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MagicQ Tarkvara Kiirjuhend 



 

Sissejuhatus 
 

Antud juhend on mõeldud juhendamaks MagicQ tarkvara installeerimist ning kasutamist järgnevates 

operatsioonisüsteemides: Windows, Linux ja Mac OSX. 

 

Antud juhend ei ole mõeldud asendama MagicQ juhendit. Juhend on kättesaadav tarkvara- 

siseselt ning ChamSys’i koduleheküljelt, www.chamsys.co.uk. 

 

MagicQ installeerimine 
 

MagicQ tarkvara on võimalik alla laadida ning installeerida MagicQ leheküljelt 
www.chamsys.co.uk/download. Leheküljel on kõik eelpoolnimetatud operatsioonisüsteemidele sobivad 

tarkvaraversioonid. Leheküljelt on ka võimalik alla laadida programmi viimaseid beetaversioone, mida ei 

ole testitud sama palju kui programmi stabiilseid (stable) versioone.  

 

MagicQ tarkvara käivitamine peale installeerimist 
 

Peale installeerimist pakub MagicQ tarkvara esmasel käivitamisel mõningad erinevad käivitumise 

võimalusi.  

 

 

 
 

Antud valik võimaldab käivitada erinevaid showdemosid ning võimaldab ligipääsu „Lihtsa Puldi“ (simple 

generic console) ning „Seadme tehnilise testimise“ (Technician test fixture) töörežiimidele.  

 

Kui vajutate nuppu „Hide options next time“, siis järgneval käivitamisel antud valikuid ei pakuta ning 

alustatakse viimasel korral lõpetatud kohast.  

http://www.chamsys.co.uk/download


 

„Lihtsa Puldi“ ja „Seadme tehnilise testimise“ töörežiimid  

Simple Generic Console / Test Technician 
 

„Simple mode“ ehk lihtne töörežiim pakub lihtsat liidest tavapäraste dimmerite juhtimiseks või ühe 

intelligentse seadme testimiseks. Liides peidab liikuvate seadmete programmeerimiseks mõeldud 

keerulisema osa. MagicQ jätkab tööd täies mahus – samas on aknas esitatav informatsioon esitatud palju 

lihtsamal kujul. Kahe töörežiimi vahel on võimalik valida kasutades Simple/Norm nuppe üleval paremas 

servas.  

 

„Simple mode“ pakub 48 liugurit (dmx kanalid 1 – 48) ning 10 taasesitusliugurit.  

 

 
 

Simple Mode (testimise töörežiim) 

 

Lihtne töörežiim võimaldab ka testimise töörežiimi. Vajutades TEST SHOW nuppu on võimalik valida 

seade, mida testida. Seejärel loob MagicQ show, kus valitud seade on patchitud DMX kanalile 1. 

Testimise pildid on automaatselt salvestatud esimese kümne taasesitusliuguri alla – sealhulgas on lamp 

sisse/välja, leia seade, positsioonitest, värvitest, CMY test, jne.  

 

Seadme kõiki omadusi on võimalik eraldi testida, kasutades 48-t kanaliliugurit. Väljundite sektsioon 

(outputs section ) näitab väljuvate signaalide väärtusi.  



 

Tavaline töörežiim / Normal mode 
 

MagicQ Tavaline töörežiim on kujundatud sarnaseks MagicQ puldi ülesehitusele, et muuta 

seadme ja programmiga töötamine võimalikult lihtsaks. Keskmised aknad on  

MagicQ PC’l ja puldil samad; ainsad erinevused on kodeerijate emuleerimises, liugurites ning 

nuppudes. 

 

 
 

Tavaline töörežiim 

 

Lisaks on võimalik valida erinevate töörežiimide vahel, vajutades paremal üleval servas 

paiknevaid nuppe. Ülaltoodud pildil on võimalik näha tavalist töörežiimi, millel on kujutatud 

emuleeritud liugureid ja kodeerijaid, mis on sarnased MagicQ puldile. 

 

Puuterežiim (Touch Mode) on mõeldud puutetundlike ekraanidega töötamiseks, juhul, kui 

seadmega on ühendatud MagicQ Wing. Töörežiimis on nuppe kujutatud suuremana, 

hõlbustamaks nende kasutamist.  

 

Maxi töörežiim (Maxi Mode) on mõeldud MagicQ MaxWing’iga kasutamiseks. Selles režiimis 

on nupud ja liugurid MaxiWing’il ning monitoril on esitatud ainult MagicQ aknad.  



 

 
 

Puuterežiim 



 

Ekraan ja Kodeerijad / Screen & Encoders 
 

MagicQ peamine kasutamine toimub läbi keskmise akna. Keskmise akna ümber paiknevad nupud (soft 

buttons) – 12 nuppu akna ülemises servas ning 4 vasakus ja paremas servas.  

 

Nuppude all ekraanil olevad käsklused vastavad hetkel aktiivsele aknale. Teisisõnu, erinevate akende 

aktiveerimisel muutuvad nuppude funktsioonid. Ülemised nupud on üldiselt  menüüde käsitlemiseks 

(Vaatenupud on vasakul pool, ning Clear ja Quit nupud paremal). Külgmiseid nupud on mõeldud üldiselt 

seadme omaduste juhtimiseks - allpool esitletud pildil, kus on avatud Kiire aken (Beam Window),     

juhivad külgmised nupud Kiire omadusi, Shutterit, Iirist, Fookust, Prismat, Gobo 1, Gobo 2 ning Gobo 1 

ja 2 pöörlemist. Ülemised nupud võimaldavad Kiirepalettide valikut.  

 

 
 

MagicQ puldil ning MaxiWing’il on nende nuppude asemel füüsilised nupud – kasutades 

MagicQ MiniWing’i või MagicQ PC Wing’i on funktsioonid kättesaadavad klikkides ekraanil 

olevale aknale. 

 

Pöörlevate kodeerijate funktsioon muutub samuti vastavalt aktiivsele aknale, nii et aktiivne 

funktsioon on kujutatud  kodeerija kõrval.  

 

Keskmise akna ülal vasakul ning paremas ääres paiknevad SHIFT ja CTRL nupud. Nuppudele 

vajutamine võimaldab kasutada ülejäänud nuppude ning kodeerijate alternatiivseid funktsioone. 



 

Aknad / Windows 
 

Ekraani keskmisel osal paikneb akende sektsioon, millel on kujutatud erinevaid juhtaknaid. Olemas on 

kaks peamist akende tüüpi – „kast“ tüüpi aknad, millel on suured „kastid“, nagu Grupiaken (Group 

Window) ja tabeli tüüpi redigeerimise aknad nagu Patchimisaken (Patch Window). 

 

 

Iga aken avaneb talle vastava nupu vajutamisel, akende vahetamine ei mõjuta programmeerimist 

ega taasesitamist. 

 

     Aknanupud 



 

Ekraanil on võimalik samaaegselt kujutada mitut aktiivset akent, kasutades selleks SIZE nuppu, 

mis võimaldab muuta akna suurust ja asukohta. Võimalik on valida pool-, veerand- ja 

täisaknasuuruse vahel. Akende nimeribast lohistamist ümberpaigutamiseks MagicQ ei toeta. 

 

Lisaks on võimalik vahetada akende valmis paigutusi (nn. Layoute), kasutades selleks CTRL’i 

ning ülemisi nuppe. Näiteks: Palettide vaate valimiseks (Grupid, Positsioonid ja Kiired) vajuta 

CTRL ja esimest ülemist nuppu. 

  

Paigutustele 1, 2 ja 3 on Aknanuppude sektsioonis otseteenupud Layout 1 – Layout 3. 

 

Juhul kui aknanuppu on vajutatud, muutub nupule vastav aken aktiivseks. Aktiivne aken on 

äratuntav selle järgi, et ta paikneb ekraanil kõige peal ning tema nimeriba on esile toodud. 

Samuti paikneb kursor aktiivses aknas.  

 

Aknas olevat objekti on võimalik valida, viies sellele hiire kursori ning klikkides hiire vasakut 

klahvi.  

 

Kursorit on võimalik aktiivses aknas liigutada, kasutades selleks klaviatuuril olevaid 

nooleklahve. 

 

 

Käsu sisestus / Command input 
 

Ekraani alumises osas paikneb kaks väiksemat akent, olekuaken (Status Display) ning 

sisendiaken (Input Display). Olekuaken näitab kuupäeva, kellaaega, tarkvaraversiooni ning muud 

olekuga seonduvat olulist informatsiooni.  

 

Sisendiaken näitab jooksvalt klaviatuurilt sisestatud informatsiooni. Pange tähele, et teksti 

näidatakse peamises aknas alles pärast ENTER klahvi vajutamist. See võimaldab kasutajal 

valida, kas informatsioon on mõeldud akendele või otse taasesitusliuguritele (Playbacks).  

Peale käsu sisestamist näitab sisendiaken ka kinnitust, et käsk on vastu võetud või annab märku 

probleemist, juhul kui käsku ei ole võimalik vastu võtta.  



Seadmete juhtimine / Head Control 
 

Kahe pöörleva kodeerija ümber olevat ala nimetatakse ka Seadmete juhtimise alaks. Seda kasutatakse 

eraldiseisvate seadmete (liikuvpead, skännerid, vms.) parameetrite muutmiseks ning rakendamaks efekte, 

nagu seadmete grupi ühised nihkes liikumised (nn. „fan“). 

 
 

Seadmete juhtimise sektsioon 

 

NEXT HEAD ja PREV HEAD nupud võimaldavad individuaalse seadme valikut.  

 

LOCATE nuppu kasutatakse valitud seadmetele vaikeväärtuste andmiseks programmeris. 

 

FAN nuppu kasutatakse vastassuunaliste seadmete grupi modifitseerimiseks.  

 

SINGLE, ODD/ EVEN ja ALL  nupud võimaldavad alamvalikut juba valitud seadmete grupis. 

 

HIGHLIGHT võimaldab üksikute seadmete esiletoomist lihtsamaks kiire suunamiseks. 

 

Redigeerimise nupustik/Editor buttons 
 

 
 

Redigeerimise nupustik 

 

Redigeerimise nupustikku kasutatakse programmiinfo muutmiseks. Paremal käel paiknevad 

nupud, mida kasutatakse show info muutmiseks – REMOVE (eemalda), MOVE (liiguta), 

COPY(kopeeri), SET(sätesta), INCLUDE(lisa), UPDATE(uuenda)  ja RECORD(salvesta). 

 

CLEAR klahvi kasutatakse programmeri puhastamiseks. BLIND klahvi kasutatakse, et ajutiselt 

eemaldada programmer väljundist – info jääb programmerisse, kuid väljundisse ei jõua. 

 



 SELECT ja RELEASE klahve kasutatakse taasesitusliugurite valimiseks ning valikust 

vabastamiseks.  

 

 võtab tagasi klaviatuurisisestuse ja käsu, samas kui UNDO võtab tagasi viimase 

programmeris tehtud muudatuse.  

 

Taasesitus/Playback 
 

Taasesitusala paikneb puutetundliku ekraaniosa all ning koosneb kümnest taasesitusliugurist ning neljast 

nupust iga liuguri juures(FLASH, GO, STOP, SELECT). Ala, mis paikneb taasesitusliugurite kohal,  

kasutatakse taasesitusliugurite olekuinformatsiooni esitamiseks.  

 
Taasesitusliugurite sektsioon 

 

Taasesitusalal paiknevad ka Grand Master ja Sub Master, lehekülje valiku (Page Select) nupud 

ning Xfade liugur Piltide Kogumite (cue stack) juhtimiseks.  

 

Cross Fade'i sektsioonis paiknevad KÄIVITUS (>), STOP (||), EDASI (>>) ning  TAGASI (<<) 

nupud, crossfader ja masterkäivitus (GO) nupp. Cross Fade'i sektsioon juhib S nupuga valitud 

taasesitusliugurit.  

 

XFADE sektsiooni poolt juhitava taasesitusliuguri valimiseks kasutatakse S nuppu. S nupu 

kiirelt kaks korda vajutamine avab antud taasesitusliuguri alla salvestatud Piltide Kogumi (cue 

stack). S nupu kiire kolm korda vajutamine avab Piltide Kogumi valikud.  



 

Uue Show loomine/Starting a New Show 
 

MagicQ PC tavapärasel käivitamisel pakutakse käivitajale võimalust uue show (start a new 

show)  loomiseks või eelneva show jätkamise (continue the current show) võimalust. Valige 

käesoleva show jätkamine.  

 

MagicQ jätab meelde, millised aknad olid viimasel kasutuskorral avatud. Kõikide akende 

sulgemiseks vajutage SHIFT ja CLOSE. 

 

Vajutage seadeteakna avamiseks SETUP. 

 

 



 

Uue show loomiseks vajutage NEW SHOW nuppu. See kustutab käesoleva show muutmälust 

ning võimaldab uue show alustamist. Eelnevalt salvestatud show’d see ei kustuta. Uue show 

alustamise kinnitamiseks vajutage YES. 

 Olemas on neli töörežiimi 

 

 Normal – liugurid aktiveerivad Piltide Kogumeid (cue stack). Salvestamisel salvestatakse 

„salvestatud piltide“ (recorded cues) alla kogu programmeris olev informatsioon 

 Theatre non-track – liugurid juhivad ainult tasemeid. Salvestamisel salvestastakse 

„salvestatud piltide“ (recorded cues) alla kogu programmeris olev informatsioon 

 Theatre tracking - liugurid juhivad ainult tasemeid. Salvestamisel salvestatakse 

„savestatud piltide“ alla ainult see programmeris olev info, mida on pärast eelmist 

salvestamist muudetud.  

 Hog II Warp – sarnane Theatre tracking režiimile, mõnede lisadega, muutmaks 

programmeerimist mugavamaks Hog II kasutajatele.  

 

Theatre töörežiimides lähevad seadmed vaikimisi seadetele, kui neid juhib taasesitusliugur või 

programmer. Klahvistik seatakse Paleti numbrit sisestades Palettide valikuks, ning Piltide 

Kogumite (cue stacks) vaikimisi ajastamine seatakse sammu ajastuseks, mitte piltide automaatse 

vahetuse (chase) ajastuseks.  

 

Režiimi on võimalik igal ajal muuta, kasutades selleks Programming Mode nuppu seadeteaknas. 

Lisaks on võimalik sätestada iga valikut ja vaikimisi seadet, ning salvestada see kasutaja 

personaalsesse sätetefaili. 

 

Show loomine puhastab muutmälust kogu eelneva patchingu, programmeeringu ning paletid. See 

ei kustuta puldispetsiifilisi valikuid, nagu näiteks DMX väljundite konfiguratsiooni või 

puuteekraani kalibratsiooni.  

 



 

DMX väljundite võimaldamine/Enabling DMX Outputs 
 

Kanalite info väljundisse pääsu võimaldamiseks valige DMX I/O VIEW sätete aknas. Antud 

aken võimaldab sisendite ja väljundite konfigureerimist kõigis 18 universumis.  

 

MagicDMX’i kasutamine 

 

Ühendage MagicDMX kasjutajaliides arvutiga. MagicQ suunab automaatselt MagicDMX 

liidesesse esimese Universumi väljundi. View DMX I/O aknas ei ole vaja muudatusi teha, kui 

seade on töökorras, peaks MagicDMX kasjutajaliidesel vilkuma kollane led.  

 

MagicQ Wing’i kasutamine 

 

Juhul kui teil on ühendatud MagicQ Wing, suunatakse väljundid automaatselt Wing’i 

väljunditesse, alustades esimesest Universumist – MagicQ MiniWing’i puhul kasutatakse ainult 

esimest Universumit, MagicQ PC Wing’i puhul kasutatakse Universumeid 1 ja 2, ning MagicQ 

MaxiWing’i puhul kasutatakse Universumeid 1-4. 

 

Võimalik on valida, millised Universumid Wing’i saadetakse, muutes välja „Out Type“ 

„MagicQ Wingiks“, ning valides pordi numbri „Out Uni“ väljalt.  



 

Võrguprotokollide Art-Net/ACN/Pathport kasutamine 

Using network protocols Art-Net / ACN / Pathport. 
 

Muutke väljundi tüüp (Output Type) Art-Net'iks, ACN'iks või Pathpordiks. Võimalik on lubada kõik 18 

Universumit.  

 

Valige millist Arc-Net/ACN/Pathpordi Universumit soovite siduda iga MagicQ Universumiga Out Uni 

väljal. MagicQ vaikimisi seaded seovad esimese Universumi esimese Art-Net’i Universumiga (Art 0). 

 

Selleks, et kasutada võrguprotokolle, peab PC võrgupordile olema kinnitatud selline IP aadress ning 

alamvõrk (subnet), mis on lubatud soovitud võrguprotokolli poolt. Näiteks: Art-Net’i jaoks peab IP 

aadress jääma 2.x.x.x piiridesse alamvõrgu maskiga (subnet mask) 255.0.0.0. MagicQ's tuleb 

konfigureerida võrgusätted, et MagicQ teaks, millist arvuti võrguporti (network port) kasutada. 

Seadistamise (Setup), Sätete Vaate (View Settings), Võrgu (Network) menüü alt seadistage IP aadress ja 

alamvõrgu mask (subnet mask) nii, et see ühtiks seadetega teie võrguseadmes(network interface). 

 

Entec’i või teiste kolmanda osapoole liideste kasutamine 

 

MagicQ toetab paljude kolmandate osapoolte liideseid, näiteks Entec Pro'd. Ühendage liides ning 

seadistage Universum 1 vastavale tüübile. 

 

Kolmandate osapoolte liideste kasutamisel on võimalik kasutada ainult esimest Universumit. 



