
 

 

Instrukcja obsługi 

Minimal Black Loop 

 

Dziękujemy za zakup Minimal Black Loop firmy One Control. 

Black Loop to rozdzielacz i przełącznik dla 2 pętli efektów, z 2 wyjściami zasilania DC. 
Oba wyjścia zasilające będą działać po podłączeniu zasilacza sieciowego do wejścia 
DC. Efekty podłączone do pętli Loop 1 oraz Loop 2 mogą być jednocześnie zasilane, a 
także całkowicie wyłączane ze ścieżki sygnału dzięki funkcji true bypass.  

Użytkownik może podłączyć po kilka efektów do każdej z pętli, by stworzyć dwa 
niezależne łańcuchy efektowe. Black Loop to także świetne rozwiązanie do wyłączania 
efektów starego typu (powodujących szumy lub niewyposażonych we własny 
przełącznik nożny), gdy nie są używane. Black Loop może mieć różne zastosowania w 
zależności od sposobu podłączenia.  

Można na przykład podłączyć dwa wzmacniacze do wyjść obu pętli (Send) i 
potraktować Black Loop jako przełącznik wyboru wzmacniaczy. Każda z dwóch pętli 
może być także wykorzystana do podłączenia tunera poza głównym torem 
sygnałowym, albo jako przełącznik do wyciszenia sygnału. 

 

 

1. Dwa wyjścia zasilające DC OUT 

 Wypuszczają prąd stały o napięciu 9V do zasilania efektów gitarowych. 

 

2. Jack LOOP 2 RETURN 

 Powrót sygnału z efektów w pętli numer 2. 

 



 

 

3. Jack LOOP 2 SEND 

 Wysyłka sygnału do efektów w pętli numer 2. 

 

4. Jack LOOP 1 RETURN 

 Powrót sygnału z efektów w pętli numer 1. 

 

5. Jack LOOP 1 SEND 

Wysyłka sygnału do efektów w pętli numer 1. 

 

6. WEJŚCIE 9V DC 

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

 

7. Jack wejściowy INPUT 

 Tutaj podłącz swój instrument. 

 

8. Przełącznik nożny LOOP 1 

Włącza lub wyłącza pętlę numer 1. Gdy pętla jest wyłączona, sygnał przepuszczany 
jest w trybie true bypass. 

 

9. Przełącznik nożny LOOP 2 

Włącza lub wyłącza pętlę numer 2. Gdy pętla jest wyłączona, sygnał przepuszczany 
jest w trybie true bypass. 

 

10. Jack wyjściowy OUTPUT 

 Typowe wyjście, do którego powinno się podłączyć wzmacniacz lub kolejne elementy 
łańcucha sygnałowego. 

 



 

 

 

 

 

 

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

POBÓR PRĄDU:  

9V, max. 4 mA (dla zasilania diod LED), wtyk z minusem w środku. 

 

WYMIARY:  

120 (dł) x 65 (szer) x 46 (wys) mm (włączając gniazda jack i przyciski nożne)  

 

WAGA: 388 g   


