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TROUBLE SHOOT LEDVISION PATRONEN GORDIJNEN  

 

 

Gebruikersomgang: 
- Gebruik de originele SD-card. De SD-card mag niet groter zijn dan 512 MB! 

- Originele kabels niet verlengen tussen controller en gordijn. 

- SD-card nooit verwijderen terwijl er spanning op de controller staat, dit kan de SD-card permanent beschadigen. 

- Databestand op de SD-card mag niet in een map/directory staan en geen andere bestanden op de SD-card plaatsen 

 
 

Trouble shoot suggesties: 
 

Gordijn reageert niet op DMX-sturing? 
- Juiste DMX-adres ingesteld op de controller en stuurtafel (instellen in stappen van 8, dus 1, 9, 17, etc.!) 

- Juiste aansturing dmx-kanalen (test met bijv. kanaal 1 tussen 11-100 + kanaal 2 >16) - zie ook de handleiding. 

- Werkt de controller en het gordijn wel 'stand alone'? 

- DMX-lijn geen storing of kortsluiting? Om te testen sluit alleen de controller en uw stuurtafel aan. 

 

Alle lampjes branden wel, maar geen patronen te zien? 
- Check instellingen op controller (automatisch, programma's aan, speed) 

- Check of data bestand op SD-card staat (middels PC met card-reader) 

- Controleer of de eerste LED-print mogelijk stuk is (evt. vervangen). 

 

Enkele lampjes doen wel een programma en een deel niet? 
- Led-print van laatst wel werkende en/of eerstvolgende niet werkende vervangen. 

- Is bekabeling tussen wel en eerstvolgende niet werkende mogelijk defect; vervangen. 

 

Er branden helemaal geen LED lampjes? 
- Kabel tussen controller en gordijn goed aangesloten (niet verlengen!) 

- Is er wel spanning op de controller? (zo niet: controleer netstekker, zekering, zie hieronder) 

- Mogelijk bekabeling in gordijn los of eerste LED-print defect, controleer en evt. vervangen. 

 

Controller reageert niet (display uit) 
- Zit de stekker in het stopcontact en goed aangesloten? 

- Controleer de zekering (onder de aansluiting van de netstekker bij de controller) - glaszekering F 230V/2A 

 

 

Onderdelen, data-bestanden, SD-cards, LEDs, controlers en bekabeling is allemaal los te bestellen 

in onze webshop: http://www.showvisionled.nl 

 

 

Reparatie liever uitbesteden? Wij verzorgen ook reparaties van uw LEDVision gordijn 