 

Seadmetele aadresside andmine / Patching  
 

 

Avage Patchimisaken, kasutades PATCH nuppu. Patchimisaknal on kolm vaadet, VIEW HEADS (vaata 

seadmeid), VIEW CHANS (vaata kanaleid) ja VIEW DMX (vaata DMX'i). Antud sektsioonis 

kirjeldatakse patchimist VIEW HEADS vaates. 

 

  

Seadme patchimine on kaheastmeline protsess: esiteks seadme valimise protsess, ning teiseks seadme 

patchimine kindlale DMX’i aadressile. 

 

Valige patchitav seade, kasutades selleks CHOOSE HEAD nuppu. Ekraanil olevast nimekirjast on 

võimalik valida vajalik tootja ja seade. Seadet on võimalik valida kasutades puutetundlikku ekraani või 

kasutades selleks kursori klahve ning valides sobiv seade ENTER klahviga.  

 

Peale seadme valimist viiakse kasutaja automaatselt tagasi Patchimise Aknasse (Patch Window). 

Kasutage PATCH IT nuppu seadme patchimiseks. Programm küsib seejärel kasutajalt, millisele 

aadressile antud seade salvestada (patchida). Kasutage nuppu @, et patchida seade sobivale aadressile.  



 

 

Tavalises (Normal) või Hog II Warp töörežiimis tuleb sisestada patchitavate seadete arv, millele järgneb 

@ ja aadress, millest alates seadmetele DMX’i aadressid antakse. DMX aadress koosneb universumi 

numbrist, millele järgneb ´-´, millele järgneb omakorda kanali number. Näide: selleks, et patchida viis 

Mac250 mode 4 teise Universumisse alates kanalist 1, tuleb vajutada: 

 

5@2-1 

 

DMX aadressiga üheaegselt on võimalik määrata ka seadmete numbrid. MagicQ arvutab numbrite järgi 

automaatselt välja patchitavate seadmete arvu. Näiteks: et patchida viis seadet, numbritega 40-44 teise 

Universumisse, alates kanalist 1: 

 

40>44@2-1   

 

Theatre töörežiimis kasutab MagicQ veidi erinevat Theatre Patch süntaksi. Märkige seadmete koguarvu 

asemel ära seadme number. Selleks, et patchida  seade 10 teise Universumisse alates kanalist 1, kirjutage: 

 
10@2-1 

 

Dimmeri patchimiseks vajutage lihtsalt CHOOSE HEAD asemel CHOOSE DIMMER ning patchige 

dimmer sarnaselt ülaltoodud viisile. 

 

Seadmete ümberpatchimine / Repatching Heads 
 

Seadme DMX’i aadressi muutmiseks viige lihtsalt kursor DMX’i väljale ning kirjutage sinna uus 

universumi ja kanali number. Näiteks, et muuta DMX aadress 2-1, 3-1’ks, sisestage: 

 

3-1 

 

Korraga on võimalik muuta ka mitme seadme DMX’i aadressi. Valige Patchi Aknas DMX aadressid, 

mida soovite muuta, kasutades SHIFTI ja kursori klahve, ning seejärel kirjutage esimese seadme uus 

aadress. MagicQ muudab ülejäänud DMX’i aadressid vastavalt.  

 

Ümberpatchimisel @ ei kasutata.  

 

Seadmete eemaldamine /Removing Heads 
 

Mittevajaliku seadme eemaldamiseks viige kursor seadme väljale ekraanil, vajutage REMOVE ja seejärel 

ENTER. Kinnitamiseks vajutage „Yes“. Korraga on võimalik eemaldada mitu seadet, valides enne 

REMOVE vajutamist SHIFT klahvi ning kursori abil mitu seadet.  

 

Seadmetele nime ja numbri andmine/ Naming and Numbering Heads 
 

Kui kõik seadmed on patchitud, on võimalik neile anda vastavalt vajadusele nimed ja numbrid. Soovitatav 

on, et dimmeritele ja seadmetele antakse numbrid vastavalt nende asukohale. Dimmerikanalite puhul 

võite te soovida ka ära määrata prožektori värvifiltri värvi. See muudab programmeerimise lihtsamaks, 

muutes võimalikuks piltide automaatse programmeerimise puldi poolt.  



 

 

 

 

 

„Gel“ väli kasutab värvifiltri numbreid. Lee filtritele võib sisestada filtri numbri otse (nt:181, Lee 181 

jaoks). Rosco värvid tuleb lisada filtri numbrina nii, et numbri ette lisatakse punkt. (nt: .14, Rosco 14 

jaoks). Juhul kui värvifiltrit ei ole, kirjutage väljale 0. Juhul kui soovite kasutada filtrinumbrite asemel 

värvide nimetusi, siis lihtsalt sisestage värvi nimetus.  

 

Patchitud seadme või dimmeri testimiseks vajutage TEST MODE nupule (nupp C) ning kursoriga valitud 

seadet testitakse. Seadmete puhul pannakse seade režiimi „locate“, dimmerite puhul seatakse dimmer 

100%’le. Vajutage uuesti TEST MODE nuppu, et testrežiimist väljuda. 

 

Vajutage Auto Group nuppu, et luua automaatselt seadmete grupid nimetuse ja värvifiltri värvuse järgi.  



 

Grupid/Groups 
 

 
 

MagicQ loob patchimise ajal automaatselt seadmete grupid – iga seadmetüübi jaoks eraldi grupp. Lisaks 

on võimalik genereerida veel automaatseid gruppe, kasutades selleks Auto Group funktsiooni Patchi 

Aknas.  

 

Grupi valimine valib kõik selles grupis olevad seadmed. Kõik varem valitud, gruppi mittekuuluvad 

seadmed eemaldatakse valikust. Nimeriba näitab valitud seadmeid – antud juhul Spot 1200 seadmed 

numbritega 55, 56, 57 ja 58.  

 

Vaikimisi on seadistatud nii, et grupi valimisel eemaldatakse eelnevalt valitud seadmed valikust. Mitme 

grupi korraga valimiseks hoidke valiku ajal all SHIFT nuppu. Seadistuste menüüs on võimalik muuta 

vaikimisi seadistuseks alati mitme grupi valimine, ilma et eelmine grupp valikust välja jääb. 

 

Grupi salvestamine / Recording a Group 
 

Valige klahvistiku abil või VIEW HEADS vaates Grupiaknas (Group Window) seadmed, millest soovite 

moodustada grupi. 

 

Minge VIEW GROUPS vaatesse.  

 

Vajutage RECORD ning valige grupp, millesse soovite seadmed salvestada.  

 

Grupile nime andmine/ Naming a Group 
 

Kui trükkida nimi sisse grupi salvestamisel enne puuteekraani või ENTER klahvi vajutamist, antakse 

grupile sisse trükitud nimi. 

 

Grupile on võimalik nime anda igal ajal, vajutades SET nuppu ning klikkides grupil.  



 

Seadmete juhtimine / Controlling Heads 
 

Seadmete kasutamiseks tuleb nad eelnevalt ära valida. MagicQ pult peab meeles, millised seadmed on 

valitud, et teada, millistele seadmetele muutusi rakendada. Hetkel valitud seadmed on esile toodud grupi-, 

positsiooni-, värvi- ja kiireakna nimeribal. 

 

 

Seadmete valimine numbriklahvidega/Selecting Heads from the Keypad 
 

„Hog Warp“ töörežiimis või kui seadistustes on valitud võimalus „Keypad always selects head“ 

(klahvistik valib alati seadme) on võimalik valida seade, kasutades selleks numbriklahve. Näiteks, et 

valida seadmed 1 kuni 4. 

 

1 THRU 4 ENTER 

 

Teistes töörežiimides on sedasama võimalik teha järgnevalt: 

 

1 THRU 4 @@ 

 

Lambi sisse/välja lülitamine / Lamping On/Off 
 

Selleks, et osadel seadmetel lamp sisse lülitada, valige seadmete grupp ning vajutage SHIFT ja LOCATE. 

MagicQ käivitab seejärel macro valitud seadmete lampide sisselülitamiseks. Korraga on võimalik valida 

ka rohkem kui üks grupp.  

 

Programm võimaldab ka kõikide patchitud seadmete lampide korraga sisselülitamist, vajutades Macro 

aknas „Lamp On All“ nupule.  

 

Lampide väljalülitamiseks valige seadmed, seejärel vajutage SHIFT + CTRL ja LOCATE mille järel 

käivitab MagicQ macro lampide välja lülitamiseks. Sarnaselt sisselülitamsele on võimalik Macro aknast 

valjutada nupule „Lamp Off All“, mis lülitab välja kõikide patchitud seadmete lambid.  

 

Kui soovite teha seadmetele reset’i, valige seade (seadmed) ja vajutage CTRL ja LOCATE. 

 

Seadme leidmine/Locating 
 

 

LOCATE nupu vajutamine viib kõik valitud seadmete omadused programmerisse nende vaikeväärtustel, 

intensiivsuse kanal 100%. 

