BEDANKT VOOR DE KEUZE VOOR DE MORLEY 20/20 POWER FUZZ WAH. JE BEZIT NU HET BESTE
PEDAAL OOIT!
Neem een paar minuten om gewend te raken met de eigenschappen van je nieuwe pedaal. We hopen dat je
net zo van het gebruik geniet als wij van het bouwen.
OVER ONS BUFFERCIRCUIT:
Alle Morley 20/20 pedalen komen uitgerust met ons Buffer Circuit. Dit circuit voorkomt volumeverlies of
verandering in de toon van het instrument. Het maakt het oook mogelijk om het met lange kabels on op
pedalenborden met veel pedalen en aansluitingen te gebruiken. Je klinkt en voelt je GEGARANDEERD beter!
OVER ONS OPTISCHE CIRCUIT:
Het optische ontwerp verzekert je van een fijne bediening van de Wah, volume en/of schakelen dat niet kan
kraken of verslijten zoals pedalen met een potmeter.
OVER DE AANSLUITINGEN:
9V: ALLEEN Morley's 9VDC 300 milliamp gereguleerde adapter dient te worden gebruikt.
IN: Ingangsjack. Plug je instrument in deze jack met een 1/4" gitaarkabel.
OUT: Sluit je versterker op deze jack aan met een 1/4" gitaarkabel.
GEBRUIK MET EEN AC ADAPTER:
Alle Morley-pedalen gebruiken Morley's 9VDC 300 milliamp geregulateerde adapter. De polariteit van de
binnenzijde is negatief. Gebruik van een niet geregulateerde adapter kan brom op lage frequenties in je
versterker veroorzaken. Gebruik van een adapter met de verkeerde polariteit kan je pedaal beschadigen.
GEBRUIK MET EEN BATTERIJ:
Alle Morley-pedalen zijn zo ontworpen dat ze met een 9V-batterij werken als je geen adapter gebruikt. We
raden een alkaline-batterij van goede kwaliteit aan. Om de levensduur van je batterij te verlengen, dien je je
kabel geheel uit de ingangsjack te nemen, als je het pedaal niet gebruikt. Als je het apparaat voor langere tijd
niet gebruikt, raden we aan om de batterij geheel uit te nemen. Onze “Quick Clip” Batterijklep geeft je makkelijk
en snel toegang tot het batterij-compartiment.
20/20 POWER FUZZ WAH EIGENSCHAPPEN (MODEL MTPFW & MTPFW-EU):
· SCHAKELAARLOZE WERKING: Stap simpelweg op de Wah om het aan te zetten en er af voor bypass.
· FUZZ MODUS: Aan te zetten door FUZZ-voetschakelaar in te drukken.
· FUZZ TYPE: Schakelt tussen Classic of Modern Fuzz Tonen
· FUZZ NIVEAU: Regelt het volume van de Fuzz
· INTENSITY: Regelt de hoeveelheid Fuzz
· WAH NIVEAU: Regelt het volume van de Wah
MTPFW-EU SPECIFICATIES:
Stroom: 9V batterij of gereguleerde 9VDC 300mA adapter (negatieve binnenzijde)
Indicator (rechts): LED aan FUZZ ingeschakeld, LED off FUZZ gebypasst
Indicator (linksonder): LED aan VINTAGE FUZZ, LED uit MODERN FUZZ
Indicator (linksboven): LED aan Wah is aan, LED uit Wah is gebypasst
Afmetingen: 17 L x 11,4 W x 7 H cm
Stroomverbruik: 9 mA @ 9VDC
Gewicht: 0,92 kg
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