
Obrigado pela confi ança que depositou em nós ao adquirir o BEHRINGER SUPER FUZZ SF300. Este pedal de 

efeitos é ideal para guitarras eléctricas e recria toda a variedade de famosos sons fuzz dos Anos 60 e 70.

1.  Comandos

(1) O comando LEVEL ajusta o nível de saída.

(2) O comando TREBLE permite-lhe aumentar/cortar a gama de altas frequências.

(3) O comando BASS permite-lhe aumentar/cortar a gama de baixas frequências.

(4) O comando GAIN ajusta o gain para sons mais distorcidos.

(5) O interruptor MODE permite-lhe escolher entre 3 modos de efeitos. 

FUZZ 1: Som fuzz básico, com ênfase no intervalo médio.

FUZZ 2: Som fuzz totalmente encorpado, com médios vazios e sons harmónicos agudos.

BOOST: O comando LEVEL fi ca inactivo e o comando GAIN ajusta o boost.

(6) O LED ON/BATT acende-se quando o efeito é activado. Também serve como um indicador 

de nível de bateria.

(7) Use o interruptor de pedal para activar/desactivar o efeito.

(8) Use este conector ¼" TS IN para ligar o cabo do instrumento.

(9) O conector ¼" TS OUT envia o sinal para o seu amplifi cador.

Use a ligação DC IN para ligar uma fonte de alimentação 9 V (não incluída). 

O COMPARTIMENTO PARA PILHAS está localizado por baixo da cobertura do pedal. Para instalar ou 

substituir a pilha de 9 V (não incluída), carregue nas patilhas com a ponta de uma esferográfi ca e retire a 

cobertura do pedal. Cuidado para não riscar a unidade.

(1)

(3)

(9)

(5)

(6)

(8)

(7)

(2)

(4)

SUPER FUZZ SF300
3-Mode Fuzz Distortion Eff ects Pedal



SUPER FUZZ SF300

O MUSIC Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer 

descrição, fotografi a, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modifi cações sem aviso prévio. Todas as 

marcas são propriedade de seus respectivos donos. MIDAS, KLARK TEKNIK, LAB GRUPPEN, LAKE, TANNOY, TURBOSOUND, TC ELECTRONIC, TC HELICON, BEHRINGER, 

BUGERA e COOLAUDIO são marcas ou marcas registradas do MUSIC Tribe Global Brands Ltd. © MUSIC Tribe Global Brands Ltd. 2018 Todos direitos reservados.

◊ ◊ O SF300 não tem um interruptor de ligação. Assim que insere a fi cha no conector IN, 
o SF300 é ligado. Quando não o pretender utilizar, retire a fi cha do conector IN. 
Isto prolonga a duração da bateria.

O NÚMERO DE SÉRIE está localizado na parte inferior.

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 qualifi cado para consertos 

ou reparações, especialmente se o cabo ou a tomada de alimentação estiverem danifi cados.

3.  Garantia Limitada
Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia 

limitada do MUSIC Tribe, favor verifi car detalhes na íntegra através do website musictri.be/warranty.

4.  Especifi cações

In

Connector ¼  " TS

Impedance  500 kΩ

Out

Connector ¼  " TS

Impedance  1 kΩ

Power Supply

 9 V𝌂, 100 mA regulated

BEHRINGER PSU-SB
USA/Canada 120 V~, 60 Hz

Europe/U.K./ 230 V~, 50 Hz

Australia 

China 220 V~, 50 Hz

Korea 220 V~, 60 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 ¾   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 BEHRINGER procura manter constantemente os 
mais elevados padrões profissionais. Como resultado 
desses esforços, podem ser realizadas regularmente 
modificações aos produtos existentes sem aviso prévio. 
As especificações e a aparência podem diferir do listado 
ou indicado.