 

Theatre ja Hog töörežiimides lähevad seadmed alati tagasi oma vaikimisi seadistusele, kui Programmer 

või taasesitus neid ei kasuta – seega liikuvad seadmed lähevad alati 50% pan’i ja 50% tilti väärtusele, kui 

nad ei ole kasutuses. Tavalises (normal) töörežiimis jäävad seadmed alati viimati kasutuses olnud 

asendisse kuni nende uuesti kasutamiseni. Seda seadistust on võimalik muuta Setup - View Settings -  

Prog - „Unused Chans Return to Defaults“ käsuga.  



 

Omaduste muutmine/Modifiying Attributes 
 

Intelligentsetel seadmetel on tavaliselt mitmeid muudetavaid omadusi, sealhulgas Pan, Tilt, värv, gobo ja 

iiris jne.. Kui MagicQ patchib intelligentse seadme, kaardistab ta ära seadme omaduste vastavuse 

standardsetele omadusetüüpidele, võimaldamaks neile hiljem lihtsamat ligipääsu.  

 

Omadused kategoriseeritakse tavaliselt nelja tüüpi – Intensiivsus (Intentsity), Positsioon (Position), Värv 

(Color) ja Kiir (Beam). MagicQ’l on aken iga eelpool nimetatud omadusetüübi jaoks. Valige soovitud 

seadmed grupiaknast ning seejärel valige soovitud omaduste aken.  

 

Kõik Paleti aknad on kiiresti ligipääsetavad, hoides all CTRL’i ning vajutades ekraani üleval servas 

olevat nuppu „Palettes“ – see avab aknad allpool toodud paigutuses. 

 

Olemas on ka otsenupp „Layout 1“, mis viib kohe Palettide paigutusse.   

  

Esile toodud aken juhib põhiakna servas olevaid tarkvaralisi nuppe ja pöörlevaid kodeerijaid. Igas aknas 

juhivad X ja Y kodeerijad kõige olulisemaid omadusi – Positsiooniaknas: Pan'i ja Tilt'i. Värviaknas: 

Värviketast (Col Wheel) 1 ja Värviketast 2. Kiire (beam) aknas: Gobokettaid 1 ja 2. Kiire aknas on 

rohkem kui kaheksa juhitavat omadust - neile võimaldavad ligipääsu kodeerijate ülejäänud leheküljed, 

kuhu pääseb kasutades PAGE 1 kuni PAGE 5 tarkvaralisi nuppe. 

 



  

 

Kõik omadused on esile toodud põhiakna ümber, ning neid on võimalik muuta, kasutades selleks nendega 

seotud kodeerimisratast või tarkvaralist nuppu. 

 

MagicQ puldil ja Wing’il on füüsilised kodeerimisrattad. MagicQ PC’l on eelnimetatud rattad kujutatud 

poolratastena põhiakna külgedel. Klikkige ratta kujutise ülemisel poolel, et pöörata seda päripäeva 

(suurenev väärtus), ning alumises poolel, et pöörata seda vastupäeva  (vähenev väärtus). Kui ratta ülemist 

või alumist poolt klikkida ja peal hoida, muutuvad väärtuseid kiiremini. 

 

Tarkvaraliste nuppude kasutamisel muutub antud kanali väärtus hüpetega selle omaduse iseloomulike 

väärtuste vahel. Gobode puhul on selleks tavaliselt erinevad gobod. Kui SHIFT klahvi all hoida, hüppab 

omaduse väärtus nupu vajutamisel tagasi, eelnenud väärtusele. MagicQ PC puhul nupu alumisele osale 

vajutades hüppab väärtus edasi ning ülemisele osale vajutades hüppab väärtus tagasi eelnenud tasemele. 



 

 
 

COL MIX / COL ATTRIBS nupu vajutamine värviaknas muudab värvivalija vaadet. Vajutage 

COL TYPE, et valida standardsete värvide, Lee värvide ja Rosco värvide vahel. 

 

 

Vajutage CLEAR nuppu, et eemaldada programmerist kõik väärtused ja alustada uute seadmete 

ja omaduste valimist. 



 

Paletid /Palettes 
 

Positsiooni-, Kiire- ja Värviaknad sisaldavad kõik vastavaid Positsiooni-, Kiire- ja Värvipalette. 

Seadmete patchimise järel genereerib programm automaatselt igale omaduste tüübile vastavad 

paletid. Võimalik on salvestada ka ise uusi või modifitseerida vastavalt vajadusele juba 

olemasolevaid palette.  

 

Paleti sisu on võimalik vaadata viies kursori vastavale paletile ning vajutades „View Palette“ tarkvaralist 

nuppu. 

Paleti Salvestamine / Recording a Palette 
 

Et salvestada teile meeldiv omaduste kombinatsioon paletti (nt. pöörlev kolmurk koos prismaga MAC500 

puhul), muutke kõigepealt omaduste väärtused selliseks, mida te soovite salvestada. Siis vajutage 

RECORD ja valige koht, kuhu soovite salvestada. Vaikimisi salvestuvad paletti ainult valitud seadmed 

(seda on võimalik muuta, vajutades SHIFT+RECORD ning valides salvestamise erinevate võimaluste 

vahel). 

 

Vaikimisi salvestuvad Paletti ainult asjakohased omadused – näiteks salvestuvad  positsiooni 

paletti (Position Palette) ainult positsiooni omadused. Seda on võimalik muuta, vajutades 

SHIFT+RECORD ning valides soovitavad omadused. Paleti kasti ülal paremas nurgas on 

näidatud, millised omadused on antud paletti salvestatud (IPCB). 

 

Paletile nime andmiseks trükkige nimi klaviatuuril, siis vajutage SET ning valige palett, millele 

soovite nime anda. Ekraaniklaviatuuri kasutamiseks viige kursor ümbernimetatava paleti kastile, 

vajutage SET, trükkige nimi ning vajutage ENTER.  



 

Dimmeri tasemete seadmine / Setting levels for Dimmers 
 

MagicQ suhtub dimmeritesse nagu vaid ühe omadusega seadmesse, selleks omaduseks on 

intensiivsus.  

 

Klaviatuurilt on võimalik sisestada käskluseid nagu:  

 

1 @ 50 ENTER 
 

1 THRU 4 @ FULL ENTER 

 

Võimalik on kasutada ka Intensiivsuseakent (Intensity Window) vajutades INT nuppu. See aken 

näitab iga patchitud dimmeri ja seadme kohta ühte liugurit. Vajutades liuguri alale, seatakse 

liuguril vastav tase. Kui liigutada liugur nullist ülespoole, aktiveerub vastav kanal programmeris 

ja liugur muutub punaseks.  

 

Aknal on kaks erinevat vaadet, View Prog ja View Preset – liugurid, mida muudetakse View 

Prog vaates mõjutavad intensiivsuste tasemeid programmeris ning salvestatakse piltidesse. 

Liugurid, mida muudetakse View Preset vaates, käituvad nagu traditsioonilised „üks kanali 

kohta“ liugurid vanemates valguspultides – see võimaldab muuta tasemeid ilma, et see mõjutaks 

programmeerimist. See sarnaneb „Parking“ võimalusele teistes pultides. 

 

SQUARE OFF tarkvaraline nupp võimaldab kiiret intensiivsuste programmeerimist. Valige 

puutepaneeli kasutades kanalid, mis peavad olema kas 0% või 100% tasemel, kuid teil pole vaja 

seada valides tasemeid täpselt 0 või 100% peale. SQUARE OFF nupp lõpetab see töö ise, 



seadistades liugurid, mis on alla 50% nullintensiivsusele ning liugurid, mis on üle 50% 

maksimumintensiivsusele. 

 

Kasutage ALL TO FULL ja ALL TO ZERO nuppe, et muuta kõigi kanalite tasemeid 

samaaegselt. 

Vajutage CLEAR nuppu, eemaldamaks programmerist sisestatud info.  

 

Efektide lisamine / Adding in FX 
 
Seadmetele efekti lisamiseks, valige seadmed eelnevalt Grupiaknast või Programmeriaknast ning vajutage 

ADD FX nuppu.  Valige, millist laineefekti lisada.  

 
 

MagicQ’l on kahte tüüpi laineefekte:  

 Laineefektid, mis on mõeldud kindlatele omadustele – näiteks ring (circle) lisatakse alati 

Pan'ile ja Tilt'ile  

 Laineefektid, mida saab lisada kõigile omadustele – näiteks: Ramp, Siinus (Sine), 

Koosinus (Cosine).  

Laineefektid, mida saab lisada kõigile omadustele, on tähistatud tärniga (*) ning nende korral 

küsitakse kasutajalt, millisele omadusele antud efekt lisatakse.  

 



Pärast efekti valimist viiakse teid tagasi Programmeriaknasse. Kasutage kodeerijaid, et muuta 

efekti parameetreid, nagu kiirus (speed), suurus (size) ja jagunemine seadmete vahel (spread).  

 

Ühele seadmele on võimalik lisada mitu erinevat efekti, juhul kui need efektid lisada erinevatele 

omadustele. Näiteks on võimalik kombineerida omavahel Pan Sine (siinus) ja Tilt Sine efekte. 

 

Efekti eemaldamiseks kasutage „Remove FX“ tarkvaralist nuppu. 



Salvestamine/Recording 
 

Pildi Salvestamine/ Recording a Cue 
 

Selleks, et salvestada vaadet(look) pilti(cue), seadke eelnevalt vaade valmis, vajutage RECORD 

ja seejärel selle taasesitusliuguri SELECT nuppu, kuhu te pilti salvestada soovite. 

 

Pildi testimiseks tühjendage eelnevalt programmer, vajutades CLEAR, seejärel lükake üles 

soovitav taasesitusliugur või vajutage liuguri all asuvat flash nuppu.  

 

Pildi salvestamine taasesitusliuguri alla genereerib Piltide Kogumi (Cue Stack), milles on ainult 

üks pilt. Kuna selles on ainult üks samm, käitub see, nagu oleks taasesitusliuguri all ainult pilt. 

Salvestatud pildi vaatamiseks ekraanil vajutage SELECT nuppu vastava taasesitusliuguri kohal 

ja vajutage CUE nuppu, et tuua esile Pildiaken(Cue Window). 

 

Salvestamisvalikute nägemiseks enne salvestamist vajutage SHIFT+RECORD. See avab 

Salvestamisvalikute tööriistariba. Valige ribalt vajalik valik ning vajutage vastava 

taasesitusliuguri  SELECT nuppu. 

 

          Piltide Kogumi salvestamine/ Recording a Cue Stack (Chase or Theatre Stack) 
 
Piltide Kogumi (Cue stack) salvestamine käib samuti, kui üksiku pildi salvestamine, ainus 

erinevus on, et sama taasesitusliuguri alla salvestatakse mitu pilti.  
 

Näiteks, et salvestada kogum kahest pildist, esimesel kollased täpid, teisel sinised kolmnurgad: 

 

 Seadke programmeris valmis kollaste täppidega vaade. 

 Vajutage RECORD ja vastava taasesitusliuguri SELECT nuppu. 

 Seadke programmeris valmis siniste kolmnurkadega vaade. 

 Vajutage RECORD ja veelkord sama taasesitusliuguri SELECT nuppu. 

 

Selleks, et pilti testida, tühjendage programmer ja lükake üles vastav taasesitusliugur või 

vajutage flash nuppu taasesitusliuguri all.  
 

Salvestatud Piltide Kogumi vaatamiseks ekraanil, valige ära vastav taasesitusliugur ja vajutage 

CUE STACK  nuppu, et tuua esile Piltide Kogumi aken (Cue Stack Window). 



Kui salvestate sama taasesitusliuguri alla mitu pilti, juhib Piltide Kogum (Cue stack) seda, kuidas üks pilt 

teiseks üle läheb. Tavalises (Normal) töörežiimis töötab Piltide Kogum (Cue stack) vaikimisi nagu 

„Jooksev tuli“ (chase), st. pildid esitatakse automaatselt üksteise järel ning ajastuse määrab ära kogu 

Piltide Kogumi jaoks ühine „Jooksu Kiirus“ (Chase Speed).  

 

„Theatre“ ja „Hog II Warp“ töörežiimis on vaikimisi ajastus Pildi Ajastus (Cue Timing) – igal 

pildil oma pealetulekuaeg ja piltide vahetus toimub GO nupu abil. 
 

Ajastusrežiimi on võimalik muuta nii, et Pildid esitatakse alati teatristiilis, kasutades piltide 

vahetamiseks GO/STOP nuppe. Selleks valige VIEW OPTIONS vaade ning vajutage CUE 

TIMING ja CHASE TIMING.    

 

 

 

 

 

 

Salvestatud Show Taasesitus/Palying back your show 
 

Kui pildid ja Piltide Kogumid on salvestatud, on neid võimalik taasesitada, kasutades selleks 

Taasesitusliugureid ja -nuppe. Igale Piltide Kogumile on võimalik eraldi määrata, kuidas seda 

taasesitatakse. Selleks kasutage Piltide Kogumi Valikuid (Cue Stack options).  Näiteks võite seada liuguri 

juhtima LTP üleminekuid või efektide kiirusi ja ulatusi.  

 

Vaadake, et masterid oleks ikka peal! 



 

Show Salvestamine/Saving your Show 
 

MagicQ kasutab kõvaketast, et võimaldada praktiliselt lõpmatu arvu show’de salvestamine. 

Programmeerimise ajal hoitakse show'd muutmälus. Show salvestamiseks kõvakettale vajutage 

SAVE SHOW tarkvaralist nuppu Seadeteaknas (Setup Window). 

 

Pidage meeles programmeerimise käigus aeg-ajalt salvestada, et näiteks elektri kadumise korral 

teie show kaduma ei läheks. Show'le võite te anda mistahes nime, MagicQ lisab sellele 

automaatselt laiendi .shw. 

 

Vaikimisi salvestab MagicQ iga teatud ajavahemiku järel kõvakettale show varukoopia. Sellel on 

sama nimi, mis show'l, kuid laiendiks on .sbk. 

 

Hea mõte on salvestada oma show programmeerimise eri etappides erinevate nimedega, et oleks 

võimalik tagasi minna, kui miski valesti läheb. 

 

MagicQ Seadeteaknas (Setup Window) asuva QUIT nupu abil väljalülitamisel salvestab 

programm kõvakettale show .sbk laiendiga varukoopia. Kui te järgmine kord puldi käivitate, 

laetakse see fail muutmällu. See kindlustab, et MagicQ lülitub sisse täpselt sellises olekus, nagu 

see QUIT nupu vajutamise ajal oli. 

 

Show Failide asukoht/ Accessing your Show Files 
 

Showfailid salvestatakse vaikimisi kausta: 

 
c:\Program Files\ChamSys Ltd\MagicQ PC\show. 

 

Windows 7 ja Vista puhul, kui kasutaja autentimine on sisse lülitatud, salvestatakse failid kausta: 
 

c:\users\username\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\ChamSys 

Ltd\MagicQ PC\show 



 

Tõrkeotsing/Troubleshooting 
 

Juhul kui MagicQ ei tööta tavapäraselt, vajutage OUT nupule, et avada Väljundiaken (Output Window), 

et vaadata,  millist infot programm edastab. View Heads vaade annab ülevaate väljuvast informatsioonist 

seadmete erinevate omaduste kaupa. Et vaadata puhast DMX infot väljundis, valige View Chans, View 

DMX. 

 

Väljund Puudub/No Output 
 

Kontrollige, Väljundiaknas (Outputs Window), View Heads, kas MagicQ töötab korrektselt. Juhul, kui 

kanalid ei ole oma õigetel tasemetel, kontrollige:  

 

 Kas Grand Masteri ja Playback Masteri (Sub Masteri) liugurid on üleval? 

 Kas Taasesitusliugurid on üleval? 

 Kas taasesitusliugurite all olevates piltides on kanalite info salvestatud (vajutage taasesitusliuguri 

kohal S nuppu ja seejärel CUE) 

 Ega BLIND režiim pole sisse lülitatud? 

 Kas seadmed ja dimmerid on ikka patchitud õigesse universumisse? 

 

Kui väljundiaken (Outputs Window) näitab, et väärtused on õiged, kontrollige Seadeteakna (Setup 

Window), View DMX I/O vaates, kas väljundid on õigesti konfigureeritud ja deblokeeritud (enabled).  

Kontrollige: 

 

 Kas väljundid on õigesti konfigureeritud 

 Kas väljundid on deblokeeritud (Vaikimisi seadetes saadab MagicQ MagicDMX’i esimese 

universumi ja MagicQ Wing'i või MagicQ puldi väljundisse universumid 1 – 4, hoolimata sellest, 

kas need on View DMX I/O aknas deblokeeritud või blokeeritud) 

 

Juhul kui te kasutate Ethernet’i konverterit, kontrollige, kas see võtab infot vastu korrektselt.  

 

 Kas TCP/IP aadressid ja sub net mask on korrektselt konfigureeritud (Setup View, Settings). 

Tavaliselt peaks IP aadress olema 2.0.0.20 ning sub net mask 255.0.0.0. 

 Kas Etherneti konverter on korrektselt ühendatud vooluallika ja MagicQ PC’ga 

 Kas Etherneti konverter on õigesti seadistatud (Kasutab tavaliselt ArtNet’i Universumit 0-0) 

 

MagicQ Wing ei reageeri/ MagicQ Wing not responding 
 

Kontrollige LED’e Wing'i tagaküljel (MiniWing’i puhul küljel). Kui toite LED ei põle, kontrollige 

toiteallikat. MagicQ Wing vajab 12V alalistoidet, voolutarve on 1 – 2 A. 

 

Kui Wing on arvutiga korrektselt ühendatud, vilguvad kollased TX ja RX LED'id iga paari sekundi järel. 

