan starten. 
• Een kring annuleren (bv kring 5) : 5  ESC . 
• Een opeenvolgende reeks annuleren (bv 1 tot 3) : 3  THRU  5  ESC . 

I-11. Programmatie van de effecten vanaf het toetsenbord 
Om sneller te werken in  MODE SINGLE (cf. chapitre IV-1-1 Mode single), is het mogelijk om 
standen te programmeren vanaf het numerische toetsenbord. 
 
• De toets  CHANNEL  betekent PLUS en kan één of meerdere niet opeenvolgende kringen 

oproepen 
• De toets           THRU      betekent TOT en meerdere opeenvolgenden kringen oproepen 

• De toets      EXCEPT    betekent MIN en kan één of meerdere kringen aftrekken van een reeks 

• De toets      @       betekent NIVEAU en selecteer de niveau van de geroepte kringen 

• De toetsen  0  tot  9  kunnen de kringen selecteren en hun een niveau aan geven 
• De toets            C          betekent CLEAR en kan de laatste oproep annuleren 
 
De Joystick kan aan de kring of aan de groep een lichtniveau geven zonder de toets  @    te 
drukken. 
 
 
 
Een schaal van 3 snelheden is gelinkt aan de JOYSTICK in functie van het gestuurde niveau. 
 

 Sturing van de JOYTICK aan een lage niveau  = traag snelheid   JS 1  komt op 
de scherm 

 Sturing van de JOYTICK aan een middel niveau =  middel snelheid   JS 2  komt op de 
scherm  

 Sturing van de JOYTICK aan een maximum niveau  =  snelle snelheid   JS 3  komt op de 
scherm 
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I-11.1. Keuze van een kring en een niveau aangeven 
Bv : 
Aan de kring 10 een niveau van 50 % : 
10  @  50    of 10 Joystick 

I-11.2. Keuze van meerdere opeenvolgende kringen en een niveau aangeven 
Bv : 
Van kring 10 tot 25 een niveau van  68 % :  
10  THRU  25  @  68  of 10  THRU  25 Joystick 

I-11.3. Keuze van opeenvolgende kringen en één of meerdere kringen aftrekken en een 
niveau aangeven. 

Bv : 
Van kring10 tot 25, zonder 12 en 18, een niveau van 68 % : 
 10  THRU  25  EXCEPT  12  EXCEPT  18  @  68 
of :  10  THRU  25  EXCEPT  12  EXCEPT  18 Joystick 

I-11.4. Keuze van opeenvolgende kringen en één of meerdere kringen bijvoegen en 
een niveau aangeven 

Bv : 
Van kring 10 tot 25, en kringen 30 en 48, aan een niveau van 68 % : 
 10  THRU  25  CHANNEL  30  CHANNEL  48  @  68 
of :  10 THRU 25 CHANNEL 30 CHANNEL 48 Joystick 

I-11.5. Een niveau aangeven aan een moeilijke reeks kringen 
Bv : 
Van kring 1 tot 3 en van kring 6 tot 18, behalve de 15, een niveau van 68 % : 
 1  THRU  3  CHANNEL  6  THRU  18  EXCEPT  15 @ 68 
of :  1  THRU  3  CHANNEL  6  THRU  18  EXCEPT  15 Joystick 
 
 

SAMENVATTING : 
 
Een invoer wegnemen   C        
Een gestuurde stand wegnemen  ESC  
Een nieuwe waarde aan kringen onder contrôle geven  @  dan de nieuwe waarde of Joystick 
Een geheugen laden vanaf deze mode Het nummer van de geheugen toetsen dan  REC  
Een waarde van 100 % geven 2 maal  @   
Een waarde van 0 tot 9% Eerst 0 toetsen dan de gewenste waarde Bv : 8% 

=08, 0% = 00 
 
Op de scherm , zijn de kringen in het paars en de waarde juist eronder. 
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 - MENU SETUP 

I-12. ρLEDs σ 
Deze menu kan de functie van de groene LEDs van de flash toetsen bepalen. 
• Visualisatie van de niveau’s van de gestuurde kringen door de faders uitsluitend in de 

manuele field : 
ρSETUP ρ   ENTER  
ρLEDS ρ   ENTER 

ρA ρ    ENTER 
 
• Visualisatie van de stand van alle aanwezig kringen op toneel : 

U ziet alle niveau’s van de faders, de submasters, de X1 of X2, en de chasers. 
ρSETUP ρ   ENTER 
ρLEDS ρ   ENTER 

ρSTAGE ρ   ENTER 

I-13. ρPATCH σ 
Deze menu geeft toegang tot de Patch (cf. chapitre XII - Patch). 

I-14. ρSEQ σ 
Deze menu geeft toegang tot de parameters van de sequentie. (cf. chapitre IX - Séquence). 

I-15. ρPRHT σ 
Deze menu geeft toegang tot de preheat van de lampen. 
 
Twee keuze zijn mogelijk : 
• Identieke niveau van de preheat voor alle kringen 

Vanaf hoofdmenu selecteer : 
ρSETUP ρ   ENTER 
ρPRHT ρ   ENTER 

ρ50 ρ  
ρLEVEL ρ  
Alle kringen zullen aan 50 % aan zijn. 
 

• Preheat per kring of per groep : 
Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ   ENTER 
ρPRHT ρ  ENTER 
Een waarde aan de gekiesde kringen geven. 
ρCAPTURE ρ  ENTER  
Alle kringen gaan aan de gewenste niveau. 
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• Een preheat uitvegen : 
Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ  ENTER 
ρPRHT ρ   ENTER 

ρ0 ρ  
ρLEVEL ρ  

I-16. ρGM σ 
Deze menu bepaalt de parameters van de GENERAL MASTER (cf. chapitre XI – General master). 

I-17. ρMCARD σ 
Cf. chapitre XVII – Geheugenkaart. 

I-18. ρTRIGGER σ 
Cf. chapitre XIII - Triggers. 

I-19. ρMIDI σ 
Cf. chapitre XV - Midi. 

I-20. ρSOUND σ 
Cf. chapitre XVI –Audio ingang. 

I-21. ρRST σ 
Cf. chapitre XIX - Reset. 

I-22. ρBEEP σ 
Vele manipulaties worden vervolgd door een «  BEEP «  die kan aan of uit gezet zijn. 
 
• Afname van de Beep : 

Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ  ENTER 
ρBEEP ρ   ENTER 
ρOFF ρ    ENTER 
 

• Beep  aandoen: 
Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ  ENTER 
ρBEEP ρ   ENTER 

ρON ρ    ENTER 
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I-23. ρXF σ 
Deze menu gebruikt of niet de DIPLESS functie op de faders van de sequentie 
 
• Gebruik van de Dipless : 

Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ  ENTER 
ρ  ρ    ENTER 

ρXF ρ    ENTER  
ρON ρ    ENTER 

 
• Aftrekken van de Dipless  functie: 

Vanaf hoofdmenu kies : 
ρSETUP ρ  ENTER 
ρ  ρ    ENTER 

ρXF ρ    ENTER  

ρOFF ρ    ENTER 

I-24. ρLNG σ 
Deze menu kan de werktaal kiezen. 
Vanaf hoofdmenu kies : 

ρSETUP ρ   ENTER 
ρ  ρ    ENTER 
ρLNG ρ    ENTER  

dan de voorgestelde taal kiezen. 

I-25. ρKLEURWISSELAAR σ 
Cf. chapitre XX – Kleurwisselaar functie. 
 

 
Nota :  
Alle configuratie van de SETUP worden op de geheugenkaart opgenomen met de show. 
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 - GEHEUGENS 

I-26. Een stand opnemen in een lege geheugen 
Een geheugen bestaat uit één kring of een groep kringen met een lichtniveau. 
 
Deze stand, geladen onder een geheugen nummer, kan vanaf een SSM of de  X1 of X2 crossfader 
worden teruggegeven. 
• Stand maken door de kringfader aan de gewenste niveau te brengen 
• Druk een geheugensnummer tussen 1 en 600 (600 geheugens beschikbaar).  De numering van 

de geheugens in decimale cijfers is mogelijk. 
• Om op te nemen druk op REC 
 
Bv : 
Om een stand te laden in geheugen 1 toets : 1  REC  
 
Nakijken dat de  GM niet op 0 is. 
 
Aandacht : 
Met de toets REC, neemt U de lichtstand op toneel, dus wat gestuurd is door de SSM, de sequentie 
registers en de stappen van de chasers. 
Om zeker alleen de gewenste standen op te nemen, kjik goed de positie van andere teruggave 
faders. 

I-27. DMX IN 
De stuurtafels TITAN zijn uitgerust met een ingang DMX IN die de informaties van een andere 
stuurtafel kan ontvangen in de 48, 72 of 96 kringen. 
 
De informaties van de DMX IN verschijnen in blauw op de monitor en kunnen geladen zijn in de 
geheugens of groeps zoals de andere kringen van de stuurtafel. 

I-28. Opname van standen in opeenvolgende lege geheugens 

• Maak stand 1 en laad het in geheugen 1 zoals hierboven beschreven 
• Maak de volgende stand en druk op  REC  : het komt automatisch in geheugen 2 
• Enz …  

I-29. Een stand opnemen in een reeds opgenomen geheugen 
• Maak de stand 
• Toets het nummer van de geheugen 
• Druk 2 maal op  REC  om de vorige geheugen te overschrijven. 
 
Bv : 
Om heropnemen in geheugen 1, druk : 1  REC  beep  REC  

I-30. Een geheugen leegmaken 
• Roep het gewenste nummer op 
• Druk 2 maal op  DELETE  
 
Bv : Om geheugen 1 leegmaken, druk : 1  DELETE  beep  DELETE   
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I-31. Alle geheugens leegmaken 
• Druk  0  
• Druk 2 maal op  DELETE  
 
Bv : 
Alle geheugens leegmaken, druk : 0  DELETE  beep  DELETE  

I-32. Een geheugen wijzigen 
Een geheugen kan in 3 modes gewijzigd zijn : 
• In LIVE mode 
• In BLIND mode 
• In SOLO mode 

I-32.1. Wijziging in LIVE mode 
In deze mode alle acties zijn zichtbaar op toneel. 
 

 Roep het geheugensnummer te wijzigen op, dan druk  MD FY  waarvan de LED gaat aan. 
Op de scherm, de kringen van de gekiesde geheugen komen in rood aan en de text Edit 
Stage Pr # komt op de bovenste lijn 

 Wijzig de inhoud van de geheugen door de kringfaders, het toetsenbord of de joystick. De 
LED van de toets  MODIFY  knippert, dit betekent dat de wijziging gebeurt is. 

 Druk op  REC  om op te nemen 
 Uitgaan door drukken op :  MODIFY 

 
Nota : 
Alleen de kringen en hun niveau die in rood voorkomen zullen gewijzigd zijn. 

I-32.2. Wijziging in BLIND 
In deze mode niets is zichtbaar op toneel. 
 

 Kies de mode door te drukken op   BL ND , de LED gaat aan 
 Roep het geheugensnummer te wijzigen op, dan druk  MD FY , de LED gaat aan. 

Op de scherm, de kringen van de gekiesde geheugen komen in rood aan en de text Edit 
Stage Pr # komt op de bovenste lijn . 

 Wijzig de inhoud van de geheugen door de kringfaders, het toetsenbord of de joystick. De 
LED van de toets  MODIFY  knippert, dit betekent dat de wijziging gebeurt is. 

 Druk op  REC  om op te nemen 
 Uitgaan door drukken op :  MODIFY  dan  BL ND   BL ND 

I-32.3. Wijziging in SOLO 
Deze mode neemt een foto van de gestuurde effect om die terug te geven na wijziging van de 
geheugen in LIVE mode 
 

 Een effect is aanwezig op toneel . 
Kies de mode solo als volgt  BL ND   BL ND  De LED knippert. 

 Roep het geheugensnummer te wijzigen op, dan druk  MD FY , de LED gaat aan. 
Op de scherm, de kringen van de gekiesde geheugen komen in rood aan en de text Edit 
Stage Pr # komt op de bovenste lijn . 

    Wijzig de inhoud van de geheugen door de kringfaders, het toetsenbord of de joystick. De LED 
van de toets  MODIFY  knipert, dit betekent dat de wijziging gebeurt is . 

 Druk om op te nemen op :  REC 
 Uitgaan door drukken op :  MODIFY  dan  BL ND 
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Nota : 
De stand aanwezig aan de beginning van de wijziging komt terug op toneel. 

I-33. Visualisatie van een geheugen 
De visualisatie gebeurt met de functie EXAM. 
 
