


VZADU ŠROUB PRO PŘÍSTUP K 9V BATERII 

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ

LEDKA

VSTUPVÝSTUP

NAPÁJECÍ KONEKTOR DC



Děkujeme za zakoupení efektu Hammertone 
Overdrive – smysluplné krabičky, která vyžene 
váš zvuk do nových výšin vybuzení, drtivosti a síly.

Charakter přebuzení si vylaďte nastavením tónu, 
boosteru, vstupní citlivosti a hlasitosti. Vnitřním 
trimrem si můžete přebuzené zvuky přizpůsobit 
ještě víc. Overdrive je všude nepostradatelným 
efektem ve výbavě každého kytaristy a basisty. 
Hammertone Overdrive klade tento výkonný efekt 
k vašim nohám ve všech možných odstínech: od 
jemných až po ‚napálené‘.

HAMMERTONE OVERDRIVE



VÝSTUP
Nízkoimpedanční výstup se připojuje k zesilovači nebo dalšímu pedálu 
v sestavě.

VSTUP
Vysokoimpedanční vstup pro přívod signálu z elektrické kytary, basy, 
akustické kytary se snímačem, kláves nebo jiného nástroje.

NAPÁJECÍ KONEKTOR DC
Sem připojte napájecí adaptér DC. Standardní zdířka pro napájení z vhodného 
zdroje přes válcovitý konektor 9 VDC se záporným pólem ve středu.

TONE - TÓNOVÁ CLONA 
Nastavuje množství vyšších frekvencí.

PRE-MID BOOST – POSÍLENÍ STŘEDŮ
Nastavuje množství posílení středních frekvencí.

LEVEL - HLASITOST
Nastavuje hlasitost přebuzeného signálu.

GAIN - VSTUPNÍ CITLIVOST
Nastavuje množství celkového přebuzení.

LEDKA
Při zapnutém efektu svítí.

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ
Zapíná a vypíná efekt.

PŘIHRÁDKA NA BATERII (VZADU)
Přihrádka na jednu 9V baterii je přístupná po vyšroubování šroubu.



VNITŘNÍ TRIMR (PŘÍSTUPNÝ PO DEMONTÁŽI KRYTU)

Trimr TONE 2 nastavuje barvu vysokých frekvencí.

Kryt demontujte pomocí plochého šroubováku. Trimr nastavujte pomocí 
křížového šroubováku
.

TRIMR TONE 2

9V BATERIE
(NENÍ SOUČÁSTÍ)
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DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTÍ POKYNY

•UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k poškození, požáru nebo úrazu elektrickým proudem,    
    nevystavujte efekt ani jeho napájecí adaptér AC dešti nebo vlhkosti.
•Neupravujte síťovou zástrčku napájecího adaptéru AC.
•Efekt chraňte před kapajícími nebo odstřikujícími tekutinami.
•Uvnitř efektu nejsou žádné součásti, které by mohl uživatel opravit. Servis svěřte  
    výhradně kvalifikovaným odborníkům.
•UPOZORNĚNÍ: Efekt se smí napájet pouze homologovaným zdrojem (adaptérem) se  
    stabilizovaným napětím splňujícím platné bezpečnostní normy a zákonná nařízení.
•Před čištěním vnějšího povrchu efektu odpojte adaptér AC. K čištění používejte pouze vlhký  
     hadřík, před opětovným připojením ke zdroji proudu počkejte, dokud zcela neuschne.
•Zesilovače, reprodukční systémy a sluchátka (jsou-li součástí) mohou vytvářet velmi  
    vysoké hladiny akustického tlaku, které mohou způsobit dočasné nebo trvalé poškození  
    sluchu. Při nastavování hlasitostí postupujte proto opatrně.

DALŠÍ JAZYKY

Návod je dostupný i v dalších jazycích na www.fender.com/support

 Specifikace produktu se může bez oznámení měnit

SPECIFIKACE

IMPEDANCE 
PNAPÁJENÍ

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ 
ROZMĚRY 
HMOTNOST

Vstup: 450 kΩ  Výstup: 5 kΩ
Stabilizovaný adaptér 80 mA min při 9 VDC 
válcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (není v ceně)
bo 9V alkalická baterie (není v ceně)
9 VDC
62 × 111,8 × 55,9 mm
0,25 kg
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