Pred používaním tohto zariadenia si prosím prečítajte časti „BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA“ a „Dôležité
poznámky“. Tieto časti vám poskytnú dôležité informácie týkajúce sa správneho používania zariadenia. Pre
správne pochopenie všetkých funkcií a možností prístroja odporúčame prečítať si celý používateľský manuál.
Manuál majte poruke ako praktickú príručku.

Pripojenie vybavenia
Spojovací kábel (1/4" typ phone)
Paralelný DC kábel
(Príslušenstvo)

Základné funkcie
• Tento pedálový spínač poskytuje funkcie oboch pedálových spínačov FS-5L (latch type) a FS-5U
(momentary type).
• Môžete ho používať s produktmi Roland/BOSS, pre ktoré sú určené FS-5L a FS-5U.
* Pre používanie FS-7 je potrebný napájací AC adaptér (séria PSA). Ak chcete využívať len funkciu "Momentary", nie je nevyhnutné používať adaptér.

Používateľský Manuál

Popisy panelov

alebo

Konektory A (B)

Konektor DC IN

Sem pripojte zariadenia, ktoré chcete
ovládať pedálovým spínačom A (B).
Na pripojenie používajte káble s
koncovkami typu ¼“ phone.

Sem pripojte AC adaptér (séria PSA, predávaný samostatne).
S využitím priloženého paralelného DC kábla môžete
distribuovať napájanie do ostatných efektových jednotiek.

MEMO
Keď pripojíte 1/4” stereo phone
kábel ku konektoru B, môžete
ho používať so zariadením s
koncovkou 1/4” TRS phone.
* V takom prípade napájajte nič
ku konektoru A.

Pedálový spínač A (B)
Tieto fungujú ako spínače pre
zariadenie pripojené ku konektoru
A (B).

* Používajte výhradne odporúčaný AC adaptér (séria PSA) a
pripojte ho k elektrickej zásuvke so správnym napätím.

AC adaptér
(séria PSA)

Spojovací kábel
(stereo 1/4” typ phone)

* Môžete používať FS-7 s jedným káblom (1/4” typ phone ); pripojte ho ku konektoru A alebo B.
* Keď pripojíte kábel s koncovkou 1/4” ku konektoru B, nepripájajte nič ku konektoru A.
* Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia predídete tak
možnému poškodeniu.

Indikátory A (B)
Ak je spínač [MODE] nastavený
na FS-5L (LATCH), indikátor sa
rozsvieti alebo zhasne pri každom
stlačení pedálového spínača.
Ak je spínač [MODE] nastavený na
FS-5U (MOMENTARY), indikátor
sa rozsvieti len počas držania
stlačeného spínača.

Nastavenie spínača [POLARITY]

Pripojenie AC adaptéra

Keď chcete nastaviť polaritu FS-7 presne podľa
nastavení FS-5L alebo FS-5U uvedených v
používateľskom manuáli pripojeného zariadenia,
nastavte spínač nasledovne.

Bez pripojenia AC adaptéra môžete využívať FS-7
v režime MOMENTARY.
Bude fungovať s nasledujúcimi nastaveniami
bez ohľadu na skutočné nastavenie jednotlivých
spínačov.

FS-5L, FS-5U

FS-7
Nastavte do
pozície "I".

Spínač [MODE]

FS-5U (MOMENTARY)

Spínač [POLARITY]

Nastavte do pozície "I".

* Indikátory nesvietia.

* S týmto nastavením je zapnutý spínač v stave
"open" a vypnutý v stave "closed".

Technická špecifikácia

Spínač [POLARITY]
Určuje polaritu pedálových spínačov. Pozrite používateľský manuál zariadenia, ktoré pripájate, a zvoľte
správne nastavenie polarity.

BOSS FS-7: Dual footswitch

Spínač [MODE]

Napájanie

AC adaptér (Predávaný samostatne)

Týmto určíte režim spínačov.

Príkon

25 mA
62 (Š) x 131 (H) x 60 (V) mm
2-1/2 (š) x 5-3/16 (h) x 2-3/8 (v) palcov
290 g/11 oz
Paralelný DC kábel, Používateľský manuál

Nastavenie

Vysvetlenie

Rozmery

FS-5L (LATCH)

Stlačením pedálu zapnete alebo vypnete nastavenie (režim LATCH).

FS-5U (MOMENTARY)

Počas držania stlačeného pedálu bude nastavenie zapnuté, po uvoľnení
pedálu sa vypne (režim MOMENTARY).

Hmotnosť
Príslušenstvo
Doplnkové príslušenstvo
(predávané samostatne)
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AC adaptér (séria PSA)

* Nemôžeme zaručiť správnu prevádzku, ak sa toto zariadenie používa so zariadeniami inými, ako boli
určené.
* V záujme zdokonalenia produktu, si výrobca vyhradzuje právo zmeniť vzhľad alebo špecifikáciu tohto
prístroja bez predchádzajúceho upozornenia.

