
Uživatelský manuál 

Minimal Black Loop 

 

Děkujeme vám za zakoupení pedálu Black Loop od společnosti One Control. 
 

Pedál BLACK LOOP je true bypass přepínač 2 smyček, který je vybaven dvěma 
napájecími DC výstupy. Pedály zapojené do smyček Loop 1 nebo Loop 2 je pomocí 
pedálu Black Loop možné současně napájet a přepínat do bypass režimu.  

Hráči mohou do každé smyčky připojit několik efektových pedálů a vytvořit tak dva 
nezávislé efektové řetězce. Black Loop je rovněž skvělé řešení pro přepnutí vintage 
efektu, který zrovna nepoužíváte, do bypass režimu. Black Loop lze použít mnoha 
způsoby v závislosti na způsobu zapojení.  

Popřípadě je možné připojit zvlášť dva zesilovače do obou Send konektorů smyček  
a umožnit tak použití pedálu Black Loop v roli přepínače zesilovačů. Každý z výstupů 
Send může být použit rovněž pro připojení k ladičce a nebo v roli přepínače 
zatlumení. 

 

 

1. NAPÁJECÍ DC VÝSTUP 

 9voltový výstup pro napájení efektového pedálu. 

2. KONEKTOR RETURN SMYČKY LOOP 2  

Výstup z efektového pedálu (efektových pedálů). 

3. KONEKTOR SEND SMYČKY LOOP 2  

Vstup do efektového pedálu (efektových pedálů). 



4. KONEKTOR RETURN SMYČKY LOOP 1 

Výstup z efektového pedálu (efektových pedálů). 

5. KONEKTOR SEND SMYČKY LOOP 1 

Vstup do efektového pedálu (efektových pedálů). 

6. NAPÁJECÍ 9V DC VSTUP 

Vstup pro 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu. 

7. VSTUPNÍ KONEKTOR 

Do tohoto konektoru připojte svůj nástroj.  

8. NOŽNÍ PŘEPÍNAČ LOOP1 

Zapíná a vypíná smyčku Loop 1. Pokud je  vypnutý smyčka 1 tohoto pedálu  
je v režimu true bypass.  

9. NOŽNÍ PŘEPÍNAČ LOOP2 

Zapíná a vypíná smyčku Loop 2. Pokud je  vypnutý smyčka 2 tohoto pedálu  
je v režimu true bypass.  

10.  VÝSTUPNÍ KONEKTOR 

Standardní výstup, který by měl být připojen do zesilovače. 

 

 

 

 



 

 

- Specifikace 

ODBĚR PROUDU: 9V, záporná polarita na středu, max. 4 mA (pro LED kontrolky) 

ROZMĚRY: 120 (š) x 65 (h) x 46 (v) mm (včetně konektorů a nožních přepínačů) 

HMOTNOST: 388 g   

 