Juhul, kui see nii ei ole, eemaldage Wing toiteseadmest ning ühendage mõne hetke järel uuesti. 

 

Windows peaks Device Manageri all Wing'i näitama nime all „ChamSys Wing“. Juhul kui Windows  

Wingi üldse ära ei tunne, võib olla probleem USB kaablis või arvuti või Wing'i USB pesas. 

 



Kui Windows tunneb Wing'i ära kui „Unknown Device'i“ või „FTDI device'i“ on süsteemi laetud 

ebakorrektne draiver. Eemaldage süsteemist kasutuses olev draiver ning sundige Windowsi kasutama 

draiverit asukohast Program Files\ChamSys Ltd\MagicQ PC\Magicq Wing Drivers. 

 

Kontrollige, et MagicQ programmis oleks Setup-View Settings-Ports seadete all valik „MagicQ 

Wings+Interfaces“ seatud kas „Yes“ või „Yes – auto DMX“ 

 

 

MagicQ tarkvara ei reageeri/ MagicQ software not responding 
 

Kas kell MagicQ staatuseaknas liigub? Kui ei, on vaja teha tarkvarale reset. Selleks vajutage ALT+F4 või 

ALT+CTRL+DEL ning lülitage programm läbi Task Manager’i välja. Kui see ei aita, tehke arvutile 

restart. Juhul kui kell liigub, kontrollige järgmist: 

 

 Kas Master liugurid on üleval 

 Kas valitud on õiged Taasesitusliugurite leheküljed 

 Kas taasesitusliuguri alla on pilt salvestatud 

 Ega pult ei ole lukustatud (CTRL vasakpoolne ülemine tarkvaraline nupp) 

 Ega nuppude testimise režiim pole sisse lülitatud? (hoidke all vasakpoolset ülemist SHIFT’i ja 

seejärel vajutage parempoolset ülemist SHIFT’i) 

 

Kui MagicQ Wing on ühendatud, kas kõik S nupud Wingi’l vilguvad siniselt? See viitab, et Wing ei 

vaheta peamise protsessoriplaadiga informatsiooni. Proovige MagicQ Wing vooluallikast lahutada ning 

see mõne hetke pärast uuesti ühendada.  

 

Kummalised nupuvajutused, ootamatud akende vahetused/ Strange key presses, 
unexpected window changes  

 

Juhul kui kasutate MagicQ Wing’i või pulti, siis nendel on olemas riistvara testimise režiim (Hardware 

test mode).  

 

Sisenege riistvara testimise režiimi, et selgitada välja vea põhjus. Trükkige MagicQ’s „test“ ilma   

ENTER'it vajutamata ning hoidke all CTRL’i ja vajutage SHIFT’i. MagicQ puldil hoidke all ülemist 

vasakut SHIFT’i ja vajutage ülemist paremat SHIFT’i. 

 

 Kontrollige, ega mõni nupp pole kinni jäänud 

 Kontrollige, ega juhuslikult mingi ese klaviatuuril või puldil mõnda klahvi ei vajuta 

 

Testirežiimist väljumiseks kasutage sama nupukombinatsiooni, millega sisenesite, MagicQ programmis 

hoidke all CTRL ja vajutage SHIFT. MagicQ pultidel hoidke all vasakut ülemist SHIFT'i ja vajutage 

paremat ülemist SHIFT'i 



 

Varukoopiad/Backup Archives 
 

Vaikimisi salvestab MagicQ iga päev neli korda tunnis ja igal päeval nädalas varukoopia, mis võimaldab 

kasutada show eelnevaid koopiaid.  

 

Varukoopiad tehakse ainult siis, kui MagicQ sooritab automaatse salvestuse (auto save). Kui „auto save“ 

ei ole sisse lülitatud, siis varukoopiaid ei tehta. Juhul, kui automaatne salvestamine on lubatud ainult 

muutuste tegemise korral (auto save on changes) salvestatakse varukoopia vaid siis, kui show's tehakse  

muudatusi. Selleks, et võtta varukoopia uuesti kasutusele, vajutage SHIFT’i ja valige LOAD BACKUP, 

Seadistusaknast (Setup Window). 

 

Varukoopiate nimed vastavad nende salvestamise ajale. Näiteks kell 5:30 salvestadud faili nimi on 

“backup0530.sbk”. Kord päevas tehtavate varukoopiate nimed vastavad salvestamise nädalapäevale 

(programm kasutab inglisekeelseid päevade lühendeid) Näiteks, reedel salvestatud faili nimi on 

“backupfri.sbk”. Igapäevased varukoopiad kirjutatakse üle 24 tunni möödudes salvestusest, 

nädalapäevade varukoopiad nädala möödudes salvestusest. 

 

Probleemidest teatamine/Reporting Problems 
 

MagicQ salvestab diagnostilist informatsiooni nupuvajutuste, veidra käitumise ja restartide kohta 

logifailidesse. Kui te märkate probleemi, siis edastage meile palun show fail ja logifail selle aja kohta, 

millal probleem ilmnes, ning me püüame selle järgmises tarkvaraversioonis parandada. 

 

Logifailid on salvestatud kausta nimega „log“ ning nende nimed vastavad nende salvestamise alguse 

ajale. Uut logifaili alustatakse iga kord, kui MagicQ restardib. Faili aeg ja kuupäev on see aeg, millal 

logifaili salvestamine lõpetati. 

 

MagicQ PC tarkvara uuendamine/Upgrading MagicQ PC software 
 

Windowsi kasutajad peavad tarkvara uuendamiseks kõigepealt vana tarkvara eemaldama kasutades 

selleks Windowsi vahendeid (Control Panel, Add/Remove Programs) ja seejärel installeerima uue 

tarkvara. Tarkvara uuendamine show faile ei mõjuta, kuid kindluse mõttes on hea siiski omada vajalikest 

failidest varukoopiaid erinevatel infokandjatel. 

 

MacOSX’i puhul tuleb uuendus installeerida vana installatsiooni peale. 

 

Linux’i puhul saab uued failid lahti pakkida juba installeeritud failide peale. 



 

Õpetus 1: Aknad ja Nupud/ Tutorial 1 : Windows & Buttons 
 

Käesolev õpetus tutvustab MagicQ tarkvara ning õpetab kuidas sulgeda ning avada aknaid ning 

kasutada lihtsamaid operatsioone. Õpetus kasutab capture.shw demo show’d, mis on MagicQ 

programmiga kaasas. 

 

 Käivitage MagicQ tarkvara, ekraanile peaks ilmuma „Welcome to MagicQ“ aken. Valige 

„Lighting Demo“. 

 
 

 Juhul kui ekraanile „Welcome to MagicQ“ akent ei ilmu, vajutage SETUP nuppu (ülal 

paremal). Seejärel vajutage ülal „View Settings“  tarkvaralist nuppu. Siis vajutage „Load 

Show“, ning „Yes“, kui küsitakse kinnitust eelneva show mälust kustutamiseks. Valige 

Capture.shw show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vajutage korduvalt CLOSE nuppu, et sulgeda kõik avatud aknad. 

 Vajutage GROUP, Grupiakna avamiseks. 

 MagicQ akende asendit ja suurust on võimalik muuta, kasutades selleks SIZE nuppu. 

Vajutage SIZE nuppu korduvalt, et muuta Grupiakna suurust ja paiknemist MagicQ 

keskmises aknaalas. 

 Sulgege Grupiaken vajutades CLOSE nuppu. 



 MagicQ võimaldab muuta akende asetust (layout), CTRL nuppu all hoides. Kui hoida all 

CTRL nuppu, võimaldavad ülemised tarkvaralised nupud valida 12. erineva asetuse vahel 

(Layout 1 kuni Layout 12). Demoprogrammis on kasutusel viis eelsalvestatud asetust – 

Palettes, Prog, Cue Stacks, Outputs ja Ext Palettes. 

 

s 

 

 Hoidke all CTRL’i ning vajutage Palettes tarkvaralist nuppu, et valida Paletiasetus 

(palette layout). Avanema peaksid Grupi, Positsiooni, Värvi ja Kiire aknad. 

 

 

 

 

 

 

 Esimesed kolm Akende asetust on kiiresti kättesaadavad kiirvalikunuppude Layout 1, 

Layout 2 ja Layout 3 abil. 

 Hoidke all SHIFT’i ja vajutage CLOSE, et sulgeda korraga kõik aknad. 

 Et sulgeda MagicQ programm, vajutage SETUP nuppu, et avada Seadistusteaken, 

ning valige „View Settings“ ja vajutage QUIT. Valige „Yes“, et kinnitada programmi 

sulgemine.  



 

Õpetus 1B: Visualaiseri ühendamine/ Tutorial 1b : Connecting a Visualiser 
 

Antud õpetus seletab, kuidas ühendada „Capture Visualiser“ MagicQ’ga. Mac’i ja Windowsi kasutajatel. 

Capture ei ole mitte ChamSys'i, vaid kolmanda osapoole (www.capturesweden.com ) toode. 

 

Windowsi kasutajad 
 

Windowsi kasutajad peaksid ChamSys’i kodulehelt, aadressilt www.download.magicq.co.uk, alla laadima 

visualiseerimisfaili tutorial.exe  Fail sisaldab endas kõike vajalikku, et õppeshow visualiseerida.  

 

Topeltklikkige failil selle avamiseks. Kui Capture avaneb, näete te 2D lavavaadet. Tehke paremklikk all 

paremal nurgas asuval mutrivõtme ikoonil  ning valige „Live“, paremklikkige veelkord mutrivõtme 

ikoonil ning valige „Perspective“, nüüd peaks avanema lava 3D vaade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mac’i kasutajad 
 

Mac’i kasutajad peaksid allalaadima kogu Capture programmi Mac’i jaoks leheküljelt 

www.capturesweden.com. Lisaks tuleb alla laadida õpetusfail tutorial.c2p ChamSys’i lehelt 

www.download.magicq.co.uk.   

 

Installeerige  ja avage Capture programm. Kui Capture avaneb, vajutage Fail, Open, ning valige fail 

tutorial.c2p, mille te eelnevalt ChamSys'i kodulehelt alla laadisite. 

 

Kui Capture avaneb, näete neljaks jaotatud ekraani. Suurendage ülal paremal olev aken nimega „Beta 

View“. Ekraanile peaks ilmuma lava 3D kujutis. Juhul, kui te näete 2D plaani, paremklikkige mutrivõtme 

ikoonil ning valige „Live“, paremklikkige veelkord mutrivõtme ikoonil ning valige „Perspective“. 

http://www.capturesweden.com/
http://www.download.magicq.co.uk/
http://www.capturesweden.com/


 

Capture ühendamine MagicQ’ga/Connecting Capture to MagicQ 
 

Käivitage MagicQ ja valige „Lighting Demo“. 

 

Vajutage SETUP, et avada Seadistusaken ning vajutage selles VIEW DMX I/O nuppu. Ekraanile 

ilmub Universumite nimekiri. 

 

Viige kursor esimese Universumi „Visualiser“ tulpa ning vajutage seejärel ENTER klahvi, et 

valida „Capture (same PC)“. Korrake sama teise ja kolmanda Universumiga. 

 
 

Rohkem muudatusi ei ole vaja – Universumite staatus peaks jääma keelatuks (Disabled). 

Vajutage VIEW SETTINGS tarkvaralist nuppu, et minna tagasi tavavaatesse. 

 

MagicQ peaks nüüd olema Capture’ga ühendatud. Liigutage liugureid, et kindlaks teha, kas 

ühendus töötab ja visualiseerimine toimib. 



 

Õpetus 2: Tarkvaralised nupud ja Kodeerijad/ Tutorial 2 : Soft Buttons & 
Encoders 

 

Käesolev õpetus seletab kuidas tarkvaralised nupud ja MagicQ põhiakna ümber olevad kodeerijad 

toimivad. 

 

Antud õpetust on soovitatav kasutada koos õpetuse visualaiseriga. 

 

 Vajutage Grupiaknas grupil „All Mac 250“, et ära valida Mac 250 liikuvpead. Grupiakna 

nimeriba näitab, millised seadmed on valitud. 

 
 See, milline aken on esile toodud, mõjutab kõiki tarkvaralisi nuppe akna ümber. Ülemised 12 

nuppu on üldjuhul menüükäskude andmiseks. Neli nuppu paremal ja neli nuppu vasakul on 

mõeldud kodeerijate parameetrite muutmiseks. 

 Vajutage LOCATE tarkvaralist nuppu, et tuua kõik Mac 250 liikuvpea omadused nende 

vaikeväärtustel ja täisintensiivsusega programmerisse. Pange tähele, et staatuseaknas on teade: 

„Heads Located“ 

 Vajutage Positsiooniaknas „Floor“ paletile, see suunab Mac 250'te kiired põrandale, kus nad on 

näha.  

 Vajutage Kiireaknas (Beam Window) „Cone“ paletil. Nüüd saab Kiireaknast esiletoodud aken 

ning kodeerijad akna äärtes juhivad  nüüd erinevaid Mac 250 kiirega seonduvaid omadusi, 

sealhulgas „Shutterit“, „Gobo“, „Rotate“, „Prism“ ja „Focus“. 

 



 

 
 

 Pange tähele, et Kiireaknal on kodeerijatele viis erinevat lehekülge, mida saab vahetada, 

kasutades ülal paiknevaid tarkvaralisi nuppe (Page1 - Page5). 

Kiireakna esimesel leheküljel on enimkasutatud omadused, lehekülgedel 2 -5 keerukamad 

omadused. 

 Vajutage halli kodeerijaratta X ülemisele osale, et suurendada kodeerija juhitava omaduse 

väärtusi ning valida erinevaid gobosid. Väärtuste vähendamiseks vajutage kodeerijaratta 

alumisele osale.  

 Võib vajutada ka aknale, milles paikneb kodeerijaga seonduv info – aknas oleva gobo kujutisest 

allapoole vajutades keeratakse gobokettal ette järgmine gobo, gobo kujutisest ülespoole vajutades 

eelmine gobo. 

 Vajutage gobo pildile ja hoidke nuppu all, et näha kõigi võimalike gobode nimekirja – valige üks 

antud nimekirjast. 

 Seejärel avage Väljundiaken (Outputs Window), vajutades selleks OUT nuppu. 

  

 Väljundiaken näitab omadusi, mis on programmeris, punastena. Pange tähele, et Mac250’te 

intensiivsus on 100%. 

 Vajutage CLEAR nuppu, et puhastada programmer, ning Mac250’d on nüüd 0% intensiivsusel.  



 

 

 



 

Õpetus 3: Uue show loomine liikuvate seadmetega/ Tutorial 3 : Starting a new show 
with moving lights 

 

Käesolevas õpetuses luuakse uus show ja patchitakse mõned liikuvpead (Martin Mac 500 mode 4). 

Liikuvpeade aadressid on 274, 290, 306 ja 322 ning nad on ühendatud teise Universumisse.  

 

 Sulgege kõik aknad, hoides all SHIFT’i ja vajutades CLOSE. 

 Avage Seadistusaken (Setup Window), vajutades „SETUP“ nuppu. 

 Muutke vaade VIEW SETTINGS, kasutades selleks esimest ülemist tarkvaralist nuppu. 

 Vajutage NEW SHOW tarkvaralist nuppu 

 
 Programm küsib seejärel muutmälus oleva show kustutamise kinnitust. See ei kustuta kettale 

salvestatud showfaile – ainult selle show, mis on hetkel programmi muutmälus. Siin demos 

vajutage kinnituseks „Yes“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seejärel küsib programm, millist režiimi te soovite kasutada. Kasutajad, kes on tuttavad Hog II 

süsteemidega, peaksid valima „Hog II Warp“. Kõik teised peaksid valima „Normal“ režiimi.  

 

 

 

 

 

 

 Kõik show'd ja patchimist puudutav informatsioon kustutatakse mälust ning show seadistused 

pannakse paika vastavalt valitud töörežiimile. Erinevates töörežiimides on lihtsalt puldi 

seadistused pisut erinevad. Kõik MagicQ võimalused on kättesaadavad kõikides režiimides. 

 Avage patchiaken vajutades PATCH nuppu, aken peaks olema tühi, sest sinna ei ole veel ühtegi 

seadet patchitud. 



 

 Liikuvate seadmete patchimine on kahesammuline protsess – esiteks tuleb seade, mida 

soovite patchida, välja valida ning seejärel see patchida. Vajutage CHOOSE HEAD 

tarkvaralist nuppu. MagicQ näitab nimekirja erinevate seadmete tootjatest. Kasutage 

Page Up ja Page Down nimekirjas liikumiseks.  

 Valige Martin. Nüüd näitab MagicQ nimekirja selle tootja seadmetest. Valige Mac500. 

Nüüd näitab MagicQ seadme erinevaid võimalikke töörežiime (mode). Valige „mode 4“. 

Seejärel naaseb MagicQ automaatselt tagasi patchiaknasse. Pange tähele, et akna 

nimeriba näitab valitud seadme nime – antud juhul „Martin Mac500 mode 4“. 

 
 

 Nüüd vajutage PATCH IT tarkvaralist nuppu. MagicQ palub teil sisestada seadmete arv 

ja DMX aadress. Antud juhul patchime neli seadet, alustades DMX’i aadressist 2-274. 

Trükkige 4@2-274 ning vajutage ENTER. MagicQ patchib neli seadet üksteise järgi.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vajutage „Layout 1“ nuppu. Te näete, et MagicQ on automaatselt genereerinud 

liikuvatele seadmetele grupi ja loonud värvi-, positsiooni- ja kiirepaletid.  



 

Õpetus 4: Uue show loomine dimmeritega / Tutorial 4 : Starting a new show with 
dimmers 

 

Käesolev õpetus näitab kuidas luua uus show ja patchida 44 kanalit dimmerit. 

 

 Sulgege kõik aknad, hoides all SHIFT’i ja vajutades CLOSE. 

 Avage Seadistusaken (Setup Window), vajutades SETUP nuppu. 

 Muutke vaade VIEW SETTINGS, kasutades selleks esimest ülemist tarkvaralist nuppu. 

 Vajutage NEW SHOW nuppu 
 

 
 Programm küsib seejärel muutmälus oleva show kustutamise kinnitust. See ei kustuta kettale 

salvestatud showfaile – ainult selle show, mis on hetkel programmi muutmälus. Siin demos 

vajutage kinnituseks „Yes“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seejärel küsib programm, millist režiimi te soovite kasutada. Kasutajad, kes on tuttavad Hog II 

süsteemidega, peaksid valima „Hog II Warp“. Kõik teised peaksid valima „Normal“ režiimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kogu show'd ja patchimist puudutav informatsioon kustutatakse mälust ning show seadistused 

pannakse paika vastavalt valitud töörežiimile. Erinevates töörežiimides on lihtsalt puldi 

seadistused pisut erinevad. Kõik MagicQ võimalused on kättesaadavad kõikides režiimides. 

 Avage patchimisaken vajutades PATCH nuppu, aken peaks olema tühi, sest sinna ei ole veel 

ühtegi seadet patchitud. 



 

 Dimmerite patchimine on kahesammuline protsess – esiteks tuleb valida dimmer ning 

seejärel sooritada patchimine. Vajutage CHOOSE DIMMER tarkvaralist nuppu, MagicQ 

valib ära Generic Dimmeri. Pange tähele, et akna nimeriba näitab samuti „Generic 

Dimmer“ 

. 

 
 

 Nüüd vajutage PATCH IT nuppu. MagicQ küsib seejärel dimmerikanalite arvu ja DMX 

aadressi. Antud juhul patchime 44 kanalit dimmereid DMX’i aadressile 1 – 1. Trükkige 

44@1-1 ning vajutage ENTER. MagicQ patchib 44 dimmerikanalit üksteise järgi.  

 

 
 

 

 Vajutage „Head Test“ tarkvaralist nuppu, MagicQ testib seejärel dimmerikanalit, millel 

kursor antud hetkel paikneb. Kasutage üles ja alla nooleklahve, et nimekirjas liikuda ja 

teisi dimmerikanaleid testida. Kui olete testimise lõpetanud, vajutage CLEAR nuppu. 

 



 

Õpetus 5: Tehnilise testimise režiimi kasutamine/ Tutorial 5 : Using 
Technician Test Mode 

 

Antud õpetus seletab, kuidas tehnilise testimise režiimis seadmeid testida. Testimiseks on antud õpetuses 

valitud Varilite VL3500 Spot. 

 

 Käivitage MagicQ tarkvara. Ekraanile peaks ilmuma „Welcome to MagicQ“. Valige 

„Technician Test 

Fixture“

 
 Juhul kui ekraanile ei ilmu „Welcome to MagicQ“ akent, vajutage „Simple“ nuppu 

ekraani ülal paremal nurgas. See käivitab lihtsa režiimi (Simple Mode), mis võimaldab 

seadmete lihtsat testimist.  

 
 Vajutage TEST SHOW nuppu, MagicQ avab seadmete tootjate nimekirja.  



 

 
 

Kasutage klaviatuuri Page Up ja Page Down klahve nimekirja liigutamiseks.Valige Varilite. 

MagicQ näitab teile nüüd seadmete nimekirja. Valige VL3500 spot. 

MagicQ loob seejärel uue show, ühe Varilite VL3500 Spot’iga ja pathchib selle DMX aadressile 

1. MagicQ loob ka kuni kümme taasesitusliugurit kasulike testimisfunktsioonidega, 

sealhulgas lambi sisselülitamiseks (Lamp On), leidmisfunktsioon (Locate) ning testid 

värvide, liikumise ja kiire jaoks. 



 

 Ülemised 48 fadreit juhivad seadme üksikuid kanaleid. SHIFT’i all hoidmine võimaldab liugurite 

täpsemat liigutamist. Väljundite väärtused on näha väljundite sektsioonis (outputs section). 

Vajutage CLEAR, et nullida kõik nende liuguritega tehtud muudatused.  

 Kui teil on ChamSys MagicDMX liides, võite ühendada selle USB porti ja saate kohe seadet 

juhtida.  

 Juhul, kui teil on kolmanda osapoole DMX liides, peate lülitama programmi tavalisse (Normal) 

töörežiimi, kasutades selleks „Norm“ nuppu ülal paremal. Seejärel minge Seadistusted (Setup) - 

View DMX I/O aknasse ning seadistage esimene universum teie DMX liidese kasutamiseks ning 

lubage (enable) esimene universum.  



 

Õpetus 6: Pildi ning Piltide Kogumi salvestamine/ Tutorial 6 : Recording a Cue 
and a Cue Stack 

 

See õpetus näitab, kuidas salvestada pilti (cue) ja Piltide Kogumit (cue stack).  
 

 Käivitage MagicQ tarkvara, ekraanile peaks ilmuma „Welcome to MagicQ“ aken. Valige 

„Lighting Demo“. 

 
 Juhul kui ekraanile ei ilmu „Welcome to MagicQ“akent, vajutage Seadistuste (Setup) 

nuppu (ülal paremal). Seejärel vajutage ülal „View Settings“ tarkvaralist nuppu. Seejärel 

vajutage „Load Show“, ning vajutage kinnitamiseks „Yes“, et kustutada mälust eelnenud 

show. Valige avamiseks Capture.shw show. 

 Esiteks loome programmerisse lihtsa „vaate“. Vajutage „Layout 1“ nuppu, et avada 

Grupi, Positsiooni, Värvi ja Kiire aknad. 

 Valige grupiaknas „All Mac250“ grupp. 

 Valige värviaknas värv „Yellow“ (kollane) ning positsiooniaknas „Down“ (alla). 

 Uue pildi programmerimiseks tuleb leida selline Taasesitusliugurite lehekülg (Playback page), 

millel on vabu taasesitusliugureid. Vajutage Page Up või Page Down nuppu, et minna leheküljele 

3. Lehekülje number on näha olekuaknas, vasakul pool.  

 

 

 

 Pildi salvestamiseks vajutage REC nuppu (käsuklahvide hulgas) ning vajutage S nuppu esimese 

taasesitusliuguri kohal (PB1). 

 

 

 

 

 

 MagicQ salvestab seejärel pildi taasesitusliuguri alla. Kuna taasesitusliugur oli tühi, loob MagicQ 

automaatselt antud taasesitusliuguri alla Piltide Kogumi (cue stack), milles on ainult üks pilt. 

Pildile antakse Piltide Kogumi sees Pildi ID (Cue ID) 1.00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Esialgu puudub Piltide Kogumil nimi – sellepärast näitab MagicQ taasesitusliuguri kohal Piltide 

Kogumi numbrit (antud juhul CS38). Üleval paremal nurgas olev number näitab kogumis olevate 

piltide arvu (antud juhul 1).  

 Piltide Kogumile nime andmiseks vajutage kõigepealt SET nuppu ja seejärel taasesitusliuguri 

kohal olevat S nuppu. MagicQ avab seejärel klaviatuuri, millel võite sisestada nime. Antud juhul 

anname kogumile nime „Test“. 

 Nüüd looge programmerisse uus vaade – valige värv „“Magenta”  ja  positsioon “Up”. 

 Salvestage teine pilt sama taasesitusliuguri alla, vajutades REC ja seejärel S nuppu 

taasesitusliuguri kohal. 

 
 

 Aken liuguri kohal näitab nüüd ülal parmal nurgas (2) (teil on nüüd salvestatud kaks pilti), ning 

samuti näitab jooksva pildi (1.00) ja järgmise pildi (2.00) ID-d.  

 Vajutage CLEAR nuppu programmeri tühjendamiseks. Lükake üles see taasesitusliugur, mille 

alla te  eelnevalt pildid salvestasite ja Piltide Kogum hakkab jooksma. Juhul, kui te olete tavalises 

töörežiimis, vahetuvad pildid Piltide Kogumis automaatselt (Chase). Juhul kui töötate Hog II 

Warp töörežiimis, siis kasutatakse vaikimisi Ajastatud Piltide Kogumit ja te peate piltide 

vahetamiseks vajutama GO (>) nuppu.  

 Vajutage kaks korda Taasesitusliuguri S nupule, et avada selle taasesitusliuguriga seotud Piltide 

Kogumi aken. 

 
 Jooksu ja Ajastatud Pildi režiimi on võimalik vahetada, kasutades selleks CHASE TIMING ja 

CUE TIMING tarkvaralisi nuppe. 

 

 Piltidele nime andmiseks tehke Pildi Teksti (Cue Text) väljal topeltklõps ning sisestage nimi.  


