TRI-CHl: Triple chorus, dieper chorus-effect
ECHO: Warm delay effect
CH-DL: Delay and chorus effect samen in serie
DL-CH : Chorus toegevoegd aan delay
Acoustic Guitar Delay&Chorus Pedal

Handleiding
Voorzichtig

AANDACHTIG LEZEN VOOR INGEBRUIKSNAME
Stroomvoorziening
Sluit de juiste AC-adapter aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg
ervoor dat u alleen een adapter gebruikt die 9V (±10%) DC voedt, Trek de
stekker van de netstroom-adapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of
tijdens elektrische stormen.
Aansluitingen
Schakel altijd de stroom van dit en alle andere toestellen uit voordat u deze aansluit of
loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere toestellen te voorkomen. Zorg er
ook voor dat u alle aansluitkabels en de netkabel loskoppelt voordat u dit toestel
verplaatst.
Reinigen
Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig
licht.Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, alcohol, verfverdunners, was,
oplosmiddelen, kuisproducten of chemische poetsdoeken.
Storing met andere elektrische apparaten
Radio's en televisies in de buurt kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit
toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.
Plaatsing
Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit toestel niet
worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden:
Warmtebronnen
Direct zonlicht
Extreme temperatuur
Magnetische velden
Hoge vochtigheid of schimmel
Extreem vuile of stoffige plaatsen
Sterke schokken of trillingen
FCC certification
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is
afhankelijk van op de volgende twee voorwaarden:
Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief
interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijkste kenmerken

Een chorus delay pedaal speciaal ontworpen voor akoestische gitaar, dat
een kwalitatief digitaal effect platform gebruikt.
Delay- en chorus kunnen afzonderlijk of in serie worden verkregen door het
schakelen tussen de versnellingen.
CHORUS: Classic standard chorus

Paneelinstructies
1. TRUE BYPASS Footswitch:
Druk op het voetpedaal om te
switchen tussen effecten en stilstand.
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8 2. ON/OFF LED:
Toont de AAN/UIT status van de
Baby Water, wanneer de LET brandt
is het effect aan.
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3. DC IN Power Jack:
4
Gebruik voor de voeding een 9-volt
adapter (de polariteit van de stekker
is positief op het vat en negatief in
het midden).
4. INPUT Jack:
5
1/4” mono audio jack, voor aansluiten
van de gitaar.
5. OUTPUT Jack:
1/4” mono audio jack, signaal uit.
6. LEVEL Knob:
Regelt het niveau van de Chorus in
de Chorus-modus en het niveau van
de Delay in de Delay-modus en het
niveau van de delay in andere modi.
7. RATE/TIME Knob: Regelt de snelheid in de Chorus-modus en de tijd in
de Delay-modus; Regelt de tijd in de andere modi.
8.DEPTH/FB Knob: Regelt de diepte in de Chorus-modus; Regelt de
feedback in de Delay-modus; Regelt de feedback in de andere modi.
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9. MOD Knob: Keuze tussen de 5 modi.

Specificaties
Input: 1/4” monaural jack (impedantie: 470k Ohms)
Output: 1/4” monaural jack (impedantie: 100 Ohms)
Vereist vermogen : AC adapter 9V DC (center minus plug) - we
raden de Mooer Macro Power Supply aan .
Stroomvermogen: 130 mA
Afmetingen: 93.5mm (D) × 42mm (W) × 52mm (H)
Gewicht : 145g
Accessoires: Handleiding
* Nota : aanpassingen van specificaties worden niet opgenomen in deze handleiding.

