Používateľský Manuál
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.

Základné funkcie
Pedál s vysokou impedanciou je vhodný pre priame pripojenie k elektrickým gitarám a basám.

Pripojenie vybavenia

Ako používať konektor TUNER OUT
Pripojte výstup gitary ku konektoru INPUT na FV-30H. Pripojte ladičku ku
konektoru TUNER OUT.
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Keď otočíte pedál do minimálnej pozície, môžete ladiť gitaru a v
zosilňovači nebude znieť žiadny zvuk.

Technická špecifikácia
Elektrická basa

BOSS FV-30H: Foot Volume
80 (Š) x 192 (H) x 58 (V) mm
3-3/16 (š) x 7-9/16 (h) x 2-5/16 (v) palcov

* Pred uskutočnením akýchkoľvek pripojení najprv znížte hlasitosť a vypnite všetky zariadenia predídete tak
možnému poškodeniu.
* Pri manipulácii s pedálom postupujte opatrne, aby ste si nepricvikli prsty medzi pohyblivé časti a panel. Ak
zariadenie používajú deti, mala by na ne dohliadnuť dospelá osoba.

Rozmery

(Maximálna výška)
80 (Š) x 192 (H) x 92 (V) mm
3-3/16 (š) x 7-9/16 (h) x 3-5/8 (v) palcov

Hmotnosť

840 g/1 lb 14 oz
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upozornenia.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Chráňte zariadenie pred pádom a nevystavujte ho
silným nárazom

Neopravujte ani nevymieňajte súčasti

Neukladajte na prístroj predmety
obsahujúce vodu (napr. vázu). Neumožnite
cudzím objektom (napr. horľaviny, mince,
drôty) alebo kvapalinám (napr. voda, šťava)
vniknúť do zariadenia. Mohlo by to spôsobiť
skrat, poruchu, alebo iné poruchy.

Neumožnite cudzím objektom alebo tekutinám vniknúť
do zariadenia; neukladajte na zariadenie nádoby s
tekutinami

Mohli by ste tým spôsobiť prevrhnutie alebo
poškodenie zariadení.

Neukladajte prístroj na nestabilné miesta

• Miesta vystavené extrémnemu teplu
(napr. priame svetlo v uzavretom
automobile, v blízkosti predmetov
vyžarujúcich teplo); alebo
• Vlhké miesta (napr. kúpeľne, umyvárne,
vlhké dlážky)
• Vystavené pare alebo dymu
• Vystavené pôsobeniu solí
• Miesta vystavené dažďu
• Prašné miesta
• Miesta veľkých otrasov

Nepoužívajte a neskladujte prístroj v takýchto miestach

Pri manipulácii s nasledujúcimi pohyblivými
časťami postupujte opatrne, aby ste si
nepricvikli prsty. Keď zariadenie používajú
deti, vždy je potrebný dozor a sprievod
dospelej osoby.

Buďte opatrní, aby ste si nepricvikli prsty

UPOZORNENIE

Riskujete tým poškodenie a poruchu.

Ak sú pri používaní zariadenia deti, alebo ak
zariadenie používajú deti, vždy je potrebný
dozor dospelej osoby.

Nevykonávajte žiadne úkony, ak nie
sú obsiahnuté v inštrukciách v tomto
používateľskom manuáli. Riskujete tým
poškodenie a poruchu.
Všetky servisné činnosti prenechajte vašim
predajcom, najbližšiemu servisnému
centru firmy Roland alebo autorizovanému
distribútorovi značky Roland, podľa zoznamu
na informačnej stránke.

Chráňte deti pred možným poranením

VAROVANIE

VAROVANIE

Symbol
upozorňuje na veci, ktoré treba vykonať.
Príslušná vec, ktorá musí byť vykonaná, je vyjadrená
znakom vo vnútri kruhu. V prípade symbolu vľavo
upozorňuje na nutnosť odpojenia sieťového káblu
zo zásuvky.

Symbol
upozorňuje používateľa na úkony, ktoré sa
nesmú vykonávať (sú zakázané). Príslušná vec, ktorú
neslobodno vykonať, je vyjadrená znakom v kruhu.
V prípade symbolu vľavo značka vyjadruje zákaz
rozoberania prístroja.

VŽDY DBAJTE NA NASLEDOVNÉ

Upozorňuje na riziko usmrtenia
alebo materiálneho poškodenia
v prípade nesprávneho
používania.
* Materiálne poškodenie sa
vzťahuje na poškodenie alebo
iné škodlivé účinky spôsobené
s ohľadom na domácnosť a jej
vybavenie ako aj na domáce
zvieratá.

Symbol
upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny
alebo varovania. Špecifický význam symbolu je
vyjadrený znakom vo vnútri trojuholníka. V prípade
symbolu vľavo sa jedná o všeobecné upozornenia,
varovania, alebo výstrahy pred nebezpečenstvom.

Nerozoberajte ani nijako neupravujte prístroj

UPOZORNENIE

VAROVANIE

Používa sa s inštrukciami
upozorňujúcimi používateľa na
riziko zranenia alebo poranenia
v prípade nesprávneho
používania prístroja.

POKYNY PRE PREVENCIU PROTI SPÔSOBENIU POŽIARU, ÚRAZU ALEBO ZRANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM
Upozornenia WARNING a CAUTION
Symboly

English

Dôležité poznámky

• Roland a BOSS sú registrované obchodné značky
spoločnosti Roland Corporation v USA a ostatných
krajinách.

Ochrana autorských práv

• Keď potrebujete zariadenie premiestniť, zabaľte
ho do materiálu absorbujúceho nárazy. Pri
premiestňovaní nástroja bez použitia takéhoto
obalu môžete poškriabať alebo poškodiť
zariadenie.
• Pri manipulácii s pedálom postupujte opatrne,
aby ste si nepricvikli prsty medzi pohyblivé časti a
panel. Ak zariadenie používajú deti, mala by na ne
dohliadnuť dospelá osoba.

• Pri pripájaní / odpájaní všetkých káblov, uchopte
samotný konektor, nikdy neťahajte za kábel.
Predídete tak skratovaniu alebo poškodeniu
vnútorných súčastí kábla.

• S tlačidlami, ovládačmi a konektormi manipulujte
s primeranou jemnosťou a opatrnosťou. Hrubé
zaobchádzanie môže spôsobiť poruchu.

Ďalšie opatrenia

• Na každodenné čistenie používajte jemnú a
suchú látku, alebo jemne navlhčenú látku. Na
odstránenie nečistôt použite látku napustenú
jemným, neagresívnym a neabrazívnym
saponátom. Potom utrite prístroj jemnou suchou
látkou.
• Nikdy nepoužívajte benzín, riedidlá, alkohol
alebo iné rozpúšťadlá, mohli by ste tým spôsobiť
odfarbenie a/alebo deformáciu zariadenia.

Údržba

• Neukladajte na prístroj predmety obsahujúce
tekutinu. Ak sa na prístroj vyleje tekutina, ihneď ju
utrite jemnou a suchou látkou.

• Nenechávajte dlhodobo umiestnené gumové,
vinylové alebo podobné materiály na zariadení.
Extrémna horúčava môže deformovať alebo
odfarbiť zariadenie.
• V závislosti od materiálu a teploty povrchu, na
ktorom je zariadenie umiestnené, jeho gumené
nožičky môžu odfarbiť alebo poškodiť povrch.
Môžete tomu zabrániť umiestnením kúsku plsti
alebo látky pod gumