20/20 WAH LOCK (MTG3-EU) UŽIVATELSKÝ MANUÁL
DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ MORLEY 20/20 WAH LOCK. NYNÍ VLASTNÍTE TEN NEJLEPŠÍ PEDÁL NA
SVĚTĚ.
Věnujte prosím několik minut seznámení se s funkcemi vašeho nového pedálu.
Věříme, že si jeho používáni budete užívat stejně, jako jsme si my užívali jeho výrobu.
O NAŠEM BUFFEROVANÉM OBVODU (BUFFER CIRCUIT):
Veškeré pedály typu Morley 20/20 jsou vybaveny naším obvodem Buffer Circuit. Tento obvod zabraňuje ztrátám
hlasitosti signálu a změnám zvuku připojeného nástroje. Navíc umožňuje uživateli použití delší kabeláže nebo
pedalboardu s velkým počtem připojených efektových pedálů a propojovacích kabelů. GARANTUJEME vám lepší
zvuk i pocit ze hry!
O NAŠICH OPTICKÝCH OBVODECH:
Optické obvody zajišťují plynulé ovládání wah efektů, volume pedálů a/nebo přepínačů, které se neopotřebují a
nevydávají ruchy jako pedály ovládané pomocí mechanického potenciometru.
KONEKTIVITA:
9V: Použijte POUZE regulovaný 9V DC 300 mA adaptér od firmy Morley.
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 ADAPTÉRU:
Veškeré pedály firmy Morley používají k napájení regulovaný 9V DC adaptér (300 mA) s polaritou mínus 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. Pokud pedál nepoužíváte delší dobu, vyjměte baterii z pedálu. Kryt šachty
baterie se systémem Quick Clip vám velmi usnadní přístup k baterii.
VLASTNOSTI PEDÁLU 20/20 WAH LOCK (MODEL MTG3-EU):
• PROVOZ BEZ PŘEPÍNAČE: Wah efekt aktivujete pouhým položením nohy, zvednutím nohy přepnete efekt do
režimu bypass.
• Režim WOAH: Režim wah efektu, který je skvělý pro hi-gainový zvuk nebo baskytaru
• Režim LOUD: Možnost nastavení zesílení wah efektu až o 20 dB.
• WAH LOCK: Možnost uzamknutí nášlapné plochy pro fixní polohu wah efektu.
• NOTCH: Nastavení frekvence pedálu Wah Lock.
SPECIFIKACE MTG3-EU:
Napájení: 9V baterie nebo 9VDC 300mA regulovaný adaptér (záporná polarita na středu)
Indikace (pravá): LED svítí = Wah Lock je aktivní, LED nesvítí = aktivní funkce Foot Wah
Indikace (levá): LED svítí = aktivní režim Standard Wah, LED nesvítí = aktivní režim WHOA
Rozměry: 6,75" D x 4,5" Š x 2,75" V
Odběr proudu: 12 mA @ 9VDC
Hmotnost: 0,92 kg
www.morleyproducts.com

Tělo pedálu v oranžové barvě Halloween Orange
Nášlapná plocha v úpravě Glow-In-The-Dark
Přední logo v úpravě Glow-In-The-Dark

