
Muito obrigado pela confiança que demonstrou em nós com a compra do Behringer ULTRA CHORUS UC200. 
Este Pedal de Efeitos de última geração oferece-lhe um som de coro espectacular com um inacreditável 
efeito estéreo. Graças às suas amplas funcionalidades, dispõe de pleno controlo dos parâmetros para a 
máxima flexibilidade e criatividade.

O efeito de coro acrescenta ao sinal uma ligeira desafinação do sinal original, originando um agradável 
som flutuante. É frequentemente utilizado quando se pretende obter um sinal mais amplo.

1.  Comandos

(1) O regulador LEVEL regula a intensidade sonora de saída

(2) O regulador LEVEL ajusta a intensidade sonora de saída.

(3) O regulador TONE faz um ajustamento ao conjunto de sons, para obter um som nítido e brilhante.

(4) O regulador RATE ajusta a velocidade do efeito de coro.

(5) Com o regulador DEPTH, confere ao efeito um som pleno e profundo.

(6) O LED ON/BATT acende-se logo que o efeito é activado. Adicionalmente, pode verificar  
o estado da pilha.

(7) O interruptor de pedal destina-se a activar/desactivar o efeito.

(8) A conexão mono IN de 6,3 mm serve para ligar o instrumento.

(9) As duas conexões mono OUT A e OUT B de 6,3 mm transmitem o sinal ao seu amplificador.  
Utilize ambas as saídas para activar o aparelho em estéreo. Para um funcionamento em mono, 
utilize apenas a ligação OUT A.

A ligação DC IN destina-se a ligar um adaptador de 9 V (não fornecido).

O COMPARTIMENTO PARA PILHAS encontra-se por baixo do interruptor de pedal. Para inserir ou trocar 
as pilhas, comprima cuidadosamente as patilhas com uma esferográfica e retire o pedal. Tenha cuidado 
para não riscar o aparelho.
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ULTRA CHORUS UC200

◊ ◊ O UC200 não tem um interruptor On/Off. O UC200 está pronto a funcionar logo que  
é ligado um cabo na tomada IN. Retire a ficha da tomada IN quando o UC200 não  
estiver a ser utilizado. Assim, prolonga a duração da pilha.

O NÚMERO DE SÉRIE encontra-se na parte inferior do aparelho.

2.  Instruções de Segurança
Não utilize na proximidade de água, nem instale perto de fontes de calor. Use apenas conexões  
e acessórios autorizados. Não repare o seu produto. Contacte o nosso pessoal qualificado para  
consertos ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danificados.

3.  Garantia Limitada
Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia 
limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website musictribe.com/warranty.

4.  Dados Técnicos

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

A empresa Behringer tem a preocupação contínua de assegurar 
os mais elevados padrões de qualidade. As modificações 
necessárias serão efectuadas sem aviso prévio. Assim, os dados 
técnicos e a apresentação do aparelho podem diferir dos dados 
mencionados e das figuras.


