
GE 150

Toto je příručka pro rychlý start. Podrobnější manuál si prosím stáhněte na 

stránce . Pokud potřebujete pomoc či technickou podporu, www.mooeraudio.com

kontaktujte nás prosím na: support@mooeraudio.com

Modelace zesilovačů & mutli-efek

Příručka pro rychlý start
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Napájecí zdroj
Příslušný AC adaptér prosím připojte do elektrické zásuvky s příslušným napětím. Ujistěte 
se, že používáte pouze síťový zdroj, který poskytuje 9V DC (300 mA, záporná polarita na 
středu). Pokud zařízení nepoužíváte, a nebo v případě elektrické bouře, adaptér odpojte 
ze sítě. Použijte prosím pouze původní napájecí zdroj, který byl dodán k vašemu zařízení.

Zapojení
Před připojením či odpojením GE150 i ostatní k němu připojená zařízení vždy vypněte. 
Vyhnete se tak nesprávné funkci a / nebo poškození ostatních zařízení. Před přemístěním t
éto jednotky se také ujistěte, že jste odpojili všechny kabely a napájecí konektor. 

Čištění
Zařízení čistěte pouze jemnou a suchou tkaninou. Pokud je to nutné, tkaninu jen mírně 
navlhčete. Nepoužívejte brusné čističe, alkoholové čističe, rozpouštědla, vosk, čistící 
tekutiny, nebo utěrky obsahující chemickou impregnaci.

Interference s dalšími elektrickými zařízeními
Rozhlasové a televizní přijímače umístěné poblíž zařízení mohou způsobit rušení. 
Používejte toto zařízení v patřičné vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů. 

Umístění
Abyste se vyhnuli deformaci, odbarvení či jinému poškození zařízení, nevystavujte ho 
následujícím podmínkám: 

●   Přímému slunečnímu světlu
●   Magnetickým polím 
●   Zdrojům tepla                          
●   Nadměrně prašnému a špinavému prostředí    
●   Extrémní teplotě nebo vlhkosti  
●   Silným vibracím a otřesům
●   Vysoké vlhkosti a mokru

Certifikát FCC
Toto zařízení je v souladu s nároky 15. článku FCC certifikace. Provoz zařízení je 
podmíněn splněním
dvou následujících podmínek:
  
* Toto zařízení nesmí by ́t původcem škodlivého rušení.* Toto zařízení musí by ́t schopné 
   přijmout jakékoliv rušení, včetně rušení, které může mít zanásledek nežádoucí provoz.

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ
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Před použitím si prosím pozorně přečtete následující upozornění



USPOŘÁDÁNÍ
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Displej

VALUE: Slouží k navigaci v menu obrazovky a pro nastavení parametrů.

MODE: Zapíná/vypíná odpovídající efektové moduly.

MASTER: Nastavení celkového výstupní hlasitosti Ge150

BLOK S EFEKTY

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ▼ :V režimu preset stisknutím přepínáte presety. 

 Stisknutím a přidržením přepínače▼ aktivujete LADIČKU. 

PLAY: Vstup do menu presetů na obrazovce.

SAVE: Přístup do menu pro uložení presetu. 

EXP: Vstup do nastavení a kalibračního menu expression pedálů.

RHYTHM: Přístup do editační obrazovky. Funkce ON/OFF pro bicí doprovod a metronom.

TAP: Přístup do nastavení funkce TAP TEMPO

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ▲: V režimu preset stisknutím přepínáte presety. Stisknutím a 

přidržením přepínače ▲  aktivujete LOOPER. V režimu LOOPER použijte přepínač▲ 

pro funkce STOP/CLEAR. 

SYSTEM: Vstup do systémového nastavení.

EXPRESSION PEDAL:  Lze nastavit pro ovládání různých parametrů a funkcí v reálném  

čase. Nastavení proveďte v menu EXP a v kalibračním menu.
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ZAPOJENÍ
GE150 pracuje se dvěma (L (levý) a R (pravý)) výstupními jackovými konektory, které lze 

využít v různých situacích k různým účelům.

1. Zapojení do vstupu zesilovače. 

Vypněte moduly AMP a CAB. 

 

OUTPUT

2. Zapojení do výkonového zesilovače.

Doporučujeme vypnout modul CAB.

KYTARA

VSTUP ZESILOVAČE

OUTPUT

KYTARA

KONEKTOR RETURN U 

ZESILOVAČE
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3. Připojení do EFEKTOVÉ SMYČKY
GE150 je možné použít s tradičními modulačními efekty.

OUTPUT

KYTARA

S
E

N
DVSTUP ZESILOVAČE  

R
E

T
U

R
N
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4. DOMÁCÍ STUDIO

OUTPUT

KYTARA

MIXÁŽNÍ PULT

AUDIO ROZHRANÍ

5. KONCERT

LEVÝ výstup: Modul CAB zapnutý

PRAVÝ výstup: Modul CAB vypnutý

OUTPUT

KYTARA

05

SLUCHÁTKA

MIXÁŽNÍ PULT
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E
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Funkce OTG

GE150 lze využít také jako audio rozhraní pro chytrý telefon nebo tablet. Pro připojení 

GE150 k chytrému telefonu nebo tabletu použijte OTG kabel. Pro přímé nahrávání zvuku

/videa použijte jakýkoliv nahrávací video/audio software. Uživatelé mohou tuto funkci 

využít pro živé streamování na sociálních sítích. 

Poznámka: Ujistěte se prosím, že vaše zařízení podporuje funkci OTG. OTG port u GE150 je ve formátu 

mikro USB. 
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Nastavení OTG

Pro nastavení výstupní úrovně OTG vstupte do menu SYSTEM-OTG. 

OUTPUT

kytara�

( audio rozhraní  )

chytrý telefon
Počítač 

sluchátka

Poznámka: Pro přímé nahrávání do DAW pod Windows je třeba nainstalovat ASIO ovladač (ASIO4ALL).
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MADE IN CHINA


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9

