


PARAFUSO NA PARTE DE TRÁS PARA 
ACEDER À BATERIA DE 9V

LED

ENTRADASAÍDA

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DC

INTERRUPTOR DE PEDAL



Obrigado por comprar o efeito Hammertone 
Distortion - uma caixinha significativa que levará 
o seu som a novos níveis de distorção, 
esmagamento e poder.

Afine o carácter da distorção, ajustando os 
agudos, os graves, a sensibilidade de entrada e 
o volume. Utilize os trimes internos para 
personalizar ainda mais o som. A distorção é um 
efeito indispensável em todos os kits de 
guitarristas e baixistas. Hammertone Distortion 
coloca este efeito totalmente satisfatório aos seus 
pés em todas as tonalidades possíveis: desde 
subtis ao "terramoto".

HAMMERTONE DISTORTION



SAÍDA
A saída de baixa impedância liga-se a um amplificador ou a outro 
pedal no conjunto.

ENTRADA
Entrada de alta impedância para alimentar um sinal de uma guitarra 
eléctrica, baixo, guitarra acústica com captação, teclado ou outro 
instrumento.

CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO DC
Ligue aqui o adaptador de alimentação. Tomada padrão para 
alimentação a partir de uma fonte adequada através de um conector 
cilíndrico de 9 VDC com um pólo negativo no centro.

TREBLE - AGUDOS 
Ajusta o volume das altas frequências.

BASS - GRAVES
Ajusta o volume das baixas frequências.

LEVEL - VOLUME
Ajusta o volume da distorção.

GAIN - SENSIBILIDADE DE ENTRADA
Ajusta a sensibilidade de entrada criando um excesso subtil a valores 
baixos e uma distorção 'totalmente derretida' a valores altos.

LED
Quando ligado, a luz fica acesa.

INTERRUPTOR DE PEDAL
Liga e desliga o efeito.

CAIXA PARA BATERIA (ATRÁS)
Caixa para uma bateria 9V está acessível depois da remoção do parafuso.



TRIMES INTERNOS (ACESSÍVEIS APÓS A REMOÇÃO 
DA TAMPA)

Trim MIDRANGE reforça ou suprime o som da gama média. Quando 
definido para um valor médio, o equalizador fica directo.

Trim FILTER é um filtro de baixa passagem que ajuda a remover o 
excesso de energia de alta frequência ("fizz" cerca de 4 kHz e acima) 
dos amplificadores de som mais nítido.

Remova a tampa com chave de fendas. Ajuste trimes com a chave Philips.

TRIM MIDRANGE

TRIM FILTER

BATERIA 9V
(NÃO INCLUÍDA)
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IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

•AVISO: Para prevenir danos, fogo, ou choque eléctrico, não expor o efeito ou o seu  
    adaptador de energia AC à chuva ou humidade.
•Não mexer na ficha de corrente alternada do adaptador de corrente AC.
•Proteger o efeito de pingos ou salpicos de líquidos.
•Não há componentes dentro do efeito que possam ser reparados pelo utilizador.  
    Arranjos podems ser feitos apenas por profissionais qualificados.
•NOTE: O efeito só pode ser alimentado por uma fonte de alimentação estabilizada de  
    tensão aprovada (adaptador) que cumpra as normas de segurança e os regulamentos  
    legais aplicáveis.
•Desligue o adaptador AC antes de limpar a superfície exterior do efeito. Utilizar apenas  
     um pano húmido para limpeza, esperar até estar completamente seco antes de voltar a  
     ligar à fonte de energia.
•Amplificadores, sistemas de altifalantes e auscultadores (se incluídos) podem produzir  
    níveis de pressão sonora muito elevados que podem causar danos auditivos  
    temporários ou permanentes. Portanto, tenha cuidado ao ajustar os níveis de volume.

OUTRAS LÍNGUAS

As instruções também estão disponíveis em outras 
línguas em www.fender.com/support

 As especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

ESPECIFICAÇÃO

IMPEDÂNCIA 
ALIMENTAÇÃO

REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO  
DIMENSÕES 
PESO

Entrada: 500 kΩ  Saída: 470 Ω
Adaptador estabilizado 80 mA min com 9 VDC
conector cilíndrico 5,5 × 2,1 mm (não incluso)
ou bateria alcalina de 9V (não incluso)
9 VDC
62 × 111,8 × 55,9 mm
0,25 kg
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