Bv : 
Om de inhoud van de geheugen 1 te zien, druk :  1  EXAM . De inhoud van de geheugen 1 komt 
op de monitor en op de scherm. 
Uitgaan door drukken op :  ENTER 

I-34. Visualisatie van het nummer van de opgenomen geheugens 
De visualisatie van de nummers van de opgenomen geheugen druk op  EXAM :  0   EXAM 
 

 
 
Gebruik de pijlen  of , om de inhoud van de verschillende geheugens te zien. 
Het gekiesde nummer van de opgenomen geheugen is zichtbaar op de beeldscherm onderaan 
rechts.  
Druk meerdere keren op de pijl , totdat het gewenste nummer komt.  

 

GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
  PAGE 901  GO / FLASH / FLASH SOLO               
Master 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Preset 1  270 400 GRP 801 Spd 12  -  820 Spd -  -  
Level F  30  F  75  F  650% 0    50% Stop     
Time 10  30  999                   
                      
  Chaser     Step Pr T  T  T   Jump  X1 X2  

Chase 801 of  Pr X1   1  1 15 15 3.0       
ChaseT 3,6 Step 1 X2   2  2 2.0 25 5.0      100%
Par > _I  Laps 5    3  3 6.0 10 10  10     
CH 70  CT 75    4  5 56 56 999       
Step 9  CH/Pr 5    5  300 10 2.0 1.0      
          6  52,6 25  4.0      
          7  4 15        
          8  2 15  12      
          9  9 15 3.0 12  11    

          10  10 15 7.0   4   

 

 

 
Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

           II NUM          

SSM chargé avec 
une mémoire 

SSM chargé avec 
un groupe 

SSM chargé avec 
un chaser

SSM réglant la 
vitesse du chaser

N° du pas de la 
séquence 

N° des mémoires chargées 
dans la séquence 
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Om uit te gaan druk op :  ENTER  

I-35. Geheugens laden 
Geheugens kunnen geladen zijn in : 
• De submasters 
• De sequentie 
• De chasers 
Om te doen kijk naar de gewenste deel van de boek. 
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- SUBMASTERS (SSM) 

Een voorbereide effect of geladen in een geheugen kan in een SSM geladen worden of teruggeven 
vanaf deze SSM. 

I-36. Een effect opnemen in een SSM 
• Maak een effect met de kringfaders  
• Druk op  LOAD  om op te nemen dan op M. waar men het wilt. 
 
Bv :  
Een effect laden in SSM 1 : {Eerst maken} dan  LOAD   M1 
De LED M1 gaat aan. 

I-37. Een gemaakte effect laden in een SSM door optelling van 
effecten reeds geladen in andere SSM. 

Bv :  
Om in M3 effecten laden die in M1 en M2 zijn: {Breng M1 en M2 aan de gewenste waarde} dan 
druk :  LOAD   M3. 
De M3 LED gaat aan. 
 

I-38. Inhoud van een geheugen in een SSM laden. 
• Roep het nummer van het geheugen op 
• Druk dan op  LOAD , dan op de gewenste  M. toets. 
 
Bv : 
Geheugen 1 laden in SSM 1 : 1  LOAD   M1. 
De LED M1 gaat aan. 

I-39. Opeenvolgende geheugens laden in  SSM 
Bv 1 : Om de geheugens 1 tot 12 in de SSM 1 tot 12 laden; druk :              1   LOAD   LOAD. 
Geheugen1 is onder M1, de 2 onder M2 enz… . 
De Led’s M1 tot M12 zijn aan ,aan half vermogen. 
 
Bv 2 : Om geheugens 5 tot 16 in de SSM 1 tot 12, druk : 5  LOAD    LOAD. 
Geheugen 5 is onder M1, de 6 onder M2, enz … . 

I-40. Teruggave van een effect geladen in een SSM 
Teruggave gebeurt als volgt : 
• Door de fader van de SSM an de gewenste waarde te brengen of 
• Op de M. toets van de SSM te drukken 
• Als de teruggave gedaan is , de LED  M. brandt aan 100 %. 
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I-41. Tijd geven aan een effect geladen in een SSM 
Een stijg- of daaltijd kan geprogrammeerd zijn in de geladen effect. 
 
Bv : 
Effect 1 teruggeven geladen onder SSM 1 in 10 seconden :  10   TIME   M1   ENTER. 
 
Als men op  M1 , drukt effect stijgt in 10 seconden. 
Terug drukken op  M1 , en de effect gaat in 10 seconden uit. 
 
Gedurend de transfers, de LED van  M1  knippert. 
 
Op de monitor, de tijd is zichtbaar in sec. Onder het nummer van de geladen SSM 

I-42. Zelfde tijd geven in alle SSM’s. 
• Druk een tijd begrepen tussen  0,1 etn 999 seconden 
• Druk 2 maal op  TIME  
 
Bv : 
Een tijd van 5 sec in alle SSM :   5   TIME   TIME . 
 

I-43. Zelfde tijd geven in meerdere SSM’s. 
Bv : 
Een tijd van 10 seconden in de SSM 1, 8, 9 en 12 : 
 10   TIME   M1   M8   M9   M12   ENTER  

I-44. Een of meerdere SSM leegmaken. 

I-44.1. Een geladen effect uitvegen in een SSM 
Druk :  DELETE  dan de gewenste SSM  M... 

I-44.2. Meerdere SSM ‘s leegmaken 
Bv : 
SSM 1, 9 en 11 leegmaken (tijd en effeten) :  
 DELETE   M1   M9   M11   ENTER 

I-44.3. Tijd uitvegen in een SSM 
Druk  0   TIME    M..  van de gewenste SSM, dan  ENTER. 
 

I-44.4. Tijd uitvegen in alle SSM van dezelfde pagina 
Druk :   0   TIME   TIME 
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I-45. Wijziging van een geladen effect in een SSM 
Zoals de geheugens, kunnen de submasters gewijzigd zijn in 3 modes : 
• in LIVE mode 
• in BLIND mode 
• in SOLO mode 

I-45.1. Wijziging in LIVE mode 
In deze mode, alle wijzigingen zijn zichtbaar op toneel : 
 

 Druk  MD FY  de LED gaat aan, dan druk op de gewenste   M   toets van de SSM te 
wijzigen. De LED van de toets  MD FY  knippert. 

Op de scherm, de kringen van de gekiesde SSM komen in rood en de text Edit Stage Pr # 
of Edit Stage GRP komt op de bovenste lijn. 

 Wijzig de inhoud door de kringfader , het toetsenbord of de joystick. 
 Opname met :  REC  
 Uitgaan met :  MODIFY  

 
Nota : 
Alleen de kringen die in rood voorkomen zullen gewijzigd zijn. 

I-45.2. Wijziging in BLIND mode 
In deze mode, alle acties zijn onzichtbaar op toneel. 
 

 Kies de Blind mode met de toets  BL ND  de LED is aan 
 Druk  MODIFY  (de LED gaat aan), dan druk op de gewenste  M  toets van de SSM te 

wijzigen. De LED van  MODIFY  knippert. 
Op de scherm, de kringen van de gekiesde SSM komen in rood en de text Edit Stage Pr # 
of Edit Stage GRP komt op de bovenste lijn. 

 Wijzig de inhoud van de SSM door de kringfader , het toetsenbord of de joystick  
 Opname met :  REC  
 Uitgaan met :  MODIFY  dan  BL ND   BL ND 

I-45.3. Wijziging in SOLO mode 
Deze mode neemt een foto van een gestuurde effect op toneel om die na wijziging van een 
SSM in LIVE mode terug te geven. 
 

 Een effect is zichtbaar op toneel. 
Kies SOLO mode  BL ND   BL ND  waarvan de LED knippert. 

 Druk  MD FY  de LED gaat aan, dan druk de gewenste  M  toets van de SSM te wijzigen. De 
LED van  MODIFY  knippert. 

Op de scherm, de kringen van de geselecteerde SSM komen in rood en de text Edit Stage 
Pr # of Edit Stage GRP komt op de bovenste lijn. 

 Wijzig de inhoud van de SSM door de kringfader , het toetsenbord of de joystick  
 Opname met :  REC  
 Uitgaan met :  MODIFY  dan  BL ND 

 
Nota : 
De effect aanwezig in de beginning van de wijziging komt terug op toneel. 
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I-46. Visualisatie van de inhoud van een SSM 
Om de inhoud van de SSM 5 te zien, druk :  EXAM   M5. 
 
Om uit te gaan, druk :  ENTER. 

I-47. Flash van de SSM 
De toetsen  M..  van de SSM kunnen van functie veranderen. 
 
Om te wijzigen gebruik de toets  FL MT  die 3 mogelijkheden heeft door verder op de toets te 
drukken. 
• Per default, de LED van  FL MT  is  uit. In dit geval de toets  M is de  GO van de SSM. 

Een druk op M. activeert de effect met zijn tijd. Volgende druk desactiveert de effect en zijn tijd. 
 

• Als de LED van  FL MT  aan is, de toetsen  M  zijn de FLASH van de SSM . 
Een druk op  M  activeert onmiddelijk de effect aan zijn maximale niveau in de SSM en de effect 
blijft zolang men blijft drukken. 
 

• Als de LED van  FL MT  knippert, de toetsen  M  zijn de FLASH SOLO van de SSM. 
Als meerdere geladen effecten in de SSM op toneel zijn, en door drukken op de   M  toets van 
een SSM, Alle effecten gaan uit van toneel behalve deze onder de toets  M  . 

 
Nota : 
De sturing van een chaser door drukken op  M  is onafhankelijk van de positie geselecteerd door     
FL MT . Op de monitor, de Live mode is omcirkeld in rood. 

I-48. Pagina’s van de SSM 
Om een groep van  SSM op te nemen, kan men een PAGE maken die altijd herlaadbaar is. 
Men kan 99 pagina’s maken van SSM onder de nummers tussen 901 en 999. 
Pagina 900 is de model pagina en kan niet geprogrammeerd zijn. Deze kan geladen zijn voor 
nieuwe programmatie. 

I-48.1. Een pagina van SSM maken 
Om een pagina te maken moet men de SSM met groepen, de geheugens of de chasers en 
deze laden in de SSM. 
De model pagina is onder nummer 900. Men kan deze niet opnemen onder dit nummer. 

I-48.2. Opname van een pagina  van SSM 

Als de pagina gemaakt is druk een nummer tussen 901 en 999 dan druk op  REC . 
 
Bv :  901  REC  
Alle effecten zjn geladen onder pagina 901. 
 
 

 29



 
 

 
 
 
 
 
 

  PAGE 901  GO / FLASH / FLASH SOLO               
Master 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Preset 1  270 400 GRP 801 Spd 12  -  820 Spd -  -  
Level F  30  F  75  F  650% 0    50% Stop     
Time 10  30  999                   
                      

I-48.3. Wijziging van een pagina van SSM 
Er zijn 2 mogelijkheden om een pagina te wijzigen : 
 

 1ste methode : wijzig pagina 901 zonder nummer verandering : 
901 {Inhoud wijzigen} dan  REC  beep  REC 
 

 2de methode : maak een nieuwe pagina vanf een bestaande pagina (bv : pagina 901) houdt 
bestaande parameters of voeg er nieuwe tussen dan neem de pagina op onder een nieuwe 
nummer (bv : pagina 902) : 

 Pagina 901 laden 
 Wijzig de gewenste parameters 
 Voeg nieuwe parameters in dan druk 902 REC   

 
Nota : 
Als een pagina gewijzigd is en niet opgenomen, de teken (*) komt voor naast het nummer van 
de geladen pagina. Om de wijzigingen te houden neem de pagina op onder een nieuwe 
nummer. 

I-48.4. Een pagina uitvegen 
Bv : 
Om pagina 901 uitvegen, druk : 901  DELETE  beep  DELETE 
 

I-48.5. Alle pagina’s uitvegen 
Bv : 
Druk  : 900  DELETE  beep  DELETE  

I-48.6. Een pagina laden die reeds opgenomen is 
Bv : 
Om pagina 901 laden en teruggeven, druk : 901  LOAD. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  PAGE 902  GO / FLASH / FLASH SOLO               
Master 1*  2*  3*  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Preset 1  270 400 4 GRP 21 12  -  860 Spd 25  98  
Level F  30  F  0  0  0 0    50% 420% 0  0  
Time 10  30  999                   
                      

I-48.7. Pagina transfers 
Als een pagina geladen is en de effecten gestuurd zijn, is het mogelijk een nieuwe pagina te 
laden waarvan de effecten zullen de vorige geladen vervangen. 
Het is beter zichtbaar met de monitor. 
 
Bv : 
Pagina 901 laden met de gestuurde SSM 1, 2 en 3 dan transfer doen met pagina 902 
 
 
D a 901. 

 

eze scherm toont de lading van paginEerst, toont de monitor hetvolgende :
30



 

Pagina 902 laden : 902  LOAD . 

 

 
 
 
 
 
 
 

  PAGE 902  GO / FLASH / FLASH SOLO                
Master 1*  2*  3*  4  5  6  7  8  9  10  11  12   
Preset 17  2 7 4 GRP 21 12  -  860 Spd 25  98   
Level F  0  F  0  0  0 0    50% 420% 0  0   
Time 15  18  15                    
                       

 
 

  

  
 De parameters van de niet-gestuurde SSM zijn deze geworden van de pagina 902  De parameters van de niet-gestuurde SSM zijn deze geworden van de pagina 902 

De scherm wordt :Geen wijzigingen komen op toneel maar :

 De teken (*) komt naast de gestuurde SSM   De teken (*) komt naast de gestuurde SSM  
Deze teken betekent dat de parameters die op de scherm zichtbaar zijn , behoren niet 
aan de pagina waarvan het nummer gedrukt is. 
Deze teken betekent dat de parameters die op de scherm zichtbaar zijn , behoren niet 
aan de pagina waarvan het nummer gedrukt is. 

  
De transfer tussen de standen tussen pagina 901 en 902 zal gebeuren als de potentiometers 
naar 0 wordt teruggebracht. 
De transfer tussen de standen tussen pagina 901 en 902 zal gebeuren als de potentiometers 
naar 0 wordt teruggebracht. 
  
Wanneer alle vorige gestuurde SSM door 0 zullen gebracht zijn, pagina 902 is alleen zichtbaar 
en de teken (*) verdwijnt en de scherm wordt : 
Wanneer alle vorige gestuurde SSM door 0 zullen gebracht zijn, pagina 902 is alleen zichtbaar 
en de teken (*) verdwijnt en de scherm wordt : 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  PAGE 902  GO / FLASH / FLASH SOLO               
Master 1*  2*  3*  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Preset 17  2 7 4 GRP 21 12  -  860 Spd 25  98  
Level F  0  F  0  0  0 0    50% 420% 0  0  
Time 15  18  15                   
                      

Nota: 
In geval van lading van chasers, is het noodzakelijk de 2 SSM naar 0 te brengen om de tranfer 
effectief te hebben. 

I-48.8. Visualisatie van een opgenomen pagina. I-48.8. Visualisatie van een opgenomen pagina. 
Bv :Bv : 
Inhoud van pagina 901 : druk : 901  EXAM . 
 
Op de LCD scherm en op de monitor, de lijst van de SSM komt per groep van 6. 
Om uit te gaan , druk  ENTER . 
Om door de groepen te gaan gebruik de pijlen :  <  en  > . 
 
De inhoud van een geladen SSM  is aangeduid door een GRP (groep) ofwel door het nummer 
van de geheugen PR., ofwel door het nummer van de chaser en door SPD (chaser snelheid). 
 
De tijden voor elk SSM worden op de onderste lijn aangeduid. 
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I-48.9. Visualisatie van de nummers van de opgenomen pagina’s 
Gebruik de functie EXAM, en druk : 900  EXAM . 
Alle gebruikte nummers komen op de scherm 
 
Vanaf daar is het mogelijk de inhoud van elk opgenomen pagina te zien, beginnend met het 
kleinste nummer. Gebruik de pijl , om naar de gewenste geheugen van de pagina te  gaan. 
 
Om uit te gaan , druk  ENTER . 
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 - FUNCTIE EXAM 

De functie EXAM kan blind visualiseren van de teruggave elementen van de stuurtafel. 

I-49. Niveaus van de gestuurde kringen op toneel 

 EXAM   EXAM  : De kringen voorkomen met hun niveaus en worden doorgelopen met de 
toetsen :  <  en  > . 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-50. Inhoud van een geheugen 
Bv : 
Voor inhoud van geheugen 12, druk  : 12  EXAM . 
De kringen met hun niveaus zijn zichtbaar en worden doorgelopen met de toetsen :  <  en  > . 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-51. Nummer van de opgenomen geheugens 
0  EXAM  : Alle gebruikte nummers zijn gelijst en de toetsen     en    dienen om de inhoud te 
zien. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-52. Stand geladen in een SSM 
 EXAM  dan  M..  van de SSM te zien  
 ENTER  om uit te gaan. 

I-53. Alle gebruikte SSM met hun niveaus 

 EXAM   FL MT  : Alle gebruikte SSM zijn per 6 gelijst en gebruik de toetsen   <  en  >  om verder 
te gaan.De niveaus zijn op de onderste lijn. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-54. Standen in X1 en X2 met hun niveau 
 EXAM   GO  : Lopende stand in X1 en in X2 zijn zichtbaar. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-55. Inhoud van een pagina van een SSM met zijn tijd 
Bv : 
Om de inhoud van pagina 901 te zien, druk : 901  EXAM . 
De inhouden van de SSM zijn gelijst per 6 en kunnen doorgelopen zijn met de toetsen  <  en  > . 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-56. Nummers van de gebruikte SSM pagina’s 

900  EXAM  : Alle gebruikte pagina’s zijn gelijst en gebruik de toetsen   en  om door te lopen. 
 ENTER  om uit te gaan. 
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I-57. Parameters van een chaser 

 EXAM   GO PS  : De geladen parameters van een chaser zijn gelijst. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-58. Inhoud van een chaser 
Bv : 
Om chaser 802 te zien, druk : 802  EXAM . 
De parameters zijn op de bovenste lijn en de inhoud op de onderste lijn. 
Gebruik de toetsen  <  en  >  om door te lopen. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-59. Nummer van de gebruikte chasers 

800  EXAM  : Alle gebruikte nummers zijn gelijst de inhoud doorlopen met de toetsen  en . 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-60. Parameter van de General Master (GM) en van de Blackout 
(BLKOUT) 

 EXAM  dan  BLK OUT . 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-61. Nummers van de geheugens met een bepaalde kring 
Bv : 
In welke geheugens is kring 1 gebruikt ? 
Druk  EXAM  dan toets FLASH van kring 1. 
De scherm toont : 
• De nummers van de geheugen met kring 1 op de bovenste lijn 
• De niveau op de onderste lijn 
 
 ENTER  om uit te gaan. 
 

I-62. Herhaling van de nummers voor geheugens, SSM en chasers 
 EXAM   REC . 
 
Scherm toont : 
Geheugens nummers : 1 – 599      Chasers nummers : 801 – 899      Pagina’s SSM nummers : 
901 - 999 
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 - SEQUENTIE 

I-63. Definitie 
Een sequentie is gevormd door een serie steps inhoudend elk : 
• Een preset of een stand geladen in en geheugen 
• De stijgtijd 
• De daaltijd 
• De wachttijd om voor de volgende stand te laten komen 
 
De sequentie kan manueel of automatisch gestuurd zijn en de standen volgen in orde van de steps 
van de sequentie 
 
• Manueel de sequentie wordt gestuurd door de crossfafers X1 en X2. 
• Automatisch het wordt gestuurd met de toets   GO . 

I-64. Een sequentie maken 
Voor te beginnen, moet men de exploitatie mode kiezen van de sequentie. 
Er bestaan 2 modes : 
• Automatische opvolging van de geheugens in de sequentie (FIXED)  
• Vrije keuze van de geheugens in de sequentie (FREE) 

I-64.1. Keuze van de mode 
Gebruik de menu Setup : 

 Kies ρSEQ σ 
 De menu Setup.seq komt alsvolgt op de scherm : 

 
Setup.seq FIXED FREE FON FOFF TON TOFF 

Fixed   Flash-Solo-On-Seq   T -On 
 

 Op de bovenste lijn kies de mode : FIXED of FREE, op bovenste voorbeeld is het  FIXED 
mode die gekozen werd. 

 
Voor mode FREE te kiezen druk FREE dan  ENTER  : Free vervangt Fixed op de onderste 
lijn. 

I-64.2. Optie FIXED 
Deze optie is per default in de stuurtafel. 
 
De nummering van de geheugens gaat automatisch stijgend met het eerste volgende vrije 
nummer. 
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Cha
Cha
Par
CH 
Step
 
 
 
 

 
Sh

 

:

I-64.3

 

De scherm wordt
 Chaser     Step Pr T  T T   Jump  X1 X2  
se 801 of  Pr X1   1  1          
seT 3,6 Step 1 X2   2  2         100%
 > _I  Laps 5    3  3          

70  CT 75    4  4          
 9  CH/Pr 5    5  5         

         6  6         
         7  7         
         8  8         
         9  9         
         10  10        

 

 

 
ow 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

          II NUM          
 
 

. Optie FREE ( vrij ) 
Na opname van de geheugens, de lading van de steps van de geheugens gebeurt step per step 
door gelijk welke geheugen nummer te geven. 
De orde waar de geheugens geladen zijn heeft geen invloed in de lading van de steps van de 
sequentie en men kan in gelijk welke stap van de sequentie een bestaande nummer laden. 
 

 Vanaf hoofdmenu kies : SEQ  ENTER 
 De scherm wordt : 

 
St0 Pr0  T  T  T  J 

St1 PR1 T  T  T  J 
 

 Omcirkel Pr1 op lijn St1 
 Geef het nummer van de te laden geheugen in step 1 
 Omcirkel Pr op lijn St2 
 Geef het nummer van de te laden geheugen in step 2 enz 
 In deze scherm, de pijlen zijn als pointers gebruikt.. 

 ENTER  om uit te gaan. 
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I-65. Een geheugen tussenplaatsen 

I-65.1. Een geheugen tussen 2 opeenvolgende geheugens plaatsen in mode fixed 
Bv : 

          Een geheugen tussen 8 en 9 : {stand maken} dan 8,5  REC 

L’action terminée, l’écran VIDEO devient : 

 

G M  1 0 0  B L K  O U T      O F F      A  s in g le   S t a g e       S e q  F ix e d  
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2  2 3  2 4    
 1 0  1 2  F  F  F  9 9    F  5 0  6 2      3 5         
 2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0  3 1  3 2  3 3  3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6  4 7  4 8    
               F    6 5     4 8     
  S t e p  P r  T   T   T   J u m p               
  0                        
X 1   1  1                 
X 2   2  2                 
  3  3                   
  4  5                   
  5  3 0 0                    
  6  5 2 .6                    
  7  4                    
  8  2                    
  9  1 0                    
  1 0  1 1                    
  1 1  1 2                    
  1 2  1 5                    
  1 3  1 8                    

  1 4  1 .5                    
  1 5  1 7                    

S h o w  5 0 0  R V E  T E C H      I I  M A I N  S E Q  C H A S E  D E L E T E  T E S T  S E T U P   > 0  
           I I  N U M            

 

  Chaser     Step Pr T  T T   Jump  X1 X2  

Chase 801 of  Pr X1  1  1          
ChaseT 3,6 Step 1 X2  2  2         100%
Par > _I  Laps 5   3  3          
CH 70  CT 75   4  4          
Step 9  CH/Pr 5   5  5         
         6  6         
         7  7         
         8  8         
         9  8,5         

         10  9        

 

 

 
Show 500 RVE TECH    II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

          II NUM          

 
.              Een « punt geheugen » is automatisch geplaatst tussen 8 en 9 in de sequentie
 
 
 
 
 
 
 
 
9 « punt geheugens » kunnen tussen 2 opeenvolgende geheugens geplaatst zijn.De tijden 
kunnen tegeelijkertijd geprogrammeerd zijn. 
 

I-65.2. Een geheugen tussenplaatsen in de sequentie 
Bv : 
Geheugen 60 tussenplaatsen in de step van de sequentie 7 tussen de geheugens 6 en 7. 

 Vanaf hoofdmenu , kies : SEQ  ENTER 
 Ga tot de kolom Pr op de lijn van de step 7 waarin men de geheugen moet plaatsen 
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 Toets het nummer van de geheugen 60  INSERT  : het vervolg van de sequentie is 
automatisch opgesschoven van 1 step 

  ENTER  om uit te gaan 
 

 

 

  Chaser     Step Pr T  T T   Jump  X1 X2  

Chase 801 of  Pr X1   1  1          
ChaseT 3,6 Step 1 X2   2  2         100%
Par > _I  Laps 5    3  3          
CH 70  CT 75    4  4          
Step 9  CH/Pr 5    5  5         
          6  6         
          7  60         
          8  7         
          9  8         

          10  9        

 

 

 
Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

           II NUM          

I-65.3. Een geheugen vervangen door een andere in de sequentie 
Bv : 
Geheugen 5 vervangen door geheugen 40 in de step van de sequentie 5. 
 

 Vanaf hoofdmenu, kies  : SEQ  ENTER 
 Ga op kolom Pr op de lijn van de step 5 
 Toets het nummer van de geheugen 40, dan druk op een van de gepijlde toetsen 

Geheugen 50 neem de plaats van de geheugen 5, zonder de sequentie te verplaatsen 
  ENTER  om uit te gaan 

 

 

  Chaser     Step Pr T  T T   Jump  X1 X2  

Chase 801 of  Pr X1   1  1          
ChaseT 3,6 Step 1 X2   2  2         100%
Par > _I  Laps 5    3  3          
CH 70  CT 75    4  4          
Step 9  CH/Pr 5    5  40         
          6  6         
          7  7         
          8  8         
          9  9         

          10  10        

 

 

 
Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

           II NUM          

I-66. 
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Een sequentie maken met tijd parameters 
Tijd kan ingesteld zijn in elke step van de sequentie om de afloop te automatiseren. 
 
T  : daaltijd van de lopende stand op toneel (geladen in X1) 
T  : stijgtijd van de volgende stand (geladen in X2) 
T  : wachttijd gedurende de lopende step blijft op toneel voor naar de volgende 

automatisch te gaan 
 
 

 

J : JUMP dient om de normale afloop van de sequentie te wijzigen 
 
Om tijdparameters in te stellen vanaf hoofdmenu, druk :  SEQ   dan  ENTER 
 

 

 
Om een tijdwaarde in te voegen, en T  in een step : 

GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
  Step Pr T  T  T Jump             
  0                      
X1  1 1 12 12             
X2  2 2 17 8.0 4.0            
  3 3 8.0 32 4.0              
  4 5 7.0 32 17              
  5 300 7.0 32 15               
  6 52.6 7.0 32 18               
  7 4 25 16                
  8 2 999 3.0 15               
  9 10 0.1 2.5 3.0               
  10 11 6.2 16                
  11 12 13 4.0 25               
  12 15 18 1.1 0.1               
  13 18 14                 

  14 1.5  6.0                
  15 17 3.0 3.0                

Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 
           II NUM          

• plaats de cursor op de gewenste plaats 
• toets een waarde in seconden (tussen 0,1 en 999,9)  
• verplaats de cursor om aan te vaarden 
 
Als men waarde voor daaltijd (T ) heeft, dezelfde waarde gaat automatisch voor de volgende 
stijgtijd ( T ) . 
 
Om deze laatste te wijzigen : 
• plaats de cursor waar men de waarde wil vervangen 
•  DELETE  : de waarde verdwijnt 
• verplaatst de cursor om aan te vaarden 
 ENTER  om aan de basisscherm terug te komen. 
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I-66.1. Zelfde tijdwaarde aan meerdere steps van een opeenvolgende sequenties 
 Kies : SEQ  ENTER  
 Kies de vak die de referentie tijd bevat 
 Als geen tijd geprogrammeerd is, een waarde geven die bevat is tussen 0,1 en 999,9 
  INSERT , meerdere keren als nodig, totdat alle gewenste steps de referentietijd hebben 

 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-66.2. Gebruik van de functie learn time 
De functie learn time kan de wachttijden opnemen, die de volgende step kan opsturen, 
rekening houdend in real time, ipv programmeerde tijden te gebruiken. 
 
Deze functie wordt gebruikt om een exacte tijd te gebruiken en werkt als volgt : 

 Start de actie die de stand op toneel zal zien verdwijnen ten voordeel van die die in wacht 
zal komen 

 Wanneer de crossfade gedaan is, dus wanneer de langste tijd weg is, de actie van de 
acteurs kan een exacte tijd nodig hebben. 

 Als deze actie komt voor, de functie learn time neemt onmiddelijk de gebruikte tijd over in de 
kolom T  van de desbetreffende step van de sequentie. 

 
Gebruik van de functie learn time : 

 Kies : SEQ  ENTER 
 Wachttijden leegmaken in alle gewenste steps. Als de tijden niet vrij zijn, deze zullen 

automatisch vervangen worden door de andere 
 Opnemen met toets  LN TM  De LED brandt. 
 Stuur de eerste stand met  GO  : Tijd gaat mee in de kolom T  
 Wanneer voor de acteurspel het noodzakelijk is druk  GO . 

Deze actie heeft als oordeel : 
 Telling te stoppen 
 Wachttijd laden in X1, die berekent is tussen de afgelopen tijd sinds de laatste   GO  

en de langste tijd van de betreffende step. 
 Zelfde actie voor de andere steps. 

 
 LN TM  om de functie te stoppen. 
 
Nota : 
Als de getelde tijd lager is dan de langste van de betreffende step, de stuurtafel zendt een beep 
uit en neemt geen tijd aan, de functielearn time blijft actief. 
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GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
  Step Pr T  T  T Jump             
  0                      
X1  1 1 12 12             
X2  2 2 17 8.0 4.0            
  3 3 8.0 32 4.0 10             
  4 5 7.0 32 17 11             
  5 300 7.0 32 15               
  6 52.6 7.0 32 18               
  7 4 25 16                
  8 2 999 3.0 15               
  9 10 0.1 2.5 3.0               
  10 11 6.2 16  4             
  11 12 13 4.0 25               
  12 15 18 1.1 0.1               
  13 18 14                 

  14 1.5  6.0                
  15 17 3.0 3.0                

Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 
           II NUM          

I-66.3. Jump functie 
De jump functie kan de orde wijzigen van de standenteruggave in de sequentie zonder ze her te 
programmeren. 
 

 In de hoofdmenu, kies : SEQ  ENTER  
 

 
 

an de geheugens om het volgende te hebben : 
3, effect hebben die in step 10 is 

I-67
De
ge
• 
• 
 
 
 
Do
ton
De
Wa
en

 

 Wijzig de orde v
 Na step De scherm wordt :
 Na step 10, effect die in step 4 is 
 Na step 4, effect die in step 11 is 

 
Op de scherm : 

 Ga in de kolom JUMP (J), op de lijn van step 3, 10 invoeren dan  
 Ga in de kolom JUMP (J), op de lijn van step 10, 4 invoeren dan  
 Ga in de kolom JUMP (J), op de lijn van step 4,  11 invoern dan  

 ENTER  om er uit te gaan. 

. Manuele teruggave van de sequentie 
 geladen effecten in de sequentie zijn gestuurd zonder rekening te houden met de 
programmerde tijden met de X1, X2 potentiometers gebruikt als crossfade : 
De inhoud van de step geladen in X1 is actief op toneel 
De inhoud van de step geladen in X2 is in wacht voor crossfade 

or te crossen tegelijkertijd X1 en X2, de effect onder X1 verdwijnt en de effect onder X2 komt op 
eel 
 crossfade gebeurt gedurend de tijd van de verplaatsing van de potentiometers. 
nneer het gedaan is, de inhoud van step 2 is onder X1 en de volgende komt in wacht onder X2, 

z… . 
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De groene led’s boven  X1 en X2, duiden aan als de fader actief is. 
 
Op de monitor de groene baar volgt de verplaatsing van X1 en de blauwe de verplaatsing van X2. 

I-68. Automatische teruggave van de sequentie 
De geladen effecten zijn gestuurd rekening houdend met de tijden door op  GO  ,te drukken, Door 
elke GO komt de volgende effect van de step aan. 
 
De sequentie van de  TITAN heeft drie toetsen : 
•       GO       voor de sturing van de volgende step 

•    PAUSE   voor de sturing te stoppen 

•  GO BACK  om op de vorige terug te komen 
 
Deze toetsen kunnen op elk moment gebruikt . 
 
Om een sequentie te starten : 
• Plaatst de sequentie op de eerste step te sturen en druk op 
•  GO 
 
De sequentie gaat automatisch verder met de tijden. 
Als een wachttijd niet aanwezig is, de sturing van de volgende step is door op   GO  te drukken. 
Manuele terugname is altijd mogelijk met de crossfaders  X1 en X2 over te nemen. 
 
Terug automatisch starten door te drukken op :  GO . 

I-69. Manuele en automatische teruggave 
Een sequentie kan gemaakt zijn van manuele en automatische effecten om rekening te houden 
met bepaalde acteurspellen . 
 
Het maken van deze sequenties is mogelijk door een wachttijd te programmeren waar men het 
wenst te hebben.. 
 
Na een reeks effecten, als een step geen wachttijd bevat, het vervolg van de sequentie gebeurt om 
op   GO  te drukken. 

I-70. Een sequentie wijzigen 

I-70.1. Wijziging van de inhoud van een step 
Zie chapitre IX-3.3. Een geheugen vervangen door een andere in de sequentie 

I-70.2. Een tijd wijzigen 
Zie. chapitre IX-4. Maken van een sequentie met tijd parameters 

I-70.3. Een step uitvegen 
 In de hoofdmenu kies : SEQ  ENTER  
 Zich plaatsen onder kolom St of Pr van de step die weg moet 
  DELETE  dan  ENTER  

I-70.4. Een step van de sequentie terugplaatsen in X2 
 Kies het nummer van de step te herplaatsen 
  TO ST  : de sequentie plaats zich in X2 op de geselecteerde step 

 42



 Terug sturen met   GO  of de X1 en X2 potentiometer te bewegen 

I-70.5. Een step van de sequentie terugplaatsen in X2 
 Kies het nummer van de step te herplaatsen 
  TO ST    TO ST   : de sequentie plaats zich in X1 op de gewenste step en het wordt op 

toneel gestuurd. 

I-70.6. Een geheugen herplaatsen in X2 
 Kies het geheugensnummer te herplaatsen 
  TO PR  : de sequentie plaats zich in  X2 op de eerste te komen step, van de geselecteerde 

geheugen. 
 De sturing gaat verder door op  GO  te drukken ofwel de X1 en X2 potentiometers samen te 

bewegen. 

I-70.7. Een geheugen herplaatsen  in X1 
 Kies het geheugensnummer te herplaatsen 
  TO PR     TO PR   : de sequentie plaats zich in X1 op de eerste te komen step van de 

selecteerde geheugen en de effect gaat op toneel  

I-70.8. Een sequentie initialiseren 
 Kies  0  op de toetsenbord 
  TO PR     TO PR   : De sequentie plaats zich in X2 op de eerste  step 0 

I-70.9. Een step verder gaan in de sequentie  
 TO PR   of  TO ST    GO  : De sequentie gaat 1 step verder zonder rekening te houden met de 
tijden. 

I-70.10. Een step terugkomen in de sequentie  
 TO PR   of  TO ST    GO BACK  : de sequentie gaat 1 step terug zonder rekening te houden 
met de tijden. 

I-71. Een sequentie uitvegen 
Vanaf de hoofdmenu selecteer : 

 DELETE  ENTER 
 SEQ  ENTER 
 Beep + message :  ENTER  voor aanvaarden 

I-72. Exam van de lopende sequentie 
Zie chapitre VIII-6. Lopende effect X1 en X2 met gestuurde niveau. 

I-73. Functie DIPLESS of OUT DIPLESS 
Zie chapitre V-12. ρXF σ. 

I-74. Inactivatie van de geladen wachttijd in de sequentie 
• Wachttijden uitvegen toets als volgt  : 

 SETUP  ENTER 
 SEQ    ENTER 
 TOFF    ENTER 
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• Wachttijden terugplaatsen, toets als volgt : 

 SETUP   ENTER 
 SEQ    ENTER 
 TON    ENTER 

I-75. Verdwijning van de effecten van de sequentie  gelinkd aan de 
functie Flash Solo van de SSM 

Met de FLASH-SOLO van de SSM, U kan kiezen voor 2 mogelijkheden van de gestuurde effecten 

I-75.1. Gestuurde effecten houden (selectie per default) 
SETUP  ENTER 
SEQ   ENTER 
FON   ENTER 

I-75.2. Wegname van de gestuurde effecten 
SETUP   ENTER 
SEQ   ENTER 
FOFF   ENTER 

I-76. Tijden terugnemen gedurende de sturing van een effect 
• Een gestuurde effect versnellen of vertragen : 

 Druk op  RATE  de LED gaat aan 
 Neem de  Joystick om te vertragen of te versnellen 

De snelheid is zichtbaar naast de  X1 en X2  potentiometer. 
 
