


LEDKA

VSTUPVÝSTUP

NAPÁJACÍ KONEKTOR DC

VZADU SKRUTKA NA PRÍSTUP K 9V BATÉRII 

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ



Ďakujeme za zakúpenie efektu Hammertone 
Metal – zmysluplného pedálu, ktorý vytvára 
klasicky drviace skreslenie.

Vytvorte si svoj vlastný skreslený zvuk nastavením 
výšok, basov, hlasitosti a vstupného vybudenia, 
prípadne si jeho hutnosť ďalej dolaďte 
vnútornými trimermi. Skvelý metalový zvuk 
hľadajú a oceňujú gitaroví drviči po celom svete. 
Hammertone Metal kladie drsný zvuk k vašim 
nohám vo všetkých možných odtieňoch: od 
opatrného až po riadne natavený.

HAMMERTONE METAL



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.

HIGH – VÝŠKY
Nastavuje hlasitosť vyšších frekvencií.

LOW – BASY
Nastavuje hlasitosť nízkych frekvencií.

LEVEL – HLASITOSŤ
Nastavuje hlasitosť skreslenia.

GAIN – VSTUPNÁ CITLIVOSŤ
Nastavuje úroveň vstupného vybudenia.

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.



VNÚTORNÉ TRIMERY (PRÍSTUPNÉ PO DEMONTÁŽI 
KRYTU)

Trimer MIDRANGE posilňuje alebo naopak potláča stredy vo zvuku. 
Ak je nastavený na strednú hodnotu, ekvalizér je rovný.

Trimer FILTER je filter dolnej priepusti, ktorý pomáha z ostrejšie 
znejúcich zosilňovačov odstrániť prebytočnú energiu vysokých 
frekvencií („šum“ okolo 4 kHz a vyššie).

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

TRIMER MIDRANGE

TRIMER FILTER

9V BATÉRIA
(NIE JE SÚČASŤOU)
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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: 500 kΩ        Výstup: 470 Ω
       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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