
DecaLED® Touch Panel DMX 4
95760822

Handleiding
Omschrijving

Dank u voor de aanschaf van de DecaLED® Touch Panel DMX 4. U bent nu in het bezit van een vooraanstaande 
LED controller met DMX 512/PWM uitgang. Het compacte en draagbare ontwerp is handig te monteren en 
eenvoudig te bedienen voor de gebruikers.

Leveringsomvang

1 x DecaLED® Touch Panel DMX 4
1 x Manual

Pak het product voorzichtig uit. Controleer de aanwezigheid van alle onderdelen en dat deze zich in goede 
staat bevinden. Mocht onverhoopt een onderdeel van de leveringsomvang missen of beschadigd zijn, neemt 
u dan contact op met uw contactpersoon en bewaar het verpakkingsmateriaal voor verdere inspectie. In 
het geval dat het armatuur geretourneerd dient te worden is het belangrijk dat de originele omdoos en 
verpakking aanwezig zijn.

Waarschuwing

• Ontkoppel de stroomvoorziening voordat u begint aan de installatie of de bedrading van het armatuur.
• Kijk nooit direct in de lichtbron.

De gebruiker moet gekwalificeerd zijn om de installatie en reparatie aan dit product te mogen uitvoeren.
De gebruiker dient de veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding in acht te nemen.

Eigenschappen

• Drukgevoelige “touch” interface
• DMX 512/PWM uitgang 

 DecaLED®  Touch Panel DMX 4 biedt 3 x RGB kanalen, 2A per kanaal, maximaal 6A in totaal. 
 Rood wordt gestuurd door kanaal 1, 4, 7... 
 Groen wordt gestuurd door kanaal 2, 5, 8... 
 Blauw wordt gestuurd door kanaal 3, 6, 9...

• LED indicatie op de voorzijde representeert huidig uitgevoerde kleur
• Vier functieknoppen
• 4 kleurinstellingen toewijzen aan snelkeuze knoppen
• 4 selecties van aanpasbare (snelheid en helderheid) kleuren loops toewijzen aan snelkeuze knoppen
• Dimtijd bij in-/uitschakelen van stroom en kleurwissel instellen (0 tot 4 seconden)
• Geluid bij aanraking in/uit schakelen
• Voltage bronspanning (DC12-24V) instellen op basis van externe voeding
• Geheugenfunctie bij uitschakelen van stroom

Fysieke afmetingen

Touch Panel DMX 4 User Instruction

All rights reserved.

Any improvement and changes to specifications,
design and this manual, may be made at any time

without prior notice.

24-004-2869-00
Rev1.0

INSTRUCTIONS MANUAL

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

Touch Panel DMX 4

www.decaled.com

Product Code:95760822

DecaLED Touch Panel DMX 4 - Product code: 95760822
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Technical Specification

Power Supply

Loading

Housing

DMX out

Power in & PWM out

Operation Temperature

Storage Temperature

Dimensions

Weight

DC 12-24V

Polycarbonate, white/black/gray

4-pin green terminal

6-pin green terminal

0 degC to +40 degC

-20

2A per channel, 6A in total

degC to + 70 degC

US 150g / EU 100g

EU 86(L) x86(W) x15.5(H)mm

US 76(L) x120(W) x15.5(H)mm

US version
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Physical Dimensions

15.5mm



Bediening en functies

Aanzicht voorzijde

1. Aan/uit toets 
Wordt gebruikt om de DecaLED® Touch Panel DMX 4 aan/uit te schakelen. 

2. “Color” toets 
Wordt gebruikt om een kleur te selecteren. 

3. “Program” toets 
Wordt gebruikt om een voorgeprogrammeerde kleurenloop te selecteren. 

4. “Speed” toets 
Wordt gebruikt om de overvloeiingssnelheid in te stellen. 

5. “Brightness” toets 
Wordt gebruikt om de helderheid in te stellen. 

6. Uitvoerindicatie 
Geeft de actuele uitvoer (kleur) weer. 

7. Draaischijf 
Wordt gebruikt om kleur, helderheid en snelheid aan te passen, en om voorgeprogrammeerde 
kleurenloops te selecteren. 

8. Numerieke toetsen (1~4) 
Voorgeprogrammeerde programma’s, alsmede kleurinstellingen en overvloeiingstijden kunnen worden 
ingesteld en opgeroepen worden via deze knoppen.

