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Ďakujeme za zakúpenie Hammertone Space 
Delay – bohatého efektu oneskorenia, ktorý 
zvuku dodá hĺbku, priestor a atmosféru.

Vstúpte do sveta pôsobivých ozvien nastavením 
času, spätnej väzby a hlasitosti a ďalším 
doladením zvuku pomocou prepínačov Pattern a 
Mod. Delay je základným prvkom vo výbave 
každého moderného gitaristu. Hammertone 
Space Delay kladie krásne oneskorený zvuk k 
vašim nohám vo všetkých možných odtieňoch: od 
jemných až po výrazné.

HAMMERTONE SPACE DEL AY



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.

TIME – ČAS
Nastavuje dobu oneskorenia až na maximálne jednu sekundu.

FEEDBACK – SPÄTNÁ VÄZBA
Nastavuje hlasitosť opakovaného signálu. Pri nastavení na maximum 
bude opakovanie namiesto prirodzeného slabnutia naopak zosilňovať, 
až dosiahne hlasitosť spôsobujúcu príjemné skreslenie.

LEVEL – HLASITOSŤ
Nastavuje hlasitosť opakovania (ozveny) od úplne suchého signálu 
(celkom bez ozveny) až po vyrovnané signály (rovnaká hlasitosť 
suchého a efektového signálu).

PATTERN – PREPÍNAČ ŠTÝLU
Trojpolohový prepínač pre rôzne kombinácie virtuálnych magnetofónových 
hláv: oneskorenie o štvrťovú dobu (hore), oneskorenie 1. typu (uprostred) a 
oneskorenie 2. typu (dole). 

MOD – VYPÍNAČ MODULÁCIE
Moduluje oneskorený signál a napodobňuje kolísavosť klasického 
páskového echa. Rýchlosť a hĺbku modulácie je možné nastaviť na 
vnútorných trimeroch.

LEDKA
Pri zapnutom efekte svieti.

PEDÁLOVÝ SPÍNAČ
Zapína a vypína efekt.



VNÚTORNÉ TRIMERY (PRÍSTUPNÉ PO DEMONTÁŽI 
KRYTU)

Trimer SPEED nastavuje rýchlosť modulácie (ak je zapnutá vypínačom MOD).

Trimer DEPTH nastavuje hĺbku modulácie (ak je zapnutá vypínačom MOD).

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

Na nastavovanie ovládacích prvkov modulácie skúste dočasne nastaviť 
krátke oneskorenie. Množstvo modulácie zostáva pri krátkom aj dlhom 
oneskorení rovnaké, ale oneskorenie modulácie ide pred hlavným 
oneskorením a pri dlhom oneskorení navolenom na trimeroch sa môže 
zdať efekt „lenivý“.

TRIMER SPEED

TRIMER DEPTH
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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 100mA min  pri 9 VDC
         valcovitý konektor 5,5 × 2,1 mm (nie je súčasťou balenia)
       9 VDC
       62 × 111,8 × 55,9 mm
       0,23kg

TOTO ZARIADENIE JE V SÚLADE S ČASŤOU 15 NARIADENIA FEDERÁLNEJ KOMISIE 
PRE KOMUNIKÁCIU (FCC). JEHO POUŽÍVANIE MUSÍ SPLŇOVAT DVE PODMIENKY: 1) 
ZARIADENIE NESMIE PÔSOBIŤ ŠKODLIVÉ RUŠENIE A 2) ZARIADENIE MUSÍ ZNÁŠAŤ 
VŠETKY PRICHÁDZAJÚCE RUŠENIA VRÁTANE RUŠENIA, KTORÉ BY MOHLO 
SPÔSOBIŤ JEHO NEŽIADUCU ČINNOSŤ.
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