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O QUE VOCÊ VAI APRENDER

● O que são as funções extras;
● Onde são usadas;
● Os tipos de funções extras;

[UL114]



FUNÇÕES EXTRAS - INTRODUÇÃO

[UL114]

● Funções extras são usadas em três partes do software Lumikit 
SHOW:
○ Na janela principal (F1...F12, antigas Quick Macros, permite FADE IN e FADE 

OUT) - sera mostrado nesse vídeo;
○ Na janela de CUEs (cada CUE é uma Função extra, vídeo UL118, permite FADE 

IN e FADE OUT);
○ Dentro de uma cena (apenas alguns tipos, veja no vídeo UL130);



FUNÇÕES EXTRAS - INTRODUÇÃO

[UL114]

● Existem 8 tipos:
○ Valores manuais (será mostrado nesse vídeo);
○ Executar cena (executa uma ou mais cenas);
○ Aplicar parâmetros (aplica um valor DMX para algum parâmetro, Strobo, Frost, Prisma, etc);
○ Wizard (Wizard em grupos ou aparelhos específicos);
○ Ações (Simula um comando externo como se um controlador MIDI ou DMX estivesse mandando 

um comando para o Lumikit SHOW);
○ Fumaça (aciona as máquinas de fumaça);
○ Gerador de LED (altera alguns parâmetros no Gerador de LED);
○ Blackout (liga/desliga o blackout);



FUNÇÕES EXTRAS NA JANELA 
PRINCIPAL

[UL114]

● São executadas após todos os processamentos das cenas:
■ Não importa qual a cena está sendo executada, a função extra 

da janela principal vai “sobrepor” esta cena.



As funções extras da janela principal são 
executadas após as Cenas, Playback e Cues, 

então qualquer função extra sobrescreverá 
qualquer canal DMX anteriormente definido.



FUNÇÕES EXTRAS - VALORES 
MANUAIS

[UL114]

● Possui uma tabela com canais e valores DMX:
■ Posicionar PAN/TILT de algum aparelho DMX;
■ Controlar algum canal DMX (de dimmers [mini brut], strobo, 

fumaça);
■ Ajuste de foco de aparelhos DMX independente do que foi gravado 

nas cenas;
■ NÃO PRECISA TER UM APARELHO DMX CONFIGURADO;
■ “ACIONA APENAS QUANDO PRESSIONADO”;



FUNÇÕES EXTRAS - APLICAR 
PARÂMETROS, FUMAÇA E WIZARD 

[UL115]
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FUNÇÕES EXTRAS - APLICAR 
PARÂMETROS

[UL115]

● Evolução dos “valores manuais”:
■ Selecione o “tipo” de parâmetro na lista:

● Modo “normal”: aplica o valor DMX para todos os canais 
do mesmo “tipo”;

● Modo “avançado”: permite ligar/desligar e escolher o valor 
DMX para o aparelho/canal;



FUNÇÕES EXTRAS - FUMAÇA

[UL115]

● Evolução dos “valores manuais”:
■ Mostra todos os canais de aparelhos configurados como 

“máquina de fumaça” no show:
● Modo “normal”: aplica o valor DMX para todos os canais;;
● Modo “avançado”: permite ligar/desligar e escolher o valor 

DMX para o aparelho/canal;



FUNÇÕES EXTRAS - WIZARD

[UL115]

● Permite aplicar 4 tipos diferentes de Wizard para grupos de 
aparelhos ou para um ou mais aparelhos individualmente:

■ Posicionar PAN/TILT de aparelhos;
■ Efeitos de dimmer;
■ Etc… todas as funcionalidades do Wizard disponíveis;



FUNÇÕES EXTRAS - EXECUTAR 
CENA, AÇÕES, GERADOR DE LED E 

BLACKOUT [UL116]
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FUNÇÕES EXTRAS - EXECUTAR 
CENA

[UL116]

● Executa as cenas adicionadas na lista (uma ou mais de uma):
■ Dimmer geral para todas as cenas;
■ Permite definir tempos de cada cena individualmente;
■ Pode ser definido um tempo de “fade” entre todas as cenas;
■ As cenas podem ficar em “loop” ou então parar na última 

cena da lista;



FUNÇÕES EXTRAS - OUTRAS 
FUNÇÕES

[UL116]

● Ações (Simula um comando externo como se um controlador MIDI ou DMX estivesse mandando um 
comando para o Lumikit SHOW);

● Gerador de LED (altera alguns parâmetros no Gerador de LED);
● Blackout (liga/desliga o blackout);



FUNÇÕES EXTRAS DENTRO DAS 
CENAS [UL130]
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FUNÇÕES EXTRAS DENTRO DAS 
CENAS

[UL130]

● 4 funções extras estão disponíveis dentro das cenas:
■ Valores manuais;
■ Executar cena;
■ Aplicar parâmetros;
■ Wizard;

● As funções extras podem ser adicionadas em alguma cena, 
exemplo:

■ Uma cena pode executar outras cenas em sequência;
■ Usar funções de aplicar parâmetros; etc..



FUNÇÕES EXTRAS DENTRO DAS 
CENAS

[UL130]

● Outras funções:
■ “Copiar” os Cues - criar uma cena do que está sendo 

executado no Cues (lembre: o show todo pode ser feito com 
funções extras!);

■ “Copiar” os Playbacks - criar uma cena com os playbacks em 
execução;



suporte@lumikit.com.br

Obrigado!

Dúvidas:
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