
Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de Behringer ULTRA CHORUS UC200 
hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal biedt je een zeer goede Chorus sound met een ongelooflijk 
stereo-effect. Dankzij talrijke features krijg je een uitstekende parametercontrole en dat voor een 
maximum aan flexibiliteit en creativiteit. 

Het Chorus-effect voegt aan het signaal een iets ander signaal van het origineel signaal toe,  
waardoor een aangenamer, een wat zwevende klank ontstaat. Dit wordt vaak gebruikt, om signalen 
beter te laten klinken.

1.  Bedieningselementen

(1) De LEVEL-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.

(2) De TONE-regelaar geeft een klankaanpassing van de totale sound om een duidelijke,  
briljantere klank te bereiken. 

(3) De RATE-regelaar bepaalt de snelheid van het Chorus-effect. 

(4) Met de DEPTH-regelaar geeft je het effect een volle, diepere klank.

(5) De ON/BATT-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun  
je de batterij-toestand controleren.

(6) De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.

(7) De  6,3-mm IN-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.

(8) De twee 6,3-mm OUT A- en OUT B-monostekkerbussen sturen het signaal verder  
naar je versterker. Gebruik beide uitgangen, om het apparaat in stereo te kunnen gebruiken.  
Voor mono moet je alleen de OUT A-aansluiting gebruiken. 

De DC IN-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering). 

Het BATTERIJVAK bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, 
moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen.  
Let erop, dat u geen krassen achterlaat.
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ULTRA CHORUS UC200

◊ ◊ De UC200 heeft geen On/Off-schakelaar. De UC200 is klaar voor gebruik, zodra er een 
kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de UC200 niet in gebruik is. 
Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het SERIENUMMER bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2.  Veiligheidsinstructies
Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde 
uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties 
of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het 
netsnoer beschadigd is.

3.  Beperkte Garantie
Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia 
limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.

4.  Dati Tecnici

In

Connector 1/4" TS
Impedance  500 kΩ

Out A

Connector 1/4" TS
Impedance  1 kΩ

Out B

Connector 1/4" TS
Impedance 1 kΩ

Power Supply

 9 V    , 100 mA regulated
Behringer PSU-SB

USA/Canada 120 V~, 60 Hz
China/Korea 220 V~, 50 Hz
U.K./Australia 240 V~, 50 Hz
Europe 230 V~, 50 Hz
Japan 100 V~, 50 - 60 Hz

Power connector 2 mm DC jack,  
 negative center
Battery 9 V type 6LR61
Power consumption 30 mA

Physical/Weight

Dimensions  approx. 2 1/8 x 2 3/4 x 4 4/5" 
(H x W x D) approx. 54 x 70 x 123 mm
Weight approx. 0.73 lbs / 0.33 kg

De Fa. Behringer doet steeds haar best te zorgen voor een  
zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties 
worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd 
verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken  
van het apparaat kunnen daarom van de genoemde 
omschrijving of afbeelding afwijken.


