MTCSW-EU – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WAH EFEKTU „MINI CLASSIC SWITCHLESS“
DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU V PEDÁL ZNAČKY MORLEY®.
NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL, KTERÝ BYL KDY VYROBEN!
Věnujte prosím několik minut k seznámení se s vlastnostmi svého nového pedálu. Doufáme, že si jeho
použití užijte stejně, jako my jsme si užili jeho výrobu.
NAŠE OPTOELEKTRONICKÉ OBVODY:
Optoelektronický princip zajišťuje plynulé ovládání pedálu bez nechtěného šumu, který je typický pro
pedály ovládané pomocí mechanického potenciometru. Elektro-luminiscenční dioda svítí na tzv.
fotorezistor, uzávěrka mění světlo mezi dvěma komponenty a dochází tak k ovládání funkcí, jako jsou
wah efekt, hlasitost a přepínání.
KONEKTIVITA:
9V: K zajištění provozu bez šumu použijte POUZE regulovaný 9V DC 300 mA adaptér od firmy Morley
(záporná polarita na středu).
IN: Vstupní konektor. Pomocí standardního 6,3mm kytarového kabelu připojte k tomuto konektoru svůj
nástroj.
OUT: Pomocí standardního 6,3mm kytarového kabelu propojte tento výstup se vstupem zesilovače.
POUŽITÍ AC ADAPTÉRU:
Veškeré pedály firmy Morley®používají k napájení regulovaný 9V DC adaptér (300 mA) se zápornou
polaritou na středu. Použití neregulovaného adaptéru můžete ve vašem zesilovači vyvolat nízkofrekvenční
šum. Použití adaptéru se špatnou polaritou můžete pedál poškodit.
NAPÁJENÍ POMOCÍ BATERIE:
Veškeré pedály firmy Morley® mohou být – v případě absence adaptéru – napájeny rovněž pomocí 9V
baterie. Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Pokud pedál nepoužíváte a chcete prodloužit
životnost baterie, odpojte kabel ze vstupního konektoru (IN). Pokud pedál nepoužíváte delší dobu,
vyjměte baterii z pedálu. Odstraňte Kryt šachty baterie se systémem Quick Clip vám velmi usnadní
přístup k baterii.
VLASTNOSTI PEDÁLU MTCSW-EU(MINI CLASSIC SWITCHLESS WAH)
• Bufferovaný obvod : Žádné signálové ztráty a zcela věrný zvuk. Umožňuje použití delších kabelů.
• Svítivá povrchová úprava: Povrch šlapky a logo svítí ve tmě.
• Switchless Wah (bez nožního přepínače) : Pedál aktivujete pouhým položením nohy na šlapku. Pokud
nohu zvednete, efekt se okamžitě automaticky přepne do bypass režimu!
• Opto-elektrický obvod : Již žádné mechanické opotřebení potenciometru a praskání, které s tím souvisí.
• LED indikace : LED kontrolka svítí, pokud je efekt aktivní.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE MTCSW-EU :
Napájení : 9V baterie nebo regulovaný 9V DC adaptér,
300 mA (záporná polarita na středu)
Indikace : Pokud je wah aktivní, LED svítí
Rozměry : 232 (D) x 149 (Š) x 70 (V) mm
Odběr proudu : 12 mA @ 9V DC
Hmotnost : 0,92 kg
www.morleyproducts.com

