


LEDKA

VSTUPVÝSTUP

NAPÁJACÍ KONEKTOR DC

VZADU SKRUTKA NA PRÍSTUP K 9V BATÉRII 

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ



Ďakujeme za zakúpenie efektu Hammertone 
Overdrive – zmysluplného pedálu, ktorý vyženie 
váš zvuk do nových výšin vybudenia, drvivosti a sily.

Charakter prebudenia si vylaďte nastavením tónu, 
boostera, vstupnej citlivosti a hlasitosti. Vnútorným 
trimerom si môžete tón prispôsobiť ešte viac. 
Overdrive je všade nenahraditeľným efektom vo 
výbave každého gitaristu a basistu. Hammertone 
Overdrive kladie tento výkonný efekt k vašim nohám 
vo všetkých možných odtieňoch: od jemných až po 
„napálené“.

HAMMERTONE OVERDRIVE



VÝSTUP
Nízkoimpedančný výstup sa pripája k zosilňovaču alebo ďalšiemu 
pedálu v zostave.

VSTUP
Vysokoimpedančný vstup pre prívod signálu z elektrickej gitary, basy, 
akustickej gitary so snímačom, klávesov alebo iného nástroja.

NAPÁJACÍ KONEKTOR DC
Sem pripojte napájací adaptér DC. Štandardný jack pre napájanie z 
vhodného zdroja cez valcovitý konektor 9 VDC so záporným pólom v strede.

TONE – TÓNOVÁ CLONA 
Nastavuje množstvo vyšších frekvencií.

PRE-MID BOOST – POSILNENIE STREDOV
Nastavuje množstvo posilnenia stredných frekvencií.

LEVEL – HLASITOSŤ
Nastavuje hlasitosť prebudeného signálu.

GAIN – VSTUPNÁ CITLIVOSŤ
Nastavuje množstvo celkového prebudenia.

LEDKA
Pri zapnutom efekte svieti.

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ
Zapína a vypína efekt.

PRIEHRADKA NA BATÉRIU (VZADU)
Priehradka na jednu 9V batériu je prístupná po vyskrutkovaní skrutky.



VNÚTORNÝ TRIMER (PRÍSTUPNÝ PO DEMONTÁŽI 
KRYTU)

Trimer TONE 2 nastavuje farbu vysokých frekvencií.

Kryt demontujte pomocou plochého skrutkovača. Trimer nastavujte 
pomocou krížového skrutkovača.

TRIMER TONE 2

9V BATÉRIA
(NIE JE SÚČASŤOU)





VÝROBOK FIRMY
FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

CORONA, KALIFORNIA, USA

Fender® je registrovaná obchodná značka firmy FMIC.

Copyright © 2022 FMIC. Všetky práva vyhradené. 

PN 7724434000 REV C

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

•UPOZORNENIE: Aby nedošlo k poškodeniu, požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,  
    nevystavujte efekt ani jeho napájací adaptér AC dažďu alebo vlhkosti.
•Neupravujte sieťovú zástrčku napájacieho adaptéra AC.
•Efekt chráňte pred kvapkajúcimi alebo odstrekujúcimi tekutinami.
•Vnútri efektu nie sú žiadne súčasti, ktoré by mohol používateľ opraviť. Servisom poverte  
     výhradne kvalifikovaného odborníka.
•UPOZORNENIE: Efekt sa smie napájať iba homologovaným zdrojom (adaptérom) so  
     stabilizovaným napätím spĺňajúcim platné bezpečnostné normy a zákonné nariadenia.
•Pred čistením vonkajšieho povrchu efektu odpojte adaptér AC. Na čistenie používajte iba  
     vlhkú handričku, pred opätovným pripojením k zdroju prúdu počkajte, kým úplne neuschne.
•Zosilňovače, reprodukčné systémy a slúchadlá (ak sú súčasťou) môžu vytvárať veľmi  
    vysoké hladiny akustického tlaku, ktoré môžu spôsobiť dočasné alebo trvalé  
    poškodenie sluchu. Pri nastavovaní hlasitosti preto postupujte opatrne.

ĎALŠIE JAZYKY

Návod je dostupný aj v ďalších jazykoch 
na www.fender.com/support

 Špecifikácia produktu sa môže bez oznámenia meniť

ŠPECIFIKÁCIE

IMPEDANCIA 
NAPÁJANIE

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE 
ROZMERY 
HMOTNOSŤ

       Vstup: 450 kΩ        Výstup: 5kΩ
       Stabilizovaný adaptér 80mA min pri 9 VDC
         valcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (nie je súčasťou balenia)
       alebo 9V alkalická batéria (nie je súčasťou balenia)
       9 VDC
       62 × 111,8 × 55,9 mm
       0,25kg
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