• Geprogrameerde snelheid terug hebben : 

 Neem de Joystick om het niveau van 100 % terug te hebben 
 Druk op  RATE  de LED gaat uit 
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 - CHASERS 

Een chaser is een reeks van snelle effecten, die zich onmiddellijk volgen. Het is gemaakt uit een reeks 
van steps die elk een effect bevat. 
 
Wanneer een chaser gekiesd is, de steps volgen zich onmiddellijk met een totale 
voorgeprogrammeerde tijd. Na de laatste step, de chaser herbegint aan de step 1 enz… . 
 
De chaser kan geladen zijn : 

• ofwel in de sectie chaser van de Playback, zie chapitre I – Algemeen 
 het lichtniveau is gecontroleerd door fader CH 
 de snelheid is gecontroleerd door fader CT 

• ofwel in de SSM die altijd 2 potentiometers nemen 
 oneven voor het lichtniveau 
 even voor de snelheid 

I-77. Maken en opname van een chaser 
100 chasers, waarvan de nummers zijn tussen 801 en 899 kunnen opgenomen worden. 
 
• Voer een nummer in tussen 801 en 899 
• kies in de hoofdmenu : CHASE  ENTER 
• kies de mode : 

 CHANNELS : de chaser is gemaakt uit kringen 
 PRESETS : de chaser is gemaakt uit geheugens 

•  ENTER 
 
De scherm wordt : 
 

Cs801  Cs T 7.5 StT 0.5  >  Π   St5 

Pr      1     2  3  4  5   6 
 
Cs801 : nummer van de chaser 
Cs T : totale tijd tussen de eerste en de laatste step 
St T : tijd tussen de steps 
> : richting van de chaser 
Π : keuze van de verschillende crossfade van de steps 
St : step van de chaser waarmee men wilt werken 
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GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
Chase 801 Of presets  Ste 15   Chase T 7.5 StepT 0.5  ><  -I  Step 5 
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  14  15                      
                  
                    
                    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

                     
                     

Show 500 RVE TECH     II Cs801 CsT7.5 StT0.5 > -I  St5 
           II Pr  1 2 3 4  5  6  

 46



 

I-77.1

I-77.2

I-77.3

 

. Opname van de inhoud van de steps van een chaser 
 Volgende menu kiezen : CHASE 
 Kies de eerste step (Step 1) op de lijn tegenover Pr of Ch op de scherm of op de monitor 
 Toets het nummer van de geheugen in (1 tot 600) of van de kring voor step 1 
    : de volgende step is automatisch gekozen 
 Toets het nummer van de geheugen of van de kring voor de step 2 
    : enz… . 

. Keuze van de richting van de chaser 
Vanaf Menu CHASE : 

 Kies : 
 > : richting van rechts naar links 
 < : richting van links naar rechts 
 >< : alternatief in beide richting 

 Om van richting te wisselen druk op  INSERT  totdat de juiste richting voorkomt 

. Keuze van de verschillende crossfade van de steps 
Vanaf menu CHASE : 

 Kies : 
 Π : onmiddelijk stijging aan 100 % 
 ×. : tijdstijging en onmiddelijk uit 
 .≥ : onmiddellijke stijging aan 100% en daling met tijd 
 ×≥ : stijging en daling met tijd 
 XX : crossfade met tijdstijging en tijddaling 

 Om van crossfade te veranderen toets op  INSERT  totdat de gewenste richting komt 
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I-77.4. Een tijd opnemen in een chaser 
Vanaf menu  CHASE : 

 Kies Cs T0.0 
 Voer een tijd in 

De totale tijd zal verdeeld zijn tussen al de steps van de chaser. 
 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-77.5. Programmatie van de tijd van de steps 
Vanaf menu CHASE : 

 Kies St T0.0 
 Voer een tijd in 

 
De totale tijd van de chaser wordt vermenigvuldigd door de aantal steps van de chaser 
 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-78. Lading en teruggave van een chaser 
De chasers kunnen geladen zijn in de chaser sectie van de playback of in een SSM . 

I-78.1. Lading en teruggave vanaf de chaser sectie 

I-78.1.1. Lading 
Bv : 
Om chaser 801 te laden, druk : 801  LOAD   GO PS 
 
De LED van de toets  GO PS  gaat aan om de lading te ver
 

 
Chase : nummer van de geladen chaser 
Chase T : totale tijd van de chaser 
Step  : tijd van elk step 
Par > -. : richting en crossfade 
CH  : lichtniveau van de chaser 

 

 

  Chaser     Step Pr T  T 
Chase 801 of  Pr X1   1  1   
ChaseT 7,5 Step 05 X2   2  2   
Par > _I  Laps 5    3  3   
CH 70  CT 75    4  4   
Step 9  CH/Pr 5    5  5   
          6  6   
          7  7   
          8  8   
          9  9   

          10  10   
Show 500 RVE TECH     II MAIN SEQ CHASE 

           II NUM   
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De scherm wordt :
wittigen. 

T   Jump  X1 X2  

       
      100%
       
       
      
      
      
      
      

     

 

 

 
DELETE TEST SETUP  >0 

       



CT  : snelheid van de chaser 
Step  : step in loop 
CH/Pr  : kring of geheugen in loop 
De functie LAPS bepaalt de aantal keren dat de chaser moet lopen. 
 
Bv : 
Om 5 keren te laten lopen, druk : 5  GO PS . Na 5 keren de chaser gaat uit 

I-78.1.2. Teruggave 

  GO PS  : Go van de chaser 
    DIR   : lading van de richting 
  ST EP  : Stop van de chaser. Na elk druk, de chaser gaat voor step per step 
Fader CH : lichtniveau van de chaser 
Fader CT : snelheid van de chaser tussen STOP en 650 % 
LED CH aan : richting < 
LED CT aan : richting > 
LEDS CH en CT aan  : afwisselende richting >< 

I-78.2. Lading en teruggave vanaf de faders van de SSM 

I-78.2.1. Lading 
Bv :
Om de chaser 820 in de SSM 9 en 10 te laden en de chaser 801 in de SSM 5 en 6, druk : 
820  LOAD  dan  M9  of  M10  801  LOAD  dan  M5  of  M6  

I-78.2.2. Teruggave 
 De oneven SSM regelen het lichtniveau van de chaser 
 De even SSM regelen de snelheid van de chaser 
 De oneven  M.  toetsen starten de chaser (de LED knippert, een tweede druk doet de 

chaser uit 
 De even M. toetsen stopt op de lopende step, dan ga step per step voort. 

I-79. Een geladen chaser uitvegen 
 DELETE   GO PS  of  DELETE  dan de  M.  toets van de SSM te vegen. 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-80. Een chaser uitvegen 
Bv : 
Om chaser 801 uit te vegen, druk : 801  DELETE  beep,  DELETE  voor aanvaarden. 

I-81. Alle chasers uitvegen 
800  DELETE  beep,  DELETE  voor aanvaarden. 

I-82. Wijziging van de programmatie van een chaser 
• Om te wijzigen : 

 Voer het nummer van de te wijzigen chaser in 
 Kies de parameter van de chaser te wijzigen 
    of  ENTER  

 
• Een step wegnemen : 

{kies de step die weg moet}  DELETE  dan toets  ENTER  om uit  te gaan 
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• Een step bijvoegen : 

{kies de step waar het moet bijkomen} {druk het nummer van de kring of van de 
geheugen bij te voegen}  INSERT  
 
De inhoud van de chaser wordt verschuift met de aantaal bijgevoegde steps. De totale tijd wordt 
automatisch aangepast aan de verschillende steps. 

I-83. Visualisatie van de chasers 

I-83.1. Visualisatie van een  chaser 
 Voer het nummer van de chaser in dan  EXAM  : de inhoud van de chaser komt op de 

scherm en onderaan rechts op de monitor 
  ENTER  om uit te gaan 

I-83.2. Visualisatie van de gebruikte chasers 
 800  EXAM  : Alle gebruikte nummers komen op de scherm en onderaan rechts op de 

monitor 
Met de pijl   , kan men de inhoud zien van alle chasers startend met het kleinste nummer. 
 

  ENTER  om uit te gaan 

I-84. Een chaser copieren onder een nieuw nummer 
Bv : 
Om chaser 801 copieren in chaser 803, die leeg moet zijn : 
• Voer het nummer van chaser te copieren in : 801 CHASE 
 

Cs801 Cs T3.0 St T0.5  > Π   St6 

Pr    1     2  3 4  5   6 
 
• Na de cursor op 801 te hebben geplaatst, voer het nummer 803 in. De scherm wordt : 

 
Cs803 Cs T3.0 St T0.5  > Π   St6 

Pr     1     2  3 4  5   6 
 
De chaser 803 is identiek aan de chaser 801 en is klaar om te wijzigen bv. 
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 - GENERAL MASTERS 

De generale uitgang van de stuurtafel is door de General Master (GM) gecontroleerd, die met 2 
schalen werkt : 0 – 100 % of 0 – 200 %. 
De general Master heeft een invloed op alle kringen behalve op deze gebruikt voor kleurwisselaars. 

I-85. Keuze van de configuratie van de General Master 
• Vanaf de hoofdmenu : 

SETUP  ENTER 
GM   ENTER 

 
• De scherm wordt :  
 

Setup 100 % 200 %  BK ON BK OFF CH > 0 

100 %  Black-out-On       

I-86. Keuze van de schaal van de General Master 
• 100 %  ENTER 

Deze waarde is per default ingesteld, ook de meest gebruikte. 
De General Master werkt net als een andere fader. 
Op de laagste positie , de toneel is donker. 
Op de hoogste positie, heeft geen invloed op het licht op toneel. 
Op een tussenwaarde , het lichtniveau is proportioneel aan. 

 
• 200 %  ENTER 

Alle niveaus zijn door 2 vermenigvuldigd. 
Deze functie wordt meestal gebruikt voor creaties, om proportioneel het niveau van een 
gemaakte stand te verhogen, ipv de hele scene her te programmeren 

I-87. Een kring uit de contrôle van de General Master halen 
• Vanaf hoofdmenu : SETUP  ENTER 
• Voer het aantal nummers die weg moeten : CH  ENTER 
 
Aandacht : 
Als men 2 toetst, het zijn de 2 laatste kringen die weggaan van de General Master, dwz kringen 47 
en 48, 71 en 72 of 95 en 96, volgens model 
 
Op  de monitor de afgetrokken kringen worden in grijs afgebeeld. 
 
• Om de kringen terug onder de General Master te hebben : 

 Vanaf hoofdmenu : 
 SETUP  ENTER 
 0 
 CH    ENTER 
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I-88. Validatie van de toets Blackout 
Vanaf menu SETUP, kan men de toets  BLK OUT  of niet valideren van de zwart, wat 
manipulatiefouten kan vermijden. 

I-88.1. Desactivatie van de toets BLK OUT 
Vanaf hoofdmenu : 
SETUP  ENTER 
GM  ENTER 
BK OFF  ENTER 
 ENTER 

I-88.2. Heractivatie van de toets BLK OUT 
Vanaf hoofdmenu : 
SETUP  ENTER 
GM   ENTER 
BKON   ENTER 
 ENTER 

I-89. General Master 
Deze fader is de general van alle submasters. De toets die er boven is, is de blackout van alle 
submasters 
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 - PATCH 

De TITAN stuurtafels zijn uitgerust met een patch die het volgende kan doen: 
• de sturing van 1024 dimmers op 2 uitgangen DMX 512 of de kleurwisselaars te gebruiken op de 

48, 72 of 96 kringen 
• een curve op elk kring aangeven 
• het uitgangsniveau beperken 

I-90. Een patch maken 
Vanaf hoofdmenu : 

SETUP   ENTER 
PATCH  ENTER 
EDIT 

 
De scherm wordt : 
 

D1.1  Ch 1  LiF     Cu 1 1.1  Lif  Cu1 

D2.1  Ch 2  LiF     Cu 1       
 
Dimmer kolom : nummer van de dimmers. 
     D1.1 betekent : dimmer 1 op DMX lijn 1 
     D25.2 betekent : dimmer 25 op DMX  lijn 2 
Kolom Channel : nummer van de sturingskringen 
Kolom Limit : limitatie (0 tot 100) van de maximale uitgangsniveau 
Kolom Curve  : keuze van de curve 1 tot 4 
1.1, LiF, Cu1   : wanneer deze 3 tekens aan zijn, dit betekent dat er geen 

geprogrammerde patch is. 
De ontbrekende informaties betekent dat een programma werd gedaan 
zonder de ontbrekende functie. 

 

 

 

De monitor wordt :
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GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
Dimmer Channel Limit Curve  Dimmer Channel Limit Curve 

1.1   1 F   1    17.1   17  F   1  
2.1   2 F  1  18.1   18  F   1  
3.1   3 F  1  19.1   19  F   1  
4.1   4 F  1  20.1   20  F   1  
5.1   5 F  1  21.1   21  F   1  
6.1   6 F  1   22.1   22  F   1  
7.1   7 F  1   23.1   23  F   1  
8.1   8 F  1   24.1   24  F   1  
9.1   9 F  1   25.1   25  F   1  
10.1   10 F  1   26.1   26  F   1  
11.1   11 F  1   27.1   27  F   1  
12.1   12 F  1   28.1   28  F   1  
13.1   13 F  1   29.1   29  F   1  
14.1   14 F  1   30.1   30  F   1  
15.1   15 F  1   31.1   31  F   1  
16.1   16 F  1   32.1   32  F   1  
Show 500 RVE TECH     II D1.1 Ch1 LiF Cu1 1:1 liF Cu1 

           II D2.1 Ch2 LiF Cu1    

Pointeur

 
Bv : 
Kring 48 moet dimmer of kleurwisselaar 3 en 48 sturen. 
Kring 25 moet dimmer of kleurwisselaar 5, 6 en 25 sturen. 
Kring 1 moet dimmer of kleurwisselaar 1 en 15 sturen. 
Kring 3 moet dimmer of kleurwisselaar 17 sturen. 
Kring 10 moet dimmer of kleurwisselaar 10, 27 en 30 sturen. 
 

 Plaatst de cursor in de kolom Channels of Ch tegenover de dimmer te veranderen 
Ch 3 
48 
  
Ch 5 
25 
  
Ch 6 
25 
  enz … . 
 

 Om snel een dimmer te kiezen: 
 Plaats de cursor in de kolom Dimmer op gelijk welke lijn 
 Voer het nummer van de dimmer in : bv dimmer 25 op de DMX lijn 2, druk 25.2 
    : De index plaats zich automatisch op deze lijn en de parametrage kan verder 
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I-91. De limitatie functie 
Deze functie bepaalt de teruggave aan de voorgestelde waarde. Als een dimmer beperkt is aan 50 
% bv, wanneer de potentiometer aan 100% is, krijgt de dimmer slechts 50% van de waarde. 
 
• Plaats de cursor onder de kolom Limit of Li tegenover de dimmer te bepalen 
• Toets een waarde in tussen 0 en 100 
•    
• Om zelfde waarde aan meerdere dimmers te geven, druk op  INSERT  totdat de laatste dimmer 

bereikt is 

I-92. Een curve veranderen 
• 4 curves zijn beschikbaar : 

 curve 1 : lineair 
 curve 2 : halogeen 
 curve 3 : fluo 
 curve 4 : aan à 6 % en uit aan 5% van de sturing 

 
• Plaats de index onder de kolom Curve van de monitor of Cu op de scherm 
• Voer het nummer van de curve in 
•    
• Om de zelfde curve aan meerdere opeenvolgende dimmers te geven, druk op  INSERT  totdat 

de laatste dimmer bereikt is 
•  ENTER  om uit te gaan 
 

 

GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
Dimmer Channel Limit Curve  Dimmer Channel Limit Curve 

1.1   1 0   1    17.1   3  F   1  
2.1   2 10  3  18.1   18  F   1  
3.1   48 20  4  19.1   19  F   1  
4.1   4 30  2  20.1   20  F   1  
5.1   25 40  3  21.1   21  F   1  
6.1   25 50  2   22.1   22  F   1  
7.1   7 70  2   23.1   23  F   1  
8.1   8 90  1   24.1   24  F   1  
9.1   9 92  1   25.1   25  F   1  
10.1   10 17  1   26.1   26  F   1  
11.1   11 F  1   27.1   10  F   1  
12.1   12 F  1   28.1   28  F   1  
13.1   13 F  1   29.1   29  F   1  
14.1   14 F  1   30.1   10  F   1  
15.1   1 F  1   31.1   31  F   1  
16.1   16 F  1   32.1   32  F   1  
Show 500 RVE TECH     II D1.1 Ch1 0 Cu1    

           II D2.1 Ch2 10 Cu3    

 56



 

I-93. Initialisatie van de patch 
Vanaf hoofdmenu : 

SETUP  ENTER 
PATCH   ENTER 
DEFAUT  ENTER 

 
 ENTER   ENTER  om uit te gaan. 
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 - TRIGGERS 

De functie Triggers kan teruggave functies sturen van de stuurtafel door 2 externe contacten door de 
uitgangen EXT 1 en EXT 2. 
 
De binding tussen toetsen en contacten gebeurt door parametrage en de teruggave functies zijn 
hoofdzakelijk : 

• GO, PAUSE en GO BACK van de sequentie 
• BLK OUT 
• GO PS, DIR en ST NX van de chaser sectie 
• BP van de flash van de kringen 
• Toetsen M SSM 

 
De andere toetsen kunnen ook geparametreerd zijn in de functie Trigger, maar deze hebben weinig 
zin. 
 
Le trigger doet net alsof de geparametreerde toets van de stuurtafel. 
 
Voor in te stellen ga in de hoofdmenu : 

SETUP   ENTER 
TRIGGER   ENTER 

 
De scherm wordt : 

 
Setup Trigger TRIGGER 1 TRIGGER 2 

Trigger 1 =  Trigger 2 = 
 

Om de toets te linken aan de trigger 1 (bv, de toets GO), toets : 
SETUP   ENTER 
TRIGGER   ENTER 
TRIGGER 1  ENTER 
Een boodschap verwittigd U voor verdere actie 
 GO  
 

De scherm wordt : 
 
Setup Trigger TRIGGER 1 TRIGGER 2 

Trigger 1 = GO 
 
 ENTER   ENTER  om uit te gaan. 

I-94. Connecties 
De connectie is gedaan door 2 vrouwelijke connectoren DIN 5/180°, gemarkeerd EXT 1 en EXT 2. 
 
Kablering : 

Pin 1   = V réf. 
Pins 2, 4 en 5  = NC 
Pin 3   = Trigger* 
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 - WIJZIGINGEN 

De TITAN stuurtafels hebben een wijzigingsfunctie voor : 
• de geheugens 
• de SSM 
• een kring of een groep kringen en zijn opzoek 
• de patch 

 
Deze wijzigingen kunnen gedaan zijn : 

• in STAGE : de wijzigingen zijn alleen zichtbaar op toneel 
• in BLIND : de wijzigingen zijn alleen op de stuurtafel zichtbaar 
• in SOLO  : de effect van de te wijzigien voorwerp, geheugen of SSM, komt op toneel 

de andere effecten zijn momenteel geannuleerd. 
Na de wijziging, de andere effecten komen terug op toneel. 

I-95. Visualisatie 
Op  de scherm : 
 

Ch 1A 2 3 4 5A 6 7 8 9 

Le F<  0< 0< 70< 30 0 0 0< 
 
1A : A betekent dat de kring 1 is in de geheugen of geladen in de GRP van de SSM. 
 Het bijvoegen van een kring terwijl de wijziging komt deze teken aan. 
 
70<  : < duidt aan de niveau waar de kring geladen is in de geheugen of in de GRP van de 

SSM. 
 
 
 
 
 
 

 Deze teken verdwijnt na wijziging van het kringniveau 
0< : het betekent dat een kring gestuurd is door een kringfader 
 
Op de monitor : 
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GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 F 12 F F 70 30   F 50  62      35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65     48  
  PAGE 901  GO / FLASH / FLASH SOLO               
Master 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Preset 1  270 400 GRP 801 Spd 12  -  820 Spd -  -  
Level F  30  F  75  F  650% 0    50% Stop     
Time 10  30  999                   
                      

  Chaser     Step Pr T  T  T   Jump  X1 X2  

Chase 801 of  Pr X1   1  1 15 15 3.0       
ChaseT 3,6 Step 1 X2   2  2 2.0 25 5.0      100%
Par > _I  Laps 5    3  3 6.0 10 10  10     
CH 70  CT 75    4  5 56 56 999       
Step 9  CH/Pr 5    5  300 10 2.0 1.0      
          6  52,6 25  4.0      
          7  4 15        
          8  2 15  12      
          9  9 15 3.0 12  11    

          10  10 15 7.0   4   

 

 

 
Show 500 RVE TECH     II Ch 1A 2 3 4 5A 6A 7 8 9 

           II Le F< 0< 0< 0< 70< 30< 0 0 0< 

Circuit présent 
dans la mémoire 

à modifier 

Niveau auquel le circuit 
est enregistré dans la 

mémoire 

Circuits présents sur 
scène par les 

potentiomètres manuels

 
• De kringen die gewijzigd zullen zijn of deze bestaande in geheugen of de SSM te wijzigen 

komen in rood 
 
 
• Een text, in rood, komt boven op de monitor met volgende indicaties 

 EDIT   : betekent de keuze van de wijzigingsmode 
 STAGE of BLIND : betekent de keuze om de wijziging te doen 
 Pr of GPR : Pr(5) geeft het nummer van de geheugen die gewijzigd zal zijn. 

 
   GRP betekent dat de wijziging voor een groep is 

 
• De text komt onderaan rechts op de monitor 

I-96. Een geheugen wijzigen 
Zie chapitre VI-6. Wijziging van een geheugen. 

I-97. Een submaster ( SSM ) wijzigen 
Zie chapitre VII-10. Wijziging van de effect in de SSM. 

I-98. Snelle wijziging van de kringen in de geheugens 
Om een of meerdere kringen te wijzigen in alle opgenomen geheugens, de functie WIJZIGEN is 
belangrijk. 
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Bv : 
Het niveau van de kring 1 wijzigen in alle opgenomen geheugens  :  MD FY   MD FY . 
 
De text  « Edit Stage » komt op de scherm. 
• Plaats de kringfader 11 op een andere waarde dan 0. 

 Op de scherm komt de teken A naast de geselecteerde kring 
 Op de Monitor, de geselecteerde kring komt in rood 

•  REC 
• Kies : PRESET ENTER 
 
De inhoud van de eerste geheugen met kring 1 komt op de scherm. 
 
• Wijzig de kringfader 1 aan de gewenste waarde dan  REC om aan te vaarden 
•    
 
De inhoud van de tweede geheugen met kring 1 komt op de scherm. 
 
Hermaken zoals hiervoor enz … 
 
•  MD FY  om uit te gaan 
 
Nota : 
• De kringen te wijzigen kunnen opgenomen zijn aan verschillende waardes dan in de 

verschillende geheugens 
• Als een kring niet heropgenomen moet zijn, ga onmiddelijk op de volgende zonder te duwen op 

REC 
• De niet- geselecteerde kringen kunnen niet gewijzigd of heropgenomen zijn. 

I-99. Snelle wijziging om een waarde bij te voegen aan de kringen in 
de geheugens. 

Deze functie kan een een sturingswaarde aan een of meerdere kringen bijvoegen in de geheugens 
die ze bevatten. 
 
Bv : 
Om 10 bij te voegen aan de sturing van kring 1 in alle geheugens, druk : 
 MD FY     MDFY . 
 
De text « Edit Stage » komt op de monitor. 
• Met de kringfader te wijzigen, geef de waarde om bij te voegen (10) 

 Op de scherm komt de teken A naast de geselecteerde kring 
 Op de monitor de kring komt in rood uit 
 De gewijzigde waarde komt er onder aan  

•  REC  
• Kies : PRESET  ENTER  
 
De inhoud van de eerste geheugen met kring 1 komt op de scherm : 
 
•  TIME   REC  om de wijziging op te nemen 
•    
 
De inhoud van de volgende geheugen met kring 1 komt op de scherm. 
 
Hermaken zoals hiervoor enz … 
 
•  MD FY  om uit te gaan 
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Nota : 
• De geselecteerde kringen kunnen heropgenomen zijn met verschillende waardes in de 

verschillende geheugens. 
• Als de wijzigingen niet heropgenomen moet zijn in de geheugens, moet je het volgende toetsen  

TIME   REC 
• De niet geselecteerde kringen kunnen niet gewijzigd of heropgenomen zijn. 
 
• Om de toegevoegde waarde te verdubbelen of drievoudigen , toets : 

  TIME   REC   REC  voor verdubbelen 
  TIME   REC   REC   REC  voor drievoudigen 
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 - MIDI 

De TITAN stuurtafels hebben een standaard MIDI uitgang. Deze uitgang wordt gebruikt om de 
stuurtafel te sturen vanaf een MIDI zender, om de MIDI toestellen te sturen via de TITAN of om 2 
TITAN stuurtafels te synchroniseren. 
 
