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Dank u
Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons stelt blijkens 
de aankoop van de FOOT CONTROLLER FCV100.

De FCV100 is een waardevol en veelzijdig instrument 
voor uw installatie. ZIjn veelzijdige functies geven u 
de vrijheid nog meer parameters te beheersen door 
eenvoudig met uw voet het pedaal te bedienen. U regelt 
hier het volume of de modulatie van één stereo- of twee 
aparte muziekinstrumenten mee. Met de FCV100 heeft 
u een betrouwbaar gereedschap dat zowel live als in de 
studio voor uitstekende resultaten zal zorgen.
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Waarschuwing
Aansluitingen die gemerkt zijn 
met het symbool voeren een 
zodanig hoge spanning dat ze 

een risico vormen voor elektrische schokken. 
Gebruik uitsluitend kwalitatief hoogwaardige, 
in de handel verkrijgbare luidsprekerkabels 
die voorzien zijn van ¼" TS stekkers. Laat 
uitsluitend gekwalifi ceerd personeel alle 
overige installatie- of modifi catiehandelingen 
uitvoeren.

Dit symbool wijst u altijd op 
belangrijke bedienings - en 
onderhoudsvoorschriften in de 
bijbehorende documenten. 

Wij vragen u dringend de handleiding te lezen.
Attentie
Verwijder in geen geval de 
bovenste afdekking (van het 
achterste gedeelte) anders 

bestaat er gevaar voor een elektrische schok. 
Het apparaat bevat geen te onderhouden 
onderdelen. Reparatiewerkzaamheden mogen 
uitsluitend door gekwalifi ceerd personeel 
uitgevoerd worden.

Attentie
Om het risico op brand 
of elektrische schokken 
te beperken, dient u te 

voorkomen dat dit apparaat wordt blootgesteld 
aan regen en vocht. Het apparaat mag niet 
worden blootgesteld aan neerdruppelend of 
opspattend water en er mogen geen met water 
gevulde voorwerpen – zoals een vaas – op het 
apparaat worden gezet.

Attentie
Deze onderhoudsinstructies 
zijn uitsluitend bedoeld 
voor gekwalifi ceerd 

onderhoudspersoneel. Om elektrische 
schokken te voorkomen, mag u geen andere 
onderhoudshandelingen verrichten dan in 
de bedieningsinstructies vermeld staan. 
Reparatiewerkzaamheden mogen alleen 
uitgevoerd worden door gekwalifi ceerd 
onderhoudspersoneel. 
1. Lees deze voorschriften.
2. Bewaar deze voorschriften.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.

4. Volg alle voorschriften op.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt 
van water.
6. Reinig het uitsluitend met een droge doek.
7. Let erop geen van de ventilatie-openingen 
te bedekken. Plaats en installeer het volgens de 
voor- schriften van de fabrikant.
8. Het apparaat mag niet worden geplaatst 
in de buurt van radiatoren, warmte-uitlaten, 
kachels of andere zaken (ook versterkers) 
die warmte afgeven.
9. Maak de veiligheid waarin door de 
polarisatie- of aardingsstekker wordt voorzien, 
niet ongedaan. Een polarisatiestekker heeft 
twee bladen, waarvan er een breder is dan het 
andere. Een aardingsstekker heeft twee bladen 
en een derde uitsteeksel voor de aarding. 
Het bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er 
voor uw veiligheid. Mocht de geleverde stekker 
niet in uw stopcontact passen, laat het contact 
dan door een elektricien vervangen.
10. Om beschadiging te voorkomen, moet de 
stroomleiding zo gelegd worden dat er niet 
kan worden over gelopen en dat ze beschermd 
is tegen scherpe kanten. Zorg zeker voor 
voldoende bescherming aan de stekkers, 
de verlengkabels en het punt waar het netsnoer 
het apparaat verlaat.
11. Het toestel met altijd met een intacte 
aarddraad aan het stroomnet aangesloten zijn.
12. Wanneer de stekker van het hoofdnetwerk
of een apparaatstopcontact de functionele 
eenheid voor het uitschakelen is, dient deze 
altijd toegankelijk te zijn.
13. Gebruik uitsluitend door de producent 
gespeci- fi ceerd toebehoren c.q. onderdelen.

14. Gebruik het apparaat
uitsluitend in combinatie 
met de wagen, het statief,
de driepoot, de beugel 
of tafel die door de 
producent is aangegeven, 
of die in combinatie met 

het apparaat wordt verkocht. Bij gebruik van 
een wagen dient men voorzichtig te zijn bij het 
verrijden van de combinatie wagen/apparaat 
en letsel door vallen te voorkomen. 
15. Bij onweer en als u het apparaat langere 
tijd niet gebruikt, haalt u de stekker uit 
het stopcontact.

Belangrijke 
veiligheidsvoorschriften
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16. Laat alle voorkomende reparaties door 
vakkundig en bevoegd personeel uitvoeren. 
Reparatiewerk-zaamheden zijn nodig als het 
toestel op enige wijze beschadigd is geraakt, 
bijvoorbeeld als de hoofd-stroomkabel of 
-stekker is beschadigd, als er vloeistof of 
voorwerpen in terecht zijn gekomen, als het 
aan regen of vochtigheid heeft bloot-gestaan, 
niet normaal functioneert of wanneer het is 
gevallen.

17. Correcte afvoer van dit 
product: dit symbool geeft 
aan dat u dit product op 
grond van de AEEA-richtlijn 
(2012/19/EU) en de nationale 
wetgeving van uw land niet 

met het gewone huishoudelijke afval mag 
weggooien. Dit product moet na afl oop van 
de nuttige levensduur naar een offi  ciële 
inzamelpost voor afgedankte elektrische 
en elektronische apparatuur (AEEA) worden 
gebracht, zodat het kan worden gerecycleerd. 
Vanwege de potentieel gevaarlijke stoff en die 
in elektrische en elektronische apparatuur 
kunnen voorkomen, kan een onjuiste 
afvoer van afval van het onderhavige type 
een negatieve invloed op het milieu en de 
menselijke gezondheid hebben. Een juiste 
afvoer van dit product is echter niet alleen 
beter voor het milieu en de gezondheid, 
maar draagt tevens bij aan een doelmatiger 
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. 
Voor meer informatie over de plaatsen waar 
u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren, 
kunt u contact opnemen met uw gemeente of 
de plaatselijke reinigingsdienst.

TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITERLIJK 
KUNNEN ZONDER AANKONDIGING 
WORDEN GEWIJZIGD. DE HIERIN VERVATTE 
INFORMATIE IS CORRECT BIJ HET TER 
PERSE GAAN. ALLE HANDELSMERKEN ZIJN 
HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE 
EIGENAARS. MUSIC GROUP AANVAARDT 
GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR 
ENIG VERLIES DAT ENIG PERSOON ZOU 
ONDERVINDEN, DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK 
VERTROUWT OP ENIGE BESCHRIJVING, 
FOTO OF UITSPRAAK DIE HIERIN IS 
OPGENOMEN. KLEUREN EN SPECIFICATIES 
KUNNEN TUSSEN PRODUCTEN ONDERLING 
ENIGSZINS AFWIJKEN. PRODUCTEN VAN 
MUSIC GROUP WORDEN UITSLUITEND 
VERKOCHT DOOR GEAUTORISEERDE 
DEALERS. DISTRIBUTEURS EN DEALERS 
ZIJN GEEN AGENTEN VAN MUSIC GROUP 
EN HEBBEN ABSOLUUT GEEN AUTORITEIT 
OM MUSIC GROUP TE BINDEN DOOR 
MIDDEL VAN ENIGE UITDRUKKELIJKE OF 
BESLOTEN ACTIE OF VERTEGENWOORDIGING. 
DEZE HANDLEIDING IS AUTEURSRECHTELIJK 
BESCHERMD. NIETS VAN DEZE HANDLEIDING 
MAG WORDEN GEREPRODUCEERD OF 
OVERGEDRAGEN IN ENIGE VORM OF OP ENIGE 
WIJZE, ELEKTRONISCH OF MECHANISCH, 
WAARONDER FOTOKOPIËREN EN OPNEMEN 
OP ENIGERLEI WIJZE, VOOR ENIG DOEL, 
ZONDER DE UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE 
TOESTEMMING VAN MUSIC GROUP IP LTD.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. 
© 2015 MUSIC Group IP Ltd.
Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

WETTELIJKE ONTKENNING



1.  Veiligheidsvoorschriften
Let op de verschillende veiligheidsvoorschriften:
Leest u alstublieft alle veiligheids- en bedieningsvoorschriften goed door, voordat u 
probeert het apparaat te bedienen. Volg alle veiligheidsvoorschriften op en houd de 
gebruiksaanwijzing bij de hand voor toekomstige vragen.

Schade:
Let er op dat de FCV100 niet valt, aangezien dit ernstige beschadigingen tot 
gevolg kan hebben. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enige door de gebruiker 
toegebrachte schade.

Onderhoud:
Als de FCV100 gedurende meer dan drie maanden niet gebruikt zal gaan worden, 
haal de batterij er dan uit, om schade door een lekkende batterij te voorkomen. 
De FCV100 gaat automatisch aan zodra de pluggen in de ingangen worden gestoken. 
Vergeet niet de pluggen uit de ingangen te halen wanneer het apparaat niet gebruikt 
wordt, om de batterijen te sparen.
Om het apparaat op wisselspanning (AC) te gebruiken, neemt u een AC/DC adapter met de 
juiste specificaties. Een verkeerde adapter kan het apparaat beschadigen.
Reinig de FCV100 met een droge doek. Vermijd het gebruik van vluchtige 
oplosmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

2.  Bedieningselementen

Afb. 2.1: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 1)

(1) Door naar de “NORM”-modus over te schakelen, is de FCV100 in staat het volume 
van twee aparte muziekinstrumenten te regelen. Signalen van INPUT 1/2 worden 
naar OUTPUT 1/2 geleid. In de “CV”-modus kunnen de modulatie en het volume 
van andere muziekinstrumenten met de FCV100 worden geregeld, door OUTPUT 2 
met de volume- of de modulatie-ingang van het instrument te verbinden. 
In de “CV”-modus, wanneer OUTPUT 2 in gebruik is, kan INPUT/OUTPUT 1 nog 
steeds worden gebruikt om het volume van een ander instrument te regelen, 
vergelijkbaar met de “NORM”-modus. Alle verbindingen dienen met behulp van 
standaard 6,3 mm klinkerstekkers te worden gelegd.

NORMCV

(1) (2) (3) (4)
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(2) In de “NORM”-modus worden deze pluggen gebruikt om het invoersignaal van de 
FCV100 aan aparte instrument-ingangen door te geven. Als u alleen OUTPUT 2 IN 
“CV”-modus gebruikt, dan werkt de FCV100 als een CV Controller.

(3) Wordt de MIN VOL volledig met de klok mee gedraaid, dan wordt het volume in de 
minimale setting harder. Hiermee kunt u het volumebereik bepalen.

(4) U kunt het volume instellen door aan de volumeknop te draaien, of door op het 
pedaal te drukken tot het gewenste volume bereikt is.

Afb. 2.2: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 2)

(5) Als de batterij-LED verzwakt, of niet meer aangaat, moet de batterij vervangen 
worden. Aanwijzingen omtrent het vervangen van de batterijen vindt u in 
hoofdstuk 3 “HET PLAATSEN EN VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN”.

(6) Verbind de instrumenten via de INPUTS 1/2, gebruik daarbij de “NORM”-modus. 
In de “CV”-modus kunt u INPUT 2 van de FCV100 niet gebruiken, aangezien het 
bedienend signaal uitsluitend uit OUTPUT 2 komt. Zoals eerder besproken, kunt u 
INPUT 1/OUTPUT 1 in de “CV”-modus gebruiken om het volume van een ander 
instrument te regelen.

Afb. 2.3: Bedieningselementen van de FCV100 (deel 3)

(7) De FCV100 kan met een adapter of met een 9 Volts batterij (type 6LR91) worden 
gebruikt. Gebruikt u tegelijk een batterij en de adapter, dan neemt de FCV100 
geen stroom van de batterij.

(5) (6)

(7)

6 FOOT CONTROLLER FCV100 Gebruiksaanwijzing



3.  Het Plaatsen en Vervangen van  
de Batterijen
Om het batterijvak te openen, gaat u als volgt te werk:
1. Draai de afsluitende schroef aan de onderzijde van de FCV100 open en verwijder 

de bodem.
2. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe.
3. Zet de bodem weer vast.

◊ Denk er steeds aan de pluggen uit de ingangen te halen wanneer u het 
apparaat niet gebruikt, om de batterijen niet onnodig te verbruiken.

4.  Verbindingen

Afb. 4.1: 6,3 mm mono-klinkerstekker

Afb. 4.2: 6,3 mm stereo-klinkerstekker

strain relief clamp

sleeve

tip

sleeve
(ground/shield)

Unbalanced ¼" TS connector

tip
(signal)

CV mode at Output 2 with 1/4 " TRS connector

strain relief clamp

sleeve
ring
tip

sleeve
ground/shield

Tip: Supply voltage from unit/instrument
Ring: Control voltage to unit/intsrument

T

R

50 kΩ

Out 2

tip
hot (+ve)
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5.  Specificaties

Input/output

1/4" TS connectors, unbalanced  
Tip: Supply voltage from unit/instrument to be controlled 
(Impedance: 50 kΩ) 
Ring: Slider pick-up control voltage dependend on pedal 
position (Impednce: 0...50 kΩ)

Maximum input level 2 V (RMS)

Input impedance 300 kΩ

Output impedance 560 Ω

Attenuation range 0 - 70 dB

Total harmonic distortion 0.04% (1 kHz @ 1 V (RMS) output)

Signal-to-noise ratio 94 dB

Power supply 12 V / >10 mA DC power adapter

Battery power 9 V battery type 6LR91

Power consumption 7 mA

Dimensions 113 x 248 x 117 mm (4.4 x 9.8 x 4.6")

Weight 1.2 kg (2.5 lbs)

BEHRINGER is constantly striving to maintain the highest professional standards. As a result of these efforts, 
modifications may be made to existing products from time to time without prior notice. Specifications and appearance 
may therefore differ from those listed or shown.
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