Uživatelský manuál
Distro Tiny Power Distributor

Děkujeme vám za zakoupení Distro Tiny Power Distributor od společnosti One Control.
One Control Distro představuje centrální jednotku pro tiché a efektivní napájení vašeho pedalboardu.
S tímto zařízením budete schopni napájet současně až devět efektových pedálů s celkovým odběrem
proudu 2000 mA. Distro navíc pracuje s jedním výstupem, u kterého je možné s pomocí potenciometru
SAG měnit napětí v rozsahu od 12V do 18V. Díky tomu můžete experimentovat s pedály, které pracují s
vyšším napětím (a testovat jejich provoz při nižší „voltáži“).
Tato úžasně drobná jednotka zabere v pedalboardu jen velmi málo místa. Navíc podporuje propojení
více jednotek a umožňuje tak dosáhnout na napájení až 18 pedálů! Za účelem napájení Distro lze
použít mnoho druhů standardních 9V adaptérů se zápornou polaritou na středu. My však pro dosažení
nejlepších výsledků doporučujeme používat náš vysokokapacitní adaptér EPA-2000. Všimněte si také
atraktivního hliníkového pouzdra, které je vyrobeno pomocí CNC, a které je mimořádně odolné
i kompaktní. Toto naše zařízení je tiché, účinné a při delším použití vydává jen minimum tepla. Distro se
vyznačuje velice tichým provozem, který do vašeho signálového řetězce vnáší jen minimální množství
šumu.
V případě, že tuto napájecí jednotku připojíte ke špatnému obvodu, pracuje Distro se zabezpečením
proti přetížení. Zařízení Distro je možné pořídit samostatně, a nebo jako sadu společně s napájecím
zdrojem EPA-2000 a se 4 různě dlouhými napájecími kabely (celkem 9), které vám pomohou propojit
a napájet celý pedalboard.

NAPÁJECÍ VSTUP DC 9V IN:
DC konektor 5,5 x 2,1 mm. Pro připojení 9V DC napájecího zdroje se zápornou polaritou na středu.

NAPÁJECÍ VÝSTUP DC 9V OUT:
Celkem osm 9V DC výstupů na konektorech 5,5 x 2,1 mm; záporná polarita na středu, celkový
maximální výstupní proud každého výstupu je 2000 mA. Celkový max. výstupní proud osmi výstupů je
2000 mA.

POTENCIOMETR 12-18V SAG:
Nastavitelný rozsah DC napětí v 12~18V. Krajní hodnota zcela vlevo představuje 12V. Maximální
výstupní proud je 50 mA. Regulovaný výstup je na konektoru 5,5 x 2,1 mm se zápornou polaritou na
středu.

Funkce Link:
S pomocí funkce LINK – propojení jednotek DISTRO – je možné napájet až 17 efektových pedálů. K 9V
DC vstupu další jednotky Distro lze připojit libovolný 9V výstup a napájet až 17 pedálů.

•

Doporučený napájecí zdroj: EPA-2000 (nutné dokoupit zvlášť)

- Specifikace
Výstupy:
• 8x DC9V
• 1x DC12V~18V
• Hmotnost: 127 g
• Rozměry: 100 (š) mm x 39 (h) mm x 25 (v) mm