MIDI (Musical Instruments Digital Interface) is een numerische protocol. Deze protocol is identiek aan 
deze van de muzieksinstrument, maar het is nu veel gebruikt in de multimedia communicaties. 
 
In de TITAN stuurtafels, is er een per default configuratie maar alle toetsen of potentiometers kunnen 
hergeprogrammerd zijn. 
 
Vanaf hoofdmenu, kies : 

SETUP   ENTER 
MIDI   ENTER 

 
De scherm wordt : 
 

Setup.Midi ρON ρOFF IN OUT CH CODE >10 

ON IN Channel 10 
 
Op de onderste lijn van de scherm is de standaard configuratie en, op de bovenste lijn zijn de 
volgende parameters : 

ON   OFF : Doet de MIDI aan of uit. OFF is per default. 
IN   OUT : de stuurtafel is de zender in mode OUT, de MIDI ontvanger is in mode IN 
CH  : kan de communicatie kanaal kiezen in MIDI protocol. De MIDI protocol heeft 16 

kanalen. 
 Kies de gewenste kanaal : [toets een nummer tussen 1 en 16]  
 CH  ENTER 
CODE : de MIDI code is de link tussen de toetsen van de stuurtafels en de MIDI notas en van 

elk fader en de MIDI controllers. 
 De toetsen van de stuurtafel kunnen of niet geassigneerd zijn aan een MIDI nota. 
 De faders van de stuurtafels kunnen of niet geassigneerd zijn aan een MIDI controller. 

 
Als de per default optie niet schikt, kan de MIDI code geediteerd zijn. 

SETUP  ENTER 
MIDI   ENTER 
CODE   ENTER 
EDIT   ENTER 

 
De scherm wordt : 
 

Key FL-C1 NOTE  0  C – 2 

Key FL-C2 NOTE  1  C# - 2 
 

In deze menu, kunt u de tabel van de MIDI code zien per default. 
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Om de parameters te wijzigen : 
• plaats de index aan de gewenste waardes met de pijl toetsen 
• kies de gewenste nota tussen 0 en 127 of de controller tussen 0 en 96. In functie van de type 

van toetsen of potentiometers, TITAN zal kiezen tussen een nota of een controller : deze notie 
kan niet gewijzigd zijn 

•  ENTER  om uit te gaan 
 
Om de parameters terug per default te hebben, druk : 

SETUP   ENTER 
MIDI   ENTER 
CODE   ENTER 
DEFAUT   ENTER 

 
De MIDI code per default is : 
 

TOETSEN NOTAS TOETSEN NOTAS 
 

Flash kring 1 tot 24 TITAN 48 
 

0 tot 23 
 

 EXCEPT 
 

110 
 

Flash kring 1 tot 36 TITAN 72 
 

0 tot 35 
 

 @  
 

111 
 

Flash kring 1 tot 48 TITAN 96 
 

0 tot 47 
 

 <  
 

112 
 

Flash SSM 1 tot 12 TITAN 48 
 

48 tot 59 
 

 /\ 
 

113 
 

Flash SSM 1 tot 24 TITAN 72 
 

48 tot 71 
 

 > 
 

114 
 

Flash SSM 1 tot 36 TITAN 96 
 

48 tot 83 
 

Crossfader A 
 

115 
 

   ENTER  . 
 

84 
 

 DELETE . 
 

116 
 

    RATE   . 
 

85 
 

  INSERT . 
 

117 
 

   EXAM   . 
 

86 
 

  MD  FY  . 
 

118 
 

     ESC    . 
 

87 
 

   BL  ND  . 
 

119 
 

     REC    . 
 

88 
 

 FCLmAC 
 

120 
 

      GO     . 
 

89 
 

  FL  TM  . 
 

121 
 

   PAUSE . 
 

90 
 

  TO  PR  . 
 

122 
 

 GO back. 
 

91 
 

  TO  ST  . 
 

123 
 

  FL  MT  . 
 

92 
 

  SGDBA . 
 

124 
 

   LOAD  . 
 

93 
 

 C24C48 . 
 

125 
 

    TIME   . 
 

94 
 

 SGDBM . 
 

126 
 

   WAIT   . 
 

95 
 

  GO PS  . 
 

127 
 

       7      . 
 

96 
 

  ENTER . 
 

 
 

       4      . 
 

97 
 

 
 

CONTROLEUR 
 

      1       . 
 

98 
 

     DIR    . 
 

93 
 

       0      . 
 

99 
 

    STEP  . 
 

94 
 

       8      . 
 

100 
 

 BLKOUT. 
 

95 
 

       5      . 
 

101 
 

Faders C1 tot C24 TITAN 48 
 

0 tot 23 
 

       2      . 
 

102 
 

Faders C1 tot C36 TITAN 72 
 

0 tot 35 
 

       C     . 
 

103 
 

Faders C1 tot C48 TITAN 96 
 

0 tot 47 
 

       9     . 
 

104 
 

Faders M1 tot M12 TITAN 48 
 

48 tot 59 
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        6       . 105 Faders M1 tot M24 TITAN 72 48 tot 71 
 

        3       . 
 

106 
 

Faders M1 tot M36 TITAN 96 
 

48 tot 83 
 

        .        . 
 

107 
 

Crossfader A 
 

84 
 

 CHANNEL 
 

108 
 

Faderr M 
 

85 
 

    THRU   . 
 

109 
 

Fader CH 
 

86 
 

 
 

 
 

Fader CT 
 

87 
  

 
 

Crossfader GM 
 

88 
   

Crossfader X1 
 

89 
   

Crossfader X2 
 

90 
   

Fader Joystick X 
 

91 
   

Fader Joystick Y 
 

92 
 
In algemeen : 

• Elke keer dat u op een toets van de stuurtafel drukt, de gelinkde NOTA ON gaat uit 
• Elke keer dat de stuurtafel  NOTA ON krijgt, de gelinkde toets van de stuurtafel gaat aan. 
• Elke keer dat u de toets van de stuurtafel wegdrukt, de gelinkde NOTA OFF gaat uit 
• Elke keer dat de stuurtafel een  NOTA OFF krijgt, de gelinkde toets van de stuurtafel is inactief 
• Elke keer dat u een potentiometer beweegt, de gelinkde MIDI controller gaat uit. 
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 - AUDIO INGANG 

De TITAN stuurtafels zijn uitgerust met een ingang audio die dient om de steps van de chasers te 
bewegen in de sectie Chaser, samen met muziek. 
 
Drie filters zijn op de volgende frekwenties : 50, 800 en 400 Hz voor de sturing van de chaser. 

I-100. Connectie 
• Pin 1 : Aard 
• Pin 2 : V- 
• Pin 3 : V + 
• Voor Audio signalen van 1 tot 10 Volts 
• 1 tot 10 V peak to peak 

I-101. Toegang tot audio menu 
Vanaf hoofdmenu, kies : 

SETUP  ENTER   
SOUND  ENTER   

 
De scherm wordt : 
 

Setup.sound  SOUND OFF BASS  MEDIUM TREBLE 

Entrée son inactive 

I-102. Keuze van de frekwentie voor de sturing van de chaser 
Vanaf SOUND menu : 
• Kies de frekwentie BASS, MEDIUM of TREBBLE door de index dan  ENTER . De keuze komt 

op de tweede lijn. 
•  ENTER    ENTER  om uit te gaan 
 
De regeling van de ingang SOUND is gedaan door de fader CT. 
 
Als u  OFF kiest, de SOUND functie gaat uit. 
 
In de functie TEST via de hoofdmenu, kies FADERS en beweegt met de  , is het mogelijk de 
filters te testen. LSO, MSO en TSO betekent bass, medium en trebble. 
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 - GEHEUGEN KAART 

De shows kunnen opgenomen zijn op een  128 Ko kaart die meerdere shows kan opnemen. 
Aantal shows hangt af van de lengte van de verschillende shows. 
 
De shows kunnen geladen zijn  : 

• vanaf de geheugenkaart naar de stuurtafel (functie ρ LOAD σ) 
• vanaf de stuurtafel naar de geheugenkaart (functie ρ REC σ) 

 
De opgenomen shows kunnen vanaf de TITAN 48, 72 of 96 komen. 
Als de show wordt door een kleinere TITAN teruggegeven, de teruggave wordt aangepast aan de 
capaciteit. 
 
 Voor de identificatie van de oorspronkelijke stuurtafel zie verder (cf. chapitre XVII-7. Visualisatie van 
de inhoud van de geheugenkaart). 

I-103. Toegang tot geheugenkaart menu 
Vanaf hoofdmenu, kies : 

SETUP  ENTER 
M CARD  ENTER 

 
De scherm wordt : 
 

Setup M CARD EXAM  LOAD REC  DEL  >0 

      FORMAT  TEXT 
 
EXAM : visualisatie van de opgenomen informaties 
LOAD : lading van een show in de stuurtafel 
REC : opname van een show in de geheugenkaart 
DEL : annulatie van een  show 
FORMAT : formatering van de kaart 
TEXT : identificatie van een show met text 

I-104. Formatering van de kaart 
• Vanaf menu MCARD, kies  FORMAT  ENTER  en wacht tot de einde van de formatering 
•  ENTER  om uit te gaan 
 
Aandacht : 
De herformatering van een kaart met opgenomen shows, maakt ze leeg. 
 

I-105. Opname van een show op de kaart 
Vanaf menu MCARD : 
• Kies een nummer voor opname, dan :  REC  ENTER  en wacht tot de einde van de opname 
•  ENTER 

I-106. 
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Identificatie van een show door een text 
Vanaf  menu MCARD : 
• Toets het nummer van de show in , dan TEXT  ENTER 
• Druk de text in door de bovenste toetsen met alfabet 
• Valideer de text,  ENTER  om uit te gaan 
 
Nota : 
Dit is zeer handig want het nummer en de text komt onderaan rechts op de monitor. 

I-107. Een show laden in de stuurtafel 
Vanaf menu MCARD : 
• Toets het nummer te laden, dan druk LOAD  ENTER  en wacht tot de einde van de lading 
•  ENTER  om uit te gaan 

I-108. Annulatie van een show in de geheugenkaart 
Vanaf menu MCARD : 
• Toets het nummer van de show in, dan druk DEL  ENTER  : een alert message komt 
•  ENTER  voor aanvaarding 
•  ENTER  om uit te gaan 

I-109. Visualisatie van de inhoud van de geheugenkaart 
Vanaf menu MCARD : 
• Toets het nummer van de show te zien, dan druk EXAM  ENTER 

 Het aantal beschibare bytes komt te zien 
 Voor vervolg van de inhoud, gebruik de toets    

 
• De scherm wordt : 
 

Show 500   RVE TECH 

TITAN  48 Ch  12 M  4970 bytes   Show 1 
 

SHOW 500 : nummer van de show 
48 CH 12M : model van de TITAN (bv : 48 kringen, 12 SSM) 
4970 bytes : grootte van de show 
 

•  ENTER  om uit te gaan 
 

I-110. Maintenance 
• Gebruik een identieke geheugenkaartmodel als deze oorspronkelijk geleverd 
• Batterij wisselen 

 
Aandacht : 
Batterij wisselen moet binnen de 20 minuten gebeuren, alsniet zullen gegevens verloren zijn. 
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 Aanbevolen batterijen 
RAYOVAC BR2325 
PANASONIC BR2325 
PANASONIC CR2025 

 Neem de oude batterij uit, kijk goed naar de richtingsmontage 
 Plaats de nieuwe batterij in en terug dichtmaken 
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 - TESTS 

De test functie wordt gebruikt om alle parameters van de soft- of de hardware van de TITAN te testen. 
Zo kan men eventuele problemen checken en isoleren. 

I-111. De tests 
Vanaf hoofdmenu, kies : TEST  ENTER . 
 
De verschillende opties komen op de scherm : 
 

Test DMXoUT    UPdOWN    BLNK MEM  VER >0 

DMXiN HARD 
 
Alle tests zijn software tests, behalve de test HARD. In optie HARD, zijn alle testen voor de 
hardware. 
 
Kies de gewenste test, dan druk :  ENTER . 

I-111.1. DMX OUT 
De uitgangs niveau van elk kring is zichtbaar.. Deze is een effectieve niveau op de DMX lijn, 
wat overeen komt de uitgang van de stuurtafel te testen . 
 
Om kringen te zien, verplaatst de pijlen of voer het nummer in en dan druk op  . 
De gegevens van de monitor kunnen anders zijn dan deze komend uit de buffer. 
Bv op de monitor de curves en de patch komt niet voor. 
 
Druk de toetsen    of    om tot de tweede  DMX  uitgang te gaan (DMX-2). 

I-111.2. UP - DOWN  
Elke kring is in dimmermode getest. Deze wordt gebruikt om de volledge installatie te testen. 
 
Wanneer u deze test start, alle kringen van de stuurtafel wordengeforceerd aan 0% en in 
sequentie mode : de kringen komen 1 per 1 ( van 0 tot 100 %) en gaan uit (van 100 naar 0 %). 
 
De test Up / Down neemt 3 seconden per kring 
 
De test start per kring 1 en eindigt met de laatste kring (48, 72 of 96). 
 
Men kan ook de start kring kiezen :  

Nummer van de kring N° ## UPP DOWN  ENTER 
 
Om uit  te gaan druk op gelijke welke toets. 

I-111.3. BL NK : BLINK 
Deze functie test een gestuurde kring op toneel. 
De test is voor 1 kring : Nummer van de kring ##  BLNK  ENTER 
De gekiesde kring knippert op toneel gedurende enkele seconden. 
 
De resultaat komt op de scherm samen met het kringnummer. Op de monitor, de kringen op 
toneel (de kring in test mode) komen zonder kleur aan. 
 
Om uit te gaan druk op gelijk welke toets. 
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I-111.4. Stand van een geheugen : MEM 
Deze functie test de gegevens van de geheugen. Deze test dient om de lege geheugens van de 
stuurtafel te kennen.. 
 
Op de scherm komt : XX % lege geheugen 
 
Om uit te gaan druk op gelijk welke toets. 

I-111.5. Software versie : VER 
Om de versie te weten, druk VER  ENTER. 
 
U kan ook het type van stuurtafel en de aantal kringen zien. 
 
Om uit te gaan druk op gelijk welke toets. 

I-111.6. DMX IN 
Op de scherm komt de waarde vazn de gebruikte DMX ingang. 
 

Nota : 
De software tests hebben geen invloed op het werk van de stuurtafel. Die kunnen invloed hebben 
op de uitgang. Die kunnen gestart zijn oop gelijk welke moment. 

I-112. Hardware test 
Deze testen dienen voor de maintenance. Die helpen om hardware problemen te bepalen. 
 

Test.Hard  MEM  VGA INPUTS OUTPUTS >0 

MIDI   RS232  MCARD 
 
Deze testen hebben een invlmoed op de normale gebruik van de stuurtafel ! 

I-112.1. Geheugens 
De test check de gegevens geheugens van de stuurtafel.. 
Kies : MEM  ENTER 
 
Aan de einde van deze auto-test leest u : MEM OK en gaat automatisch uit. 
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I-112.2. Monitor VGA 
De test check de monitor. 
Kies : VGA  ENTER. 
 
Op de monitor, ziet u : 

 Kleurtabel (16 kleuren mogelijk) 
 Caracter tabel 

 
Deze test dient om de parameters van de monitor te testen. 

I-112.3. INPUTS : 
De test check de toetsen en de faders. 
Kies : INPUTS  ENTER. 
 
De test dient om alle toetsen van de stuurtafel, de externe triggers,de faders en de SOUND 
ingang te testen. 
 
Elk item ismanueel getest en de resultaat komt op de scherm. 
 
LSO, MSO en TSO zijn voor de AUDIO ingang : Bass (L), Mediums (M) et Trebbles (T). 
 
Om deze filters te testen, connecteer de audio ingang aan de SOUND. 
Alle potentiometers zijn in hex mode : 00 – 255. 
 
 ENTER  om uit te gaan. 

I-112.4. OUTPUTS  
Deze test dient om alle LED’s, de scherm, de Littlite en de BEEP te testen. 
Kies : OUTPUTS  ENTER . 
 
Kies de toets van de LED met de pijlen. 
 
Op de scherm ziet u de naam van de item in test. 

I-112.5. MIDI 
Om te testen dient men de kabel tussen de MIDI-IN en MIDI-OUT te plaatsen, druk dan op  
ENTER  . 
 
Aan de einde van deze auto-test, TITAN toont een boodschap  van de staat van de MIDI port. 

I-112.6. RS 232 
Om de test van de port RS 232 te doen, moet men eerst de pins 2 en 3 van de connector 
aandoen RS 232 (deze pins zijn signalen RC en TX) druk dan op   ENTER . 
 
Aan de einde van deze auto-test,  toont TITAN een boodschap op de staat van de port RS 232. 

I-112.7. Geheugenkaart 
Een geheugenkaart is noodzakelijk om deze test uit te voeren. 
Volg de instructies op de scherm. 
Aan de einde van deze auto-test, toont TITAN een boodschap van de staat van de 
geheugenkaart. 
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 - RESET 

I-113. Deeltelijk reset 
Deze functie doet een reset van de gestuurde effecten maar houdt alle parameters van het 
lichtprogramma in geheugen. 
 
• De sequence gaat op step 0 in X1 
• De chaser gaat op step 1 
• De niveau van de SSM komt op 0 
 
Vanaf hoofdmenu, kies : 
ρ SETUP ρ  ENTER  dan ρ RST ρ  ENTER  beep  ENTER  om aan te vaarden 

I-114. Totale reset 
Deze functie annuleerd alle programmatie en komt terug op de oorspronkelijk per default 
configuratie. 
 
• Stuurtafel uitdoen. 
• Blijven op de toets    drukken terwijl men de stuurtafel terug aan doed. 
 
De stuurtafel is helemaal leeg. 
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 - KLEURWISSELAAR FUNCTIE 

Elke kring van de TITAN kan ofwel een kring ofwel een kleurwisselaar sturen. 
Hiervoor is het noodzakelijk een keuze te doen. 
Wanneer de keuze gedaan is, de kleurverandering kan opgenomen en geladen zijn in alle teruggave 
secties van de stuurtafel. 

I-115. Keuze van de kringen in kleurwisselaar 
Vanaf hoofdmenu, kies : 

ρSETUP ρ  ENTER 
ρ  ρ    ENTER 
ρSCROLLERS ρ  ENTER 

 
De scherm wordt : 
 

ρSetup Scrollers ρ EDIT DEFAULT  PON  POFF 

SCROLLERS 3 
 

EDIT : menu om de dimmer kringen (LIGHT) of de kleurwiselaar te parametreren 
(SCROLLER) 

DEFAULT : annulatie van de keuze van kleurwisselaar en plaatst terug de kringen in dimmers 
De aantal kringen gebruikt als kleurwisselaar wordt aangeduid op de onderste lijn. 

 
ρEDIT ρ  ENTER  om te programmatie te starten. 
 
De scherm wordt : 
 

Ch 1  ρLIGHT ρ 

Ch 2  LIGHT 
 
• Kies de kring te wijzigen door gebruik van de   of  
• Om de keuze te doen LIGHT of SCROLLER, druk op  INSERT 
 
De scherm wordt : 
 

Ch 1  SCROLLER 

Ch 2  LIGHT 
 
 ENTER   ENTER  om uit te gaan. 

I-116. Annulatie van de keuze van kleurwisselaars 
Vanaf hoofdmenu : 

ρSETUP ρ  ENTER 
ρ  ρ    ENTER 
ρSCROLLER ρ  ENTER 
ρDEFAULT ρ  ENTER 

 
De cijfer op de onderste lijn komt op 0. 
 ENTER  om uit te gaan. 
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Nota : 
• Met de patch, kunt u ook kleurwisselaars kiezen. 
• De kleurverandering in een teruggave (SSM of sequentie) gebeurt aan 1% van de sturing. 
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 - MONITOR UITGANG 

Het gebruik van een monitor doet de werk op de stuurtafel een stuk makkelijker. 

I-117. Type monitor 
Scherm : SVGA. 
 
Connecties : door connector VIDEO SUBD-15 standaard VIDEO. 

I-118. Informaties zichtbaar op de monitor 
• Alle kringen met hun niveau 
• Inhoud met tijd van alle submasters 
• Inhoud en parameters van de chasers 
• Inhoud en parametrs van de sequentie 
• Regeling van de General Master 
• Informaties over de parameters van de stuurtafel 

I-119. Kleurcode van de kringen uitgang 
 
• Geel : de uitgang komt van een submaster 
• Zwart : de uitgang komt van een chaser 
• Licht groen : de uitgang komt van X1 
• Licht blauw : de uitgang komt van X2 
• Rood : kring actief in de Editor / Wijziging 
• Bruin : kring aanwezig in de Editor / Wijziging 
• Paars  : de uitgang komt van de manueel field 
• Grijs : de uitgang komt van de functie PRHT 
 
 

I-120. Sequentie 
Op de monitor komt een afbeelding van de afloop van de sequentie, met drie gekleurde baren: 
• Licht groen voor afloop in  X1 
• Licht blauw voor afloop in X2. Deze 2 kleuren zijn identiek aan deze gebruikt voor de 

kringnummers. 
• Blauw voor wachttijd tussen 2 crossfades 
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I-121. Scherm 
Zie chapitre XXII – Omschrijving van de scherm . 
 

 
 

GM 100 BLK OUT     OFF     A single  Stage      Seq Fixed 
 1 2 3s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  
 10 12 F F F 99   F 50        35        
 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34    38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  
                F   65    I48I 
  PAGE 901  GO / FLASH / FLASH SOLO               
        er 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
        Et 1  270 400 GRP 801  12  -  820 Spd -  -  
        el F  30  F  75  F   0    50% Stop     
       me 10  30  999                   
                      
  Chaser     Step Pr T  T  T   Jump  X1 X2  

     ase 801 of  Pr X1  1    15 3.0       
     aseT 3,6 Step 1 X2  2    25 5.0      100%
       > _I  Laps 5   3    10 10  10     
     CH 70  CT 75   4  5 56 56        

      ep 9  CH/Pr 5     300  2.0       

         6  52,6 25  4.0      
         7   15        
         8  2 15  12      
         9  9 15 3.0 12  11    

         10  10 15 7.0   4   

 

 

 
Show 500 RVE TECH    II MAIN SEQ CHASE DELETE TEST SETUP  >0 

          II NUM          
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28
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26

33

32
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14

15

16

1

2 3 4 5 6 7 8 910

11

12

A

B

C

D

E

34
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 - OMSCHRIJVING VAN DE SCHERM  

I-122. Kring zone : A 
1 : index van pagina wijziging 
2 : indicatie van de configuratie van de General Master « GM » 
3 : kring gelinkd aan een kleurwisselaar (letter « s ») 
4 : indicatie van de configuratie van de BP « BLK OUT », in functie of out functie 
5 : kring nummer zonder controle 
6 : indicatie van de keuze van de werkmode in field A 
7 : kring onder contrôle met kleurcode 
8 : controle niveau van de kring 
9 : indicatie de keuze voor ingangseffecten in de sequentie 

  FIXED = automatische ingang 
  FREE = vrije ingang 

10 : indicatie van een kring buiten contrôle van de General Master 

I-123. Submasters zone : B 
11 : nummer van de geladen pagina van de submaster 
12 : teruggave mode van de BP « M.. » 
13 : submaster nummer 
14 : inhoud van de submaster 

  GRP  : kring groep 
  1 -> 600 : geheugen 
  801 -> 899 : chaser 
  spd  : SSM voor snelheid van de chaser 

15 : submaster niveau 
16 : tijd niveau 

I-124. Chasers zone : C 
17 : nummer van de geladen chaser 
18 : totale tijd van de chaser 
19 : start richting van de chaser 
20 : niveau regeling van de fader « CH » 
21 : nummer van de lopende step 
22 : tijd per step 
23 : aantal keren dat de chaser moet lopen 
24 : niveau regeling van de fader« CT » 
25 : lopende kring nummer 

I-125. Sequentie zone : D 
26 : nummer van de step van de sequentie 

  Groen : lopende effect 
  Blauw : komende effect 

27 : nummer van de geheugen geladen in de step 
28 : daaltijd van de lopende effect 
29 : stijgtijd van de komende effect 
30 : wachttijd van de lopende effect 
31 : jumpindicatie van de opgenomen steps 
32 : niveau indicatie van de komende effect 
33 : niveau indicatie van de lopende effect 
34 : niveau indicatie van de vertraging of versnelling van de teruggave van de sequentie 
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I-126. Parameter zone van de stuurtafel 
35 : nummer en naam van de geladen show vanaf de geheugenkaart 
36 : herhalingszone van de informaties van de LCD scherm 
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