Avolites Tiger Touch II
Her findes en kort beskrivelse af de vigtigste funktioner.
Tilføj lampe
Patch
Vælg fx fixtures
Vælge producent ( tryk fx på keyboard ikonet - ligger på menubjælken eller brug tastaturet.? )
Skriv navnet på produktet fx Involites
Vælg lampe - Vælge antal kanaler ( skriv navnet på lampen så findes den hurtigere )
Vælg antal lamper og start DMXkanal
DMX line 1 ( der er 4 linjer på mixeren )
Legend = give lampen et navn
Tryk på patch mm knappen eller på skærmen under Fixtures
VIGTIGT tryk på Clear exit, exit Tryk exit indtil der i menuen står Edit time mm - (Grundmenuen er
så fremme )
Avolites
Der er flere måder at lave Cue-lister på.
Nedenstående tager udgangspunkt i en 2 trins arbejdsgang.
Først oprettes et cue som lægges på en fader. Når alle Cues er oprettet lægges de så ind på en
cue-liste.
Det har den fordel, at hvis der skal rettes i et cue, så kan det gøres på den fader det ligger på. Man
skal så efterfølgende ikke ind på selve cue-listen og rette i netop denne indstilling.
Lav Cue
Først laves de cues der skal bruges .
Tryk på Visualiser ( Så vises lampen på skærmen )
I Fixtures and groups vælges den eller de lamper, som skal programmers.
Lav indstillinger på lampen ( fx I,C mm)
Tryk record

Tryk record mode Channel mode ( Her gemmes kun de indstiller, som man har lavet – dimmer,
colour mm. og ikke hele lampen)
Vælg en ledig knap/fader og tryk
Hvis der skal ændres fx farve på et cue
Clear exit exit
Vælg Cue
Vælg lampe i Fixtures and groupe
Skru evt op dimmer ( I)
Ændrer farve fx
Tryk Record
Tryk på det cue som skal gemmes (Select)
Tryk merge
Skriv navn på cue
Tryk på Set legend
Tryk på det cue som skal navngives ( her kan der skrives eller lægges et billede ind )
Cueliste
Record
Tryk Record mode
Tryk på Quick build
Tryk på create cuelist
Så skal du vælge en fader (kanal) som listen gemmes på.
Tryk på de cues og i den rækkefølge de skal bruges.
Tryk på Exit
Afvikling af liste:
Skyd faderen op og tryk go for næste
Indsætte fader på cues.
Edit time - Tryk på
Tryk på den fader hvor listen ligger på
Nyt vindue kommer op
Ændre fx fade in tider.
Tryk Exit
Et smart vindue som viser hvad der sker:
Open work space window
Tryk intensity View

Gemme Show
Disk
Save as
Hvis du har glemt hvilke adresser lamper er gemt på så tryk på:
Disk
Tryk på next indtil der kommer et punkt hvor der står report
Tryk på report
Tryk på fixtures
Tryk på OK
Så vælge mellem forskellige muligheder ( Html er på mixeren )
Brug af masterfader
For at sætte masterfaderen til kan du tjekke ved at gøre følgende:
Tryk på Avolites knappen ( Holdes nede og tryk på user settings )
Vælg handles
Grand master fader.
Lav fraveskema - global
Find color vinduet (proups and palettes )
Vælg lamper
Vælg farve
Dobberlklik for at sætte ind (efter første tryk kan du vælge global = alle lamper af samme slag,
normal = kun de valgte lamper , shared betyder at alle de forskellige lamper kan bruge den samme
farvesammensætning.
Blød overgang mellem valg af farver i farvevinduet.
Tryk på Palette ( grå knap)
Mastertime - her sættes fadetid på farvevalgt fra skemaet Sætter også tid positioner, goboer, beam

Shapes And effect
Bruges til bevægehoveder
Det er smart at bruge to fadere. Den ene til effekten og den anden til lys/farve. Hvis det lægges ind
på en og faderen bruges til hastighed vil lysstyrken også ændre sig. Derfor 2 fadere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
to.
7.
8.

Vælg lamper og locate
Shapes And effect
Shape generator
Create
Vælg bevægelse i dette eksempel vælges Circle
Hvis der fx er 4 lamper kan Spread sættes til 4 og lamperne bevæger sig modsat to og
Record
vælg fader

9.

Clear exit exit

Når faderen aktiveres er der ikke noget lys på. Det skyldes, at der blev brugt locate i starten.
Inden faderen med dimmer og farve laves vælges?
Indstilling så hastigheden kan følge faderen.
1 Playback options
2 Tryk på den knap hvorpå effekten ligger
3 I menuen Playback options vælges fader
Shape Size - her vælges fader
Shapes & Effect vægles On fader
Lys og farve fader
1.
Vælg lamper
2.
Skru op for dimmer fx 100%
3.
Vælg farve
4.
Vælg Record
5.
Vælg fader

