
Tak fordi du har vist os din tillid ved at købe BEHRINGER HEAVY METAL HM300. Med denne kraftige 
effekt-pedal kan du fremstille supertyk, rørlignende forvrængning og endeløs sustain. Takket være dens 
kraftige funktioner kan du opnå de typiske hard rock og heavy metal-forvrængerlyde.

1.  Kontrol-Knapper

(1) LEVEL-knappen justerer output-niveauet.

(2) Med LOW-knappen kan du øge/sænke rækkevidden af lavfrekvensen.

(3) Med MID-knappen kan du øge/sænke rækkevidden af mellemfrekvensen.

(4) DIST-knappen justerer mængden af forvrænger-effekt og længden af den efterfølgende 
sustain-tid. Høje forvrænger-indstillinger medfører længere sustain-tid.

(5) ON/BATT-LED-lyset tændes, når denne effekt er aktiveret. Det fungerer også som 
batteriniveau-indikator.

(6) Brug fodkontakten til at aktivere/deaktivere effekten.

(7) Brug dette ¼" TS IN-stik til at tilslutte instrumentkablet.

(8) ¼" TS OUT-stikket sender signalet til din guitar-forstærker.

Brug DC IN-stikket til at tilkoble en 9 V-strømforsyning (medfølger ikke).

BATTERI-RUMMET findes under pedaldækslet. For at isætte eller udskifte 9 V-batteriet (medfølger ikke) 
skal du trykke på hængslerne med en kuglepen og fjerne pedallåget. Pas på ikke at ridse enheden.

◊ HM300 har ingen til/fra-kontakt. Så snart du isætter stikket i IN-stikket, er der tændt 
for HM300. Når den ikke er i brug, skal du fjerne den fra IN-stikket. På denne måde 
forlænges batterilevetiden.

SERIENUMMERET er placeret på undersiden.
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HEAVY METAL HM300
Heavy Metal Distortion Effects Pedal



HEAVY METAL HM300

Tekniske specifikaTioner og udseende kan ændres uden varsel. informaTion indeholdT er korrekT på udskrifTs TidspunkT. 
alle varemærker Tilhører deres respekTive ejere. music group kan ikke holdes Til ansvar for Tab som lides af personer, 
som er enTen helT eller delvis afhængige af beskrivelser, foTografier eller erklæringer indeholdT. music group produkTer 
sælges udelukkende igennem auToriserede forhandlere. disTribuTører og forhandlere repræsenTerer ikke music group og 
har absoluT igen auToriTeT Til aT binde music group ved nogen udTrykT eller implicereT repræsenTaTion. denne manual er 
copyrighT. ingen del af denne manual kan reproduceres eller TransmiTTeres i nogen form eller på nogen vis, enTen mekanisk 
eller elekTronisk, herunder foTokopiering eller opTagelse af nogen arT, for nogeT formål, uden skrifTlig Tilladelse af 
music group ip lTd. alle reTTigheder reserveres. © 2015 music group ip ltd. Trident chambers, Wickhams cay, p.o. box 146, road Town, 
Tortola, british virgin islands

2.  Sikkerhedsoplysninger
Må ikke anvendes i nærheden af vand eller installeres i nærheden af varmeenheder. Brug kun 
godkendte tilslutninger/tilbehør. Forsøg ikke selv at reparere produktet. Kontakt vores kvalificerede 
servicepersonale for at få udført service og reparation, især hvis strømforsyningsledningen eller stikket 
er beskadiget.

3.  Garanti
For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på behringer.com.

4.  Specifikationer

In

Connector ¼" TS
Impedance  500 kΩ

Out

Connector ¼" TS
Impedance 1 kΩ
Power Supply 9 V𝌂, 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB 100 - 240 V~, 50 - 60 Hz
Power connector 2 mm DC jack,  
 negative center
Battery 9 V type 6LR61
Power consumption 30 mA
Dimensions 54 x 70 x 123 mm 
(H x W x D) (2.1 x 2.8 x 4.8")
Weight 0.33 kg (0.73 lbs)

behringer bestræber sig konstant på at opretholde de højeste 
professionelle standarder. som et resultat af disse bestræbelser 
kan der ske ændringer fra tid til anden på de eksisterende 
produkter uden forudgående varsel. specifikationer og 
udseende kan derfor variere fra dem der er oplistet eller vist.


