
FOOT CONTROLLER FCV100
Ultra-Flexible Dual-Mode Foot Pedal for 
Volume and Modulation Control
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Tak
Mange tak for den tillid, De har vist os ved at anskaffe 
vores FOOT CONTROLLER FCV100.

Med FCV100 som en del af Deres udstyr har De et 
værdifuldt og alsidigt redskab. De mange funktioner 
giver Dem friheden til at styre endnu flere parametre 
ved simpelthen at bruge Deres fod på pedalen. 
De kan regulere lydstyrken eller modulationen på et 
stereoanlæg eller to uafhængige musikinstrumenter. 
Med Deres FCV100 har De et pålideligt værktøj, 
der udmærker sig både live og i studiesammenhæng.
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Advarsel
Terminaler markeret med 
et symbol bærer elektrisk 
spænding af en tilstrækkelig 

størrelse til at udgøre risiko for elektrisk 
shock. Brug kun kommercielt tilgængelige 
højtalerkabler af høj kvalitet med et 0,6mm TS 
stik installeret. Alle andre installationer 
eller modifi kationer bør kun foretages af 
kvalifi ceret personale.

Uanset hvor dette symbol 
forekommer, henviser det til 
vigtige betjenings- og 
vedligeholdelses-anvisninger i 

det vedlagte materiale. Læs vejled-ningen.
Obs
For at mindske risikoen for 
elektrisk stød må toppen 
ikke tages af (heller ikke 

bagbeklædningen). Ingen indvendige dele 
må efterses af brugeren. Al service må kun 
foretages af faguddannet personale.

Obs
Udsæt ikke apparatet for regn 
og fugt, så risikoen for brand 
eller elektriske stød reduceres. 

Apparatet må ikke udsættes for dryp eller 
stænk, og der må ikke stilles genstande fyldt 
med væske som f.eks. vaser på apparatet.

Obs
Disse serviceanvisninger må 
kun anvendes af kvalifi ceret 
servicepersonale. For at 

reducere risikoen for elektriske stød må du 
kun udføre den form for service, som er omtalt 
i driftsanvisningerne. Reparationer må kun 
udføres af faguddannet personale.
1. Læs disse anvisninger.
2. Opbevar disse anvisninger.
3. Ret dig efter alle advarsler.
4. Følg alle anvisninger.
5. Anvend ikke dette apparat i nærheden 
af vand.
6. Brug kun en tør klud ved rengøring.
7. Tildæk ikke ventilationsåbninger. 
Installation foretages i overensstemmelse med 
fabrikantens anvisninger.

8. Må ikke installeres i nærheden 
af varmekilder såsom radiatorer, varmespjæld, 
komfurer eller andre apparater (inkl. 
forstærkere). der frembringer varme.
9. Omgå ikke sikkerheden, hverken 
i polariserede stik eller i stik til jordforbindelse. 
Et polariseret stik har to ben, hvoraf det 
ene er bredere end det andet. Et stik til 
jordforbindelse har to ben og en tredje gren 
til jordforbindelse. Det brede ben eller den 
tredje gren er der af hensyn til din sikkerhed. 
Hvis stikket ikke passer til stikkontakten, kan 
du tilkalde en elektriker til at udskifte det 
forældede stik.
10. Beskyt lysnetkablet fra at blive 
betrådt eller klemt. Sørg specielt ved stik, 
forlængerledninger og der, hvor de udgår fra 
enheden for tilstrækkelig beskyttelse.
11. Apparatet skal altid være tilsluttet til 
strømnettet med en intakt beskyttelsesleder.
12. Hvis hovednetstikket eller en 
apparatstikdåse skal fungere som afbryder, 
skal de altid være tilgængelige.
13. Benyt alene tilslutningsenheder/tilbehør 
som angivet af fabrikanten.

14. Når apparatet 
benyttes med vogn, 
stativ, trefod, konsol eller 
bord, skal det være med 
sådanne, som er anvist 
af fabrikanten eller som 
sælges sammen med 

apparatet. Når der benyttes vogn, skal der 
udvises forsigtighed, når kombinationen vogn/
apparat fl yttes, så du undgår at komme til 
skade ved at snuble. 
15. Tag stikket ud til dette apparat ved lyn og 
torden, eller når det ikke benyttes i længere tid.
16. Al service skal foretages af faguddannet 
personale. Service er påkrævet, når enheden på 
nogen måde er blevet beskadiget, hvis f.eks. 
strømforsyningsledningen eller stikket er 
blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt 
væsker eller der er faldet genstande ned i 
apparatet, hvis enheden har været udsat for 
regnvejr eller fugtighed, ikke fungerer normalt 
eller er blevet tabt.

17. Korrekt bortskaff else 
af dette produkt: Dette 
symbol indikerer, at dette 
produkt ikke må bortskaff es 
sammen med almindeligt 
husholdningsaff ald i henhold 

til WEEE-direktivet (2012/19/EU) og national 
lovgivning. Dette produkt skal indleveres på 
et autoriseret indsamlingssted for genbrug af 
aff ald af elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). 

Vigtige 
sikkerhedsanvisninger
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DEMENTI
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Forkert håndtering af denne type aff ald kan 
påvirke miljøet og sundheden negativt på 
grund af potentielt farlige stoff er, der generelt 
er tilknyttet EEE. Samtidig medvirker din 
korrekte bortskaff else af dette produkt til 
eff ektiv anvendelse af naturlige ressourcer. 
Kontakt de lokale myndigheder eller dit 
renovationsselskab for yderligere oplysninger 
om, hvor du kan indlevere dit kasserede udstyr 
til genbrug.

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



1.  Sikkerhedsforskrifter
Detaljerede sikkerhedsforskrifter:
Læs venligst alle sikkerhedsforskrifter og betjeningsanvisninger, før de begynder at 
anvende enheden. Følg alle sikkerhedsforskrifter og opbevar betjeningsanvisningerne 
til senere brug.

Beskadigelse:
Pas på ikke at tabe Deres FCV100, da den derved kan blive alvorligt beskadiget. 
BEHRINGER påtager sig intet ansvar for beskadigelse forårsaget af brugeren.

Vedligeholdelse og pleje:
Hvis FCV100 står ubenyttet i mere end tre måneder, skal batteriet tages ud, 
så beskadigelse som følge af batterilækage undgås. FCV100 tændes automatisk, 
så snart stikkene sættes i indgangene. For at spare på batteriet skal De huske at tage 
stikkene ud, når enheden ikke er i brug.
For brug med vekselstrøm benyttes den korrekte AC/DC strømadapter. En forkert 
strømadapter kan beskadige enheden. 
Rengør Deres FCV100 med en tør klud. Undgå at benytte flygtige opløsningsmidler, 
da disse kan beskadige overfladen.

2.  Styringselementer

Fig. 2.1: FCV100 styredele (del 1)

(1) Ved valg af “NORM”-funktion er FCV100 i stand til at regulere lydstyrken for to 
uafhængige musikinstrumenter. Signaler fra INPUT 1/2 føres til OUTPUT 1/2. 
I “CV”-funktion kan FCV100 regulere modulations- og lydstyrkeniveauerne for 
andre musik-instrumenter ved at forbinde OUTPUT 2 til instrumentets lydstyrke- eller 
modulationsindgang. I “CV”-funktion, når OUTPUT 2 er i brug, kan INPUT/OUTPUT 
1 stadig benyttes til at regulere lydstyrken for et andet instrument, ligesom i 
“NORM”-funktionen. Alle forbindelser foretages med standard 1/4" TRS-stik.

(2) I “NORM”-funktionen benyttes disse jackstik til at forsyne separate 
instrumentindgange med FCV100’s indgangssignal. Hvis De alene benytter 
OUTPUT 2 i “CV”-funktionen, fungerer FCV100 som en CV-kontroller.

(3) Hvis MIN VOL-knappen drejes hele vejen med uret, øges lydstyrken ved 
minimumindstillingen. Dermed kan lydstyrkeom-rådet indstilles.

NORMCV

(1) (2) (3) (4)
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(4) Lydstyrkeniveauet kan indstilles ved enten at dreje på knappen for lydstyrkeniveau 
eller ved tryk på pedalen, indtil det ønskede lydstyrkeniveua opnås.

Fig. 2.2: FCV100 styredele (del 2)

(5) Når LED-indikatoren for batteriet lyser svagt eller ikke lyser op, skal batteriet 
udskiftes. For anvisninger om, hvordan batteriet udskiftes, henvises til afsnit 3 
“ISÆTNING & UDSKIFTNING AF BATTERI”.

(6) Deres instrumenter tilsluttes via INPUT 1/2 ved at benytte “NORM”-funktionen. 
I “CV”-funktionen kan INPUT 2 på Deres FVC100 ikke benyttes, eftersom 
kontrolsignalet udelukkende kommer fra OUTPUT 2. Som angivet tidligere kan 
INPUT 1/OUTPUT 1 i “CV”-funktionen benyttes til at regulere lydstyrken for et 
andet instrument.

Fig. 2.3: FCV100 styredele (del 3)

(7) FCV100 kan anvendes via en AC/DC-strømadapter eller med et 9 V batteri 
(Type 6LR91). Hvis batteri og strømadapter benyttes samtidig, bruger FCV100 
ingen strøm fra batteriet.

3.  Isætning & Udskiftning Af Batteri
Batterirummet åbnes ved at følge nedenstående anvisninger:
1. Låseskruen på undersiden af FCV100 løsnes, og dækslet fjernes.
2. Det gamle batteri fjernes og erstattes med et nyt.
3. Dækslet sættes på igen.

◊ Husk at tage jackstikkene ud, når enheden ikke er i brug - dermed forlænges 
batteriets levetid.

(5) (6)

(7)

6 FOOT CONTROLLER FCV100 User Manual



4.  Forbindelser

Fig. 4.1: 1/4" TS-stik

Fig. 4.2: 1/4" TRS-stik

strain relief clamp
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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.  Specifikationer

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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We Hear You
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