DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR EFEKTU MARKI MORLEY. OD DZISIAJ STAŁEŚ SIĘ
POSIADACZEM NAJLEPSZEGO EFEKTU NA ŚWIECIE.
Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z funkcjami Twojego nowego efektu. Mamy
nadzieje, że używanie tego efektu sprawi Ci co najmniej tyle radości, ile nam sprawiło jego
budowanie.
OBWÓD ELEKTROOPTYCZNY:
Światło z diod LED, które oświetla rezystor światłoczuły, jest kontrolowane przez przesłonę
umieszczoną pomiędzy tymi elementami kontrolując funkcje takie jak wah, głośność czy
przełączanie. Nasza unikalna elektrooptyczna konstrukcja zapewnia płynności kontroli bez
niechcianych szumów typowych dla efektów sterowanych potencjometrami.
PODŁĄCZENIE:
9V: W celu zapewnienia bezszumowego działania, używaj tylko oryginalnego zasilacza 9VDC 300
mA od Morley. Polaryzacja (-) w środku.
IN: Wejście jack. Podłącz instrument używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.
OUT: Wyjście jack. Podłącz wzmacniacz używając kabla gitarowego z końcówką 6,3 mm jack.
ZASILANIE:
Wszystkie efekty marki Morley korzystają z oryginalnego zasilacza stabilizowanego 9VDC 300 mA
z polaryzacją (-) w środku. Użycie zasilacza niestabilizowanego może wiązać się z szumami niskiej
częstotliwości we wzmacniaczu. Użycie zasilacza z odwrotną polaryzacją może skutkować
zniszczeniem efektu.
BATERIA:
Wszystkie efekty marki Morley zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zasilanie jedną
baterią 9V wtedy, gdy zasilacz jest odłączony. Sugerujemy używanie dobrej jakości alkalicznych
baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii pamiętaj o odłączeniu kabli, kiedy nie używasz efektu.
Gdy efekt nie jest używany przez dłuższy czas, pamiętaj o wyjęciu baterii z efektu. Dzięki naszej
klapce Quick Clip dostęp do baterii jest bezproblemowy.
ROCZNA GWARANCJA
Wszystkie efekty marki Morley® są objęte gwarancją przez jeden rok od daty zakupu. Aby
uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono efekt.
CECHY EFEKTU MINI MAVERICK WAH (MODEL MTSW-EU):
• Bezprzełącznikowe działanie: Nadepnij, aby włączyć efekt Wah i zejdź, aby automatycznie
przejść w tryb bypass.
• Przełącznik elektrooptyczny: Nigdy więcej trzeszczących, zużywających się potencjometrów.
• Wskaźnik LED: Zapala się, gdy jesteś w trybie Wah
SPECYFIKACJA MTSW:
Zasilanie: 9V bateria lub oryginalny zasilacz stabilizowany 300 mA z polaryzacją (-) w środku.
Wskaźnik: Efekt Wah włączony = dioda LED świeci
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 171 x 114 x 70 mm
Pobór prądu: 12 mA przy 9VDC
Waga: 0,92 kg
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