Aanzicht achterzijde

De DecaLED®  Touch Panel DMX 4 beschikt over een groep DMX OUT met 4-pins schroefcontact en een groep 
POWER IN & OUT PWM met 6-pins schroefcontact. Er is tevens een LINK IN en LINK OUT beschikbaar.

 De verdeling van de schroefcontacten is als volgt:

1. LINK IN: 4-pins steekcontact (zwart)
2. DMX OUT: 4-pins steekcontact (oranje)
3. PWM OUT & POWER IN: 6-pins steekcontact (groen)
4. LINK OUT: 4-pins steekcontact (groen)

DecaLED Touch Panel DMX 4 - Product code: 95760822
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1. Power key

Used to power on/off Touch Panel DMX 4.

7. Touch toggle

Used to adjust color, brightness and speed, and select built-in programs.

5. B key (brightness)

Used to adjust brightness.

2. C key (color)

Used to select color.

3. P key (program)

Used to select Built-in program.

4. S key (speed)

Used to adjust speed.

6. Output Indicator

Used to display the current output.

8. Figure keys (1~4)

Used to record scene and color, as well as set fadetime.

Fig 1
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Control Panel and Functions
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Touch Panel DMX 4 (EU)

Operation Guide

Each figure key can have a color, or a , or both elements recorded.scene

6.1 Recording SCENE

Up to 4 scenes can be recorded and played back in this mode. Each figure key
corresponds to one scene. The procedure to record a scene is described below:

Touch enable Auto Mode, the key clicks and the LED
indicator lights up.

"P" or "S" key to

Repeat step a~d to save more scenes to the other 3 figure keys.

All indicators flash momentarily once to indicate the current parameters
(including the built-in program and the value of speed and brightness) have
been recorded and saved into the key.

Touch any of the figure keys to which you wish to record the scene, and hold
on for more than 2 seconds.

a.

b.

c.

d.

Rotate the touch toggle to select the built-in program or adjust the speed.

e.

Touch "P" or "S" key to enable Auto Mode. Then touch the corresponding button

of 1~4 to raise the scene which has been stored in it. The LED indicator lights

up and it starts to display the recorded scene.

6.2 Playback SCENE

* NOTE:

6.3 SCENE Record Lock/Unlock

To unlock scene record, touch "P" key and "S" key and hold on for about 10

seconds until all keys flash once.

To lock scene record, touch "S" key and "P" key simultaneously and hold on for

about 10 seconds. At this time, the "S" key is not valid. Besides, the figure

keys1~4 can play back saved scenes only, but can not record scenes.

6. SCENE
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In bedrijfname

Aan/uit toets

DecaLED® Touch Panel DMX 4 kan worden aangesloten op een gelijikstroombron met een spanning van 12V 
of 24V. Als de indicator van de Aan/uit toets oplicht, zal de controller met de laatstgebruikte instellingen en 
programma hervatten.

Vanuit de normale modus, kunt u de DecaLED® Touch Panel DMX op stand-by zetten door de Aan/uit toets 
gedurende 2 seconden vast te houden. Door de toets nogmaals 2 seconden aan te raken, wordt de controller 
weer ingeschakeld.

Snelkopping voor (versneld) in/uitschakelen instellen

Indien deze snelkoppeling niet is ingesteld, dient u de Aan/uit toets gedurende 2 seconden in te drukken om 
de controller aan- of uit te schakelen. Indien de snelkoppeling wel is ingesteld, zal de DecaLED® Touch Panel 
DMX 4 bij een enkele aanraking van de Aan/uit toets direct reageren.

• Raak de “Program” toets en Aan/uit toets tegelijk aan en houdt deze ongeveer 10 seconden vast, totdat 
alle toetsen kort knipperen.

• Raak de Aan/uit toets een keer aan, de DecaLED® Touch Panel DMX 4 zal naar de stand-by toestand 
overschakelen. Raak direct daar na een willekeurige andere toets op het paneel aan, om de DecaLED® 

Touch Panel DMX 4 weer op te starten. De snelkoppeling is nu geactiveerd.
• Om de snelkoppeling te deactiveren: raak de “Program” toets en Aan/uit toets tegelijk aan en houdt 

deze ongeveer 10 seconden vast, totdat alle toetsen kort knipperen.

De dimtijd bij aan/uitschakelen instellen

Om de dimtijd bij het aan en uitschakelen van de controller in te stellen, volgt u onderstaande stappen:

• Raak de Aan/uit toets aan en houdt deze ongeveer 5 seconden vast, totdat alle toetsen kort knipperen. 
Laat daarna de Aan/uit toets los; de knop zal snel gaan knipperen.

• Raak een van deze toetsen aan -- 1, 2, 3, 4, Program, Color, Brightness of Speed.
• Alle knoppen zullen kort knipperen om de instelling te bevestigen.
• Er wordt automatisch teruggekeerd naar de normale gebruiksmodus.

De knoppen representeren de volgende instelling voor de dimtijd:

Knop 1 2 3 4 P/C/B/S
Dimtijd 1s 2s 3s 4s 0s (niet dimmen)

2. Voorgeprogrammeerde kleurenloops

Druk de “Program” toets gedurende ongeveer 1 seconde in om de keuze van een voorgeprogrammeerde 
kleurenloop te beginnen. Er klinkt een “klik” geluid en de indicatie onder de toets licht op. Draai de draaischijf 
om het gewenste programma te kiezen. Er zijn 10 voorgeprogrammeerde kleurenloops en een “Auto” 
programma, waarin de 10 voorgeprogrammeerde loops achter elkaar worden afgespeeld.

Bij het draaien aan de schijf zal er bij het selecteren (en activeren) van elk programma een “klik” geluid te 
horen zijn.

3. Helderheid

Druk de “Brightness” toets gedurende ongeveer 1 seconde in om de aanpassing van het helderheidsniveau 
te beginnen. Er klinkt een “klik” geluid en de indicatie onder de toets licht op. Draai de draaischijf om de 
helderheid naar wens te kiezen. Met de klok mee neemt de helderheid toe, tegen de klok in neemt de 
helderheid af.

OPMERKING: het helderheidsniveau kan worden aangepast binnen een waardegebied van 0 tot 255.



4. Snelheid

Druk de “Speed” toets gedurende ongeveer 1 seconde in om de aanpassing van de snelheid waarmee 
kleuren afwisselen te beginnen. Er klinkt een “klik” geluid en de indicatie onder de toets licht op. Draai de 
draaischijf om de snelheid naar wens te kiezen tussen de 0.2 seconden en 10 minuten. Met de klok mee 
neemt de snelheid toe, tegen de klok in neemt de snelheid af.

Wanneer u met het bedienen van de draaischijf een instelling van 10 minuten heeft bereikt, zal het “klik” 
geluid niet meer klinken en zullen de 4 numerieke toetsen kort knipperen. U kunt daarna de gewenste snelheid 
kiezen door een van de numerieke toetsen aan te raken. De betekenis van de toetsen is als volgt:

Knop 1 2 3 4
Verlooptijd 10min 20min 30min 40min

OPMERKING: tijdens het aanpassen van helderheid en snelheid, produceert de draaischijf een “klik” geluid. 
Echter, de klik verdwijnt wanneer de draaischijf de maximale / minimale waarde bereikt.

5. Kleur

Druk de “Color” toets gedurende ongeveer 1 seconde in om het aanpassen van de kleur te beginnen. Er 
klinkt een “klik” geluid en de indicatie onder de toets licht op. Draai de draaischijf om de RGB waarde van 
de kleur naar wens te kiezen.

5.1 Een kleurinstelling bewaren

Er kunnen maximaal 4 kleurinstellingen in het geheugen van de DecaLED®  Touch Panel DMX 4 worden 
opgeslagen. U kunt deze voorkeuren in de “Manual Mode” eenvoudig oproepen. Elke numerieke toets 
correspondeert dan met een kleurinstelling.  De procedure om een kleurinstelling te bewaren is als volgt:

• Druk op de “Color” toets om de “Manual Mode” te activeren, de toets licht op en er klinkt een “klik”.
• Gebruik de draaischrijf om de RGB waarde op de gewenste kleur in te stellen.
• Druk gedurende minimaal 2 seconden op de numerieke toets waaraan u de kleur wilt toewijzen.
• Alle toetsen knipperen kort om aan te geven dat de huidige instellingen (inclusief de kleur en de helderheid) 

zijn bewaard onder de gekozen toets.
• Herhaal deze stappen om kleuren toe te kennen aan de andere 3 numerieke toetsen.

5.2 Een kleurinstelling uit het geheugen oproepen

Druk op de “Color” toets om de “Manual Mode” in te schakelen. Druk daarna op een van de numerieke 
toetsen 1~4 om de geassocieerde kleurinstelling uit het geheugen in te laden. De toets licht op en de gekozen 
kleur wordt uitgestuurd naar de aangesloten armaturen.

5.3 De overvloeiingstijd van kleurwisselingen instellen

Om de overvloeiingstijd van kleurwisselingen in te stellen, gaat u als volgt te werk:

• Druk de “Color” toets gedurende ongeveer 5 seconden in, totdat alle toetsen een keer knipperen. 
Wanneer u daarna de toets los laat, zal de “Color” toets snel gaan knipperen.

• Raak een van deze toetsen aan -- 1, 2, 3, 4, Program, Color, Brightness of Speed.
• Alle knoppen zullen kort knipperen om de instelling te bevestigen.
• Er wordt automatisch teruggekeerd naar de normale gebruiksmodus.

De knoppen representeren de volgende instelling voor de overvloeiingstijd:

Knop 1 2 3 4 P/C/B/S
Overloeiingstijd 1s 2s 3s 4s 0s 

(geen overvloeiing)



6. Scenes

6.1 Een voorgeprogrammeerde scene aanpassen

Er kunnen maximaal 4 voorgeprogrammeerde programma’s worden aangepast en in het geheugen van 
de DecaLED®  Touch Panel DMX 4 worden opgeslagen. Elke numerieke toets correspondeert dan met een 
scene.  De procedure om een scene aan te passen en te bewaren is als volgt:

• Druk op de “Program” of “Speed” toets om de “Auto Mode” te activeren, de toets licht op en er klinkt 
een “klik”.

• Gebruik de draaischijf om een van de 10 voorgeprogrammeerde programma’s te kiezen of de snelheid 
aan te passen.

• Druk gedurende minimaal 2 seconden op de numerieke toets waaraan u de scene wilt toewijzen.
• Alle toetsen knipperen kort om aan te geven dat de huidige instellingen (inclusief het gekozen programma, 

de snelheid en de helderheid) zijn bewaard onder de gekozen toets.
• Herhaal deze stappen om scenes toe te kennen aan de andere 3 numerieke toetsen.

6.2 Een voorgeprogrammeerde scene afspelen

Druk op de “Program” of “Speed” toets om de “Auto Mode” in te schakelen. Druk daarna op een van de 
numerieke toetsen 1~4 om de geassocieerde scene uit het geheugen in te laden. De toets licht op en de 
gekozen scene wordt uitgestuurd naar de aangesloten armaturen.

6.3 Aanpassen van scenes blokkeren/ontgrendelen

Om het aanpassen van de scenes te blokkeren, drukt u gelijktijdig op de “Speed” en “Program” toets 
gedurende ongeveer 10 seconden. Vanaf dit moment is de “Speed” toets niet meer te bedienen en 
kunnen er geen aangepaste scenes worden opgeslagen onder de numerieke toetsen (wel afgespeelt). Om 
de blokkade op te heffen, drukt u nogmaals gelijktijdig op de “Speed” en “Program” toetsen gedurende 
ongeveer 10 seconden, totdat alle toetsen een keer knipperen.

NOTE: Onder elke numerieke toetsen kan of een kleur, of een scene of een combinatie daarvan opgeslagen 
worden.

7. Toetsgeluid in/uitschakelen

Om de “klik” geluiden van de toetsen in of uit te schakelen, drukt u gelijktijdig op alle numerieke toetsen (1, 2, 
3 en 4), todat ze kort knipperen om de instelling te bevestigen. Daarna laat u ze los.

Wanneer het toetsgeluid is ingeschakeld, zal bij het bereiken van het maximum of minimum van de draaischijf  
het “klik” geluid ophouden.

Wanneer het toetsgeluid is uitgeschakeld, zullen bij het bereiken van het maximum of minimum van de 
draaischijf  alle toetsen 3 keer knipperen.

8. Fabriekinstellingen terugzetten

Druk gelijktijdig op de “Program” en de “Brightness” toets gedurende ongeveer 10 seconden, totdat alle 
toetsen een keer knipperen. De fabrieksinstellingen van de DecaLED®  Touch Panel DMX 4 worden dan herstelt. 
Alle door de gebruiker gemaakte instellingen worden gewist. De overvloeiingstijd van kleurwisselingen en 
de dimtijd bij aan- / uitschakelen wordt ingesteld op 2 seconden. Alle scenes worden vervangen met een 
standaardinstelling.


