PEDAL BOARD PB1000
Tak for den tillid, du har vist os ved at købe BEHRINGER PEDAL BOARD PB1000. Denne højkvalitets letvægtspedal kan transportere op til 12 effektpedaler. Den indbyggede 1,7 A strømforsyning indeholder
alt det du skal bruge for at sætte strøm til din samling af stompbokse.

TILSLUTNINGER
Brug dette ¼" TS INPUT-stik til instrumentkablet. Brug kun et instrumentkabel i høj kvalitet til dette formål.
¼" TS TO EFFECTS-stikket sender signalet til dine effektpedaler (TU300 på billedet).
Brug disse ¼" TS FROM EFFECTS-stik til stereo-effekt-signalet fra dine effektpedaler (DR100 på billedet).
Disse ¼" TS OUTPUT TO AMP-stik sender signalet til din(e) amp(s).
Brug 9 V-stikket til den medfølgende 9 V-strømforsyning.
Brug DC OUT-stikket til det medfølgende daisy chain-kabel og tilslut det til alle effektpedaler.

GARANTI
For vores aktuelle garantibestemmelser, se venligst vores hjemmeside på http://www.behringer.com.

SPECIFIKATIONER
Tilslutning
Strømforsyning

Nettilslutning
Effektforbrug
Mål
(H x B x D)
Vægt

¼" TS, ubalanceret
9V
, 1,7 A adapter (inkl. i leveringen)
USA/Canada 120 V~, 60 Hz
GPE182-090170-1 (HSB-UL)
Europe/Australia 230 V~, 50 Hz
GPE182-090170-2 (HSB-EU)
U.K.
GPE182-090170-3 (HSB-UK)
Korea 220 V~, 60 Hz
GPE182-090170-4 (HSB-SAA)
China 220 V~, 50 Hz
GPE182-090170-5 (HSB-CCC)
Japan 100 V~, 50/60 Hz
GPE182-090170-6 (HSB-JP)
2 mm DC-jackstik, center negativ
(daisy-chain-kabel inkluderet)
2 mA
504,3 mm x 663,6 mm x 115 mm
ca. 5,33 kg (inkl. SPSU & daisy chain-kabel)

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.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
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.

Forbehold for retten til tekniske ændringer og ændring af udseendet uden varsel. Alle informationer heri er korrekte ved trykningen.
BEHRINGER påtager sig ikke noget ansvar for noget som helst tab, som måtte overgå enhver anden person, som stoler enten helt
eller delvist på nogen beskrivelse, billede eller udsagn, som er indeholdt i denne manual. Afbildede farver og specifikationer kan
afvige en smule fra produktet. Produkter sælges kun gennem vore autoriserede forhandlere. Distributører og forhandlere er ikke
agenter for BEHRINGER og er ikke bemyndiget til på nogen måde at forpligte BEHRINGER, hverken ved udtrykkelig eller underforstået
tilsagn. Ingen del af denne manual må mangfoldiggøres eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk,
inkl. fotokopiering og optagelse under nogen form eller til noget formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra firma BEHRINGER
International GmbH. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES. © 2007 BEHRINGER International GmbH.BEHRINGER International GmbH,
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Tyskland. Tlf. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903
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ANVENDELSESEKSEMPLER
(de viste produkter er ikke inkluderet, undtagen PB1000)

