
Tack för det förtroende du visat oss genom köpet av Behringer ULTRA CHORUS UC200. Denna ultimativa 
effektpedal erbjuder dig superhäftiga Chorus Sound med otrolig stereoeffekt. Tack vare talrika egenskaper 
får du full parameterkontroll med högsta flexibilitet och kreativa möjligheter. 

Chorus-Effekt tillfogar signalen en lätt ostämd del av originalsignalen, varvid en angenäm,  
svävande klang uppstår. Den används ofta för att låta signaler klinga bredare.

1.  Betjäningsreglage

(1) LEVEL-reglaget bestämmer utgångsljudstyrkan.

(2) TONE-reglaget tillåter en klanganpassning för hela ljudbilden, för att uppnå en klar, briljant ton.

(3) RATE-reglaget bestämmer hastigheten av Chorus-effekten.

(4) Med DEPTH-reglaget tillför du en effekt av full, djup klang. 

(5) ON/BATT-LED lyser då en effekt är aktiverad. Dessutom kan du kontrollera batterietillståndet.

(6) Fotomkopplaren tjänar till att aktivera/avaktivera effekten.

(7) 6,3-mm IN-monohylsanslutning med fasthakning tjänar som anslutning av instrumentet.

(8) De två 6,3-mm OUT A- och OUT B-monohylsanslutning med fasthakning leder signalen vidare 
till din förstärkare. Använd bägge kanalerna för att apparaten ska ge stereoljud. För monoljud 
används bara OUT A-anslutningen. 

DC IN-Anslutningen tjänar som anslutning av en 9 V adapter (ingår inte i leveransen).  

BATTERIFACKET befinner sig under fotkontakten. För att sätta in eller byta batteriet, trycker man 
försiktigt med en kulspetspenna samman länkarna och tar loss pedalen. Se till att inte skrapa apparaten.

◊ ◊ UC200 har ingen On/Off-strömbrytare. UC200 är driftsklar så snart en kabel är instucken 
i IN-hylsanslutningen. Dra ut stickkontakten ur IN-hylsanslutningen, då UC200 inte mer 
används. Så förlänger du batteriets livslängd.

SERIENNUMRET befinner sig på apparatens undersida.
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2.  Säkerhetsanvisningar
Får inte användas i närheten av vatten eller installeras nära värmekällor. Använd endast godkända delar/
tillbehör. Utför aldrig själv någon service på produkten. Kontakta vår kvalificerade servicepersonal för 
service eller reparationer, särskilt om det förekommer skador på strömkabeln eller stickkontakten.

3.  Begränsad Garanti
För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti,  
se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

4.  Tekniska Data

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

Fa. Behringer bemödar sig alltid om att hålla högsta möjliga 
kvalitetsstandard. Nödvändiga modifikationer görs utan 
föregående varsel. Tekniska data eller utseende på apparaten 
kan därför avvika från angivna uppgifter eller bilder.


