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Z TYŁU ŚRUBA DOSTĘPU DO 9V BATERII

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY



Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup 
efektu Hammertone Metal – sensownego 
stompboxu, który dostarcza klasycznie 
miażdżące przestery.

Stwórzcie własny charakter przesteru za pomocą 
gałek regulujących wysokie tony, basy, głośność 
oraz czułość. Korzystajcie z wewnętrznych 
potencjometrów trymera, aby jeszcze bardziej 
dostosować jego brzmienie. Świetny metalowy 
ton jest poszukiwany i ceniony przez wymiataczy 
na całym świecie. Hammertone Metal stawia 
całą tę moc u Waszych stóp w każdym jej 
odcieniu od skromnego po stopiony.

HAMMERTONE METAL



WTYK WYJŚCIOWY
Wyjście o niskiej impedancji do połączenia ze wzmacniaczem lub 
kolejnym pedałem w zestawie.

WTYK WEJŚCIOWY
Wejście o wysokiej impedancji dla gitary elektrycznej, basowej bądź 
akustycznej z czujnikiem, klawiszy lub innych instrumentów.

GNIAZDO ZASILANIA DC
Do podłączenia adapteru zasilania DC. Standardowe gniazdo 
centralnie ujemne 9VDC do użytku z odpowiednimi zasilaczami.

HIGH - GAŁKA REGULUJĄCA WYSOKOŚĆ
Reguluje poziom częstotliwości wysokich tonów.

LOW - GAŁKA REGULUJĄCA BASY
Reguluje poziom częstotliwości basów.

LEVEL - GAŁKA REGULUJĄCA GŁOŚNOŚĆ
Reguluje głośność efektu distortion.

GAIN - GAŁKA REGULUJĄCA CZUŁOŚĆ WEJŚCIOWĄ
Reguluje poziom czułości wejściowej.

DIODA KONTROLNA LED
Świeci, kiedy efekt jest włączony.

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY
Włącza i wyłącza efekt.

KOMORA BATERII (TYŁ)
Komora mieszcząca jedną 9V baterię z dostępem odkręcanym na śrubę.



WEWNĘTRZNE POTENCJOMETRY TRYMERA 
(DOSTĘPNE PO ZDJĘCIU POKRYWY)

Trymer MIDRANGE  wzmacnia lub przeciwnie tłumi środkowe 
brzmienia. Po ustawieniu na środku jest płaski.

Trymer FILTER to filtr dolnoprzepustowy, który pomaga usunąć nadmiar 
energii o wysokiej częstotliwości lub "musowanie" (około 4kHz i 
więcej) z jaśniej brzmiących wzmacniaczy.

Zdejmijcie pokrywę za pomocą śrubokręta płaskiego. Trymery 
regulujcie za pomocą śrubokręta krzyżowego.

TRYMER MIDRANGE

TRYMER FILTER

9V BATERIA
(BRAK W ZASTAWIE)
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WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

•OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec uszkodzeniu, pożarowi lub porażeniu prądem, nie  
    należy narażać jednostki lub jej zasilacza na działanie deszczu lub wilgoci.
•Nie przerabiać wtyczki sieciowej podłączonego zasilacza.
•Jednostki nie należy spryskiwać lub polewać płynami.
•Wewnątrz jednostki nie ma żadnych części nadających się do serwisowania przez  
     użytkownika. Serwis należy kierować wyłącznie do wykwalifikowanego personelu.
•OSTRZEŻENIE: Jednostka może być podłączona wyłącznie do certyfikowanego oraz  
    regulowanego przez odpowiedni urząd źródła zasilania (adapteru), dopuszczonego  
    do użytku i zgodnego z obowiązującymi lokalnymi i krajowymi wymogami    
    regulacyjnymi w zakresie bezpieczeństwa.
•Przed czyszczeniem zewnętrznej części jednostki należy odłączyć zasilacz sieciowy. Do  
    czyszczenia należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki a następnie przed ponownym  
    podłączeniem do zasilania należy poczekać, aż urządzenie całkowicie wyschnie.
•Wzmacniacze i systemy głośnikowe oraz słuchawki douszne/nauszne (jeśli są w  
    wyposażeniu) posiadają zdolność do wytwarzania bardzo wysokich poziomów ciśnienia  
    akustycznego, które może spowodować tymczasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu.  
    Należy zachować ostrożność podczas ustawiania i regulowania poziomów głośności w  
    czasie użytkowania.

INNE JĘZYKI

Podręcznik w innych językach dostępny na
www.fender.com/support

 Dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia

DANE TECHNICZNE

IMPEDANCJE 
ZASILANIE

WYMOGI DOTYCZĄCE
ZASILANIA  
WYMIARY 
WAGA

Wejście: 500 kΩ  Wyjście: 470Ω
Regulowany adapter 80 mA min @ 9VDC
gniazdo lufowe 5,5 × 2,1 mm (nie zawarty)
lub bateria alkaliczna 9V (nie zawarty)
9VDC

62 × 111,8 × 55,9 mm
0,25kg
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