
Instrukcja obsługi 

Minimal AB Box 

 

Dziękujemy za zakup Minimal AB Box firmy One Control. 

Wykorzystaj Minimal AB Box do kontrolowania kierunku łańcucha sygnałowego, aby wybierać 
wzmacniacze, przełączać efekty, wyciszyć sygnał, lub do różnych innych zastosowań. 

AB Box ma jedno wejście i dwa wyjścia. Podłącz gitarę do wejścia (Input), a następnie wypuść 
sygnał wyjściami A i B w pożądanym kierunku.  

Minimal AB Box może służyć jako przełącznik wyciszający sygnał i przekierowujący sygnał do 
tunera. W tym celu podłącz tuner do jednego z dwóch wyjść, aby wyłączyć go z głównego 
łańcucha efektów. Nawet bez podłączonego tunera, AB Box może działać jako przełącznik Mute, 
wyciszający sygnał instrumentu.  

AB Box może być także wykorzystany do przełączania pomiędzy dwoma źródłami sygnału. Na 
przykład jeśli regularnie zmieniasz instrumenty na scenie, podłącz dwie gitary kolejno do wyjść A i 
B, a sygnał z wejścia Input doprowadź do wzmacniacza. Oznacza to, że wejścia i wyjścia mogą być 
używane w obie strony. 

Po naciśnięciu przełącznika nożnego wyjścia zostaną przełączone, a czerwona i niebieska dioda 
LED zaświecą się odpowiednio, wskazując które wyjście jest aktualnie używane. Minimal AB Box 
działa również bez zasilania, ale w takim wypadku diody LED nie będą aktywne. 



 

 

1. GNIAZDO 9V DC: 

Podłącz typowy zasilacz do efektów o napięciu 9V (wtyk z minusem w środku).  

2. Diody LED:  

Czerwona dioda oznacza, że aktywne jest wyjście kanału A, niebieska dioda oznacza, że aktywne 
jest wyjście kanału B. 

3. Wyjście OUTPUT A kanału czerwonego:  

Wyprowadź tędy sygnał do wzmacniacza, tunera lub łańcucha efektów. 

4. Gniazdo wejściowe INPUT:  

Tutaj podłącz swój instrument. 



 

5. Wyjście OUTPUT B kanału niebieskiego:  

Wyprowadź tędy sygnał do wzmacniacza, tunera lub łańcucha efektów. 

6. PRZEŁĄCZNIK NOŻNY: 

Przełącznik 3PDT do wyboru pomiędzy wyjściem A (kanał czerwony) i B (kanał niebieski). 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

POBÓR PRĄDU: 9V, 1mA, minus w środku 

WYMIARY: 35 x 48 x 98 mm   

WAGA: 125 g 

 

 


