9vDC

HIGH

MID F

MID

VOL

LOW

XLR OUT

BASS DI + PREAMP
DELUXE

SLAP

BYPASS

ACTIVE/PASSIVE

OUTPUT

INPUT

O UCHOA BASS DI + PREAMP,é um poderoso e versátil preamplificador e Direct Box para baixo.
Possui 2 footswitches:
O primeiro foot aciona um preset de equalização apropriado para a técnica SLAP e o segundo
foot é o BYPASS.
Possui também uma chave ACTIVE/PASSIVE,para ser selecionada de acordo com o baixo que vai ser
ligado em sua entrada,sendo ele passivo ou ativo.
Possui 1 conector P10 para a entrada do instrumento,um conector P10 para a entrada do amplificador e
1 conector XLR para ser conectado diretamente à um mixer ou interface de audio
DESCRIÇÃO DOS CONTROLES
HIGH:Controla a intensidade das frequencias altas(agudos.) +/- 15dB 5KHz.
MID F:Controle parametrico de médios,onde voce escolhe a frequencia que irá reforçar ou atenuar 150 à 1500Hz.
MID:Reforça ou atenua a frequencia que voce escolheu no controle parametrico MID F +/-15dB.
LOW:Reforça ou atenua as frequencias baixas(Graves)+/- 15dB 60Hz.
VOL:Controla o nível geral de saída.
ESPECIFICAÇÕES
Alimentação:9v através de fonte bem estabilizada e bem filtrada.
Possui proteção contra polaridade invertida da fonte.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES
Usar fontes bem estabilizadas e bem filtradas,para evitar zumbidos e danos ao pedal.
Embora o pedal possua proteção contra inversão de polaridade da fonte,não deve passar muito tempo
ligado com a polaridade da fonte invertida,pois isso pode acarretar na queima dos componentes de proteção.
Para evitar isso use sempre fonte com polaridade correta.
.IMPORTANTE:Ao ligar a saída balanceada em equipamentos que possuam Phantom Power(48v),desativar
o. referido PhantomPower para evitar oscilações no áudio.

O.BS:Evite usar limpa contatos nos potenciometros,pois isso pode ocasionar sérios danos aos mesmos.
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