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Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka 
Hammertone Delay – klasičnega modulacijskega 
efekta, ki bo zvoku dodal prostor in teksturo.

Vstopite v svet privlačnih odmevov z nastavitvijo 
časa, ponovitve in glasnosti. S stikalom Type 
lahko izbirate med digitalnimi in analognimi 
zvoki odmevov, s stikalom Mod pa vklapljate in 
izklapljate modulacijo. Delay je osnovni element 
v opremi vsakega modernega kitarista. 
Hammertone Delay lepo zakasnel zvok polaga k 
vašim nogam v vseh možnih odtenkih: od blagih 
do izrazitih.

HAMMERTONE DEL AY



IZHOD
Nizkoimpedančni izhod se priključuje na ojačevalnik ali drugi pedal v 
sklopu.

VHOD
Visokoimpedančni vhod za vhodni signal iz električne kitare, bas kitare, 
akustične kitare s pickupom, klaviature ali drugega instrumenta.

NAPAJALNI PRIKLJUČEK DC
Sem priključite napajalni adapter DC. Standardna vtičnica za 
napajanje iz zunanjega vira prek valjastega konektorja 9 VDC z 
negativnim polom na sredi.

TIME – ČAS
Nastavlja čas zakasnitve vse do največ ene sekunde.

FEEDBACK – PONOVITEV
Nastavlja glasnost ponovljenega signala. Pri nastavitvi najvišje vrednosti 
bo ponavljanje namesto naravnega slabenja vedno močnejše, dokler ne 
doseže glasnosti, ki povzroča prijetno popačenje.

LEVEL – GLASNOST
Nastavlja glasnost ponavljanja (odmeva) od povsem suhega signala 
(povsem brez odmeva) do poravnanih signalov (enaka glasnost 
suhega signala in signala efekta).

TYPE – STIKALO TIPA 
Tripoložajno stikalo za izbiro med zvokom digitalne zakasnitve 
(zgoraj), globljim zvokom 1. analogne zakasnitve (sredina) in bolj 
sredinskim zvokom 2. analogne zakasnitve (spodaj).

MOD – STIKALO MODULACIJE
V ponovljenem signalu aktivira nastavljivi efekt modulacije.

LED-LUČKA
Pri vklopljenem efektu sveti.

NOŽNO STIKALO
Vklaplja in izklaplja efekt.



NOTRANJA TRIMERJA (DOSTOPNA PO DEMON-
TAŽI POKROVA)

Trimer SPEED nastavlja hitrost modulacije (če je vklopljena s stikalom MOD). 

Trimer DEPTH nastavlja globino modulacije (če je vklopljena s stikalom MOD). 

Pokrov demontirajte s pomočjo ploščatega izvijača. Trimerja nastavljajte s 
pomočjo križnega izvijača.

Za nastavljanje upravljalnih elementov modulacije poskusite začasno 
nastaviti kratko zakasnitev. Količina modulacije ostaja tako pri kratki kot 
dolgi zakasnitvi enaka, vendar zakasnitev modulacije pride pred glavno 
zakasnitvijo. Če na trimerjih nastavite dolgo zakasnitev, lahko efekt deluje 
»lenobno«.

TRIMER SPEED

TRIMER DEPTH
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IPOMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

•OPOZORILO: Zaradi preprečevanja poškodb, požara ali električnega udara efekta in  
     njegovega napajalnega adapterja AC ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
•Ne spreminjajte električnega vtiča napajalnega adapterja AC..
•Efekt varujte pred kapljanjem ali brizganjem tekočin.
•Znotraj efekta ni nobenih sestavnih delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam.  
    Popravilo zaupajte izključno usposobljenim strokovnjakom.
•OPOZORILO: Efekt se lahko napaja samo prek homologiranega vira (adapterja) s  
     stabilizirano napetostjo, ki izpolnjuje veljavne varnostne standarde in zakonske uredbe.
•Pred čiščenjem zunanje površine efekta odklopite adapter AC. Za čiščenje uporabljajte samo  
     vlažno krpo, pred ponovnim priklopom na vir napajanja počakajte, da se povsem posuši.
•Ojačevalniki, sistemi zvočnikov in slušalke (če so sestavni del opreme) lahko ustvarjajo  
     zelo visoke ravni zvočnega tlaka, ki lahko povzročijo začasno ali trajno poškodbo  
     sluha. Pri nastavljanju glasnosti bodite zato previdni.

DRUGI JEZIKI

Navodilo je na voljo tudi v drugih jezikih
 na www.fender.com/support

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

TEHNIČNI PODATKI

IMPEDANCA 
NAPAJANJE

ZAHTEVE ZA NAPAJANJE 
DIMENZIJE 
MASA

Vhod: 500 kΩ  Izhod: 470 Ω
Stabilizirani adapter 100 mA min pri 9 VDC
valjasti konektor 5,5 × 2,1 mm (ni vključen)
9 VDC
62 × 111,8 × 55,9 mm
0,23kg

TA NAPRAVA JE SKLADNA S 15. ČLENOM PRAVILNIKA AMERIŠKE ZVEZNE KOMISIJE 
ZA KOMUNIKACIJE (FCC). DELOVANJE MORA IZPOLNJEVATI DVA POGOJA: 1) 
NAPRAVA NE SME POVZROČATI ŠKODLJIVIH MOTENJ IN 2) NAPRAVA MORA BITI 
SPOSOBNA PRENESTI VSE PREJETE MOTNJE, VKLJUČNO Z MOTNJAMI, KI BI LAHKO 
POVZROČILE NEŽELENO DELOVANJE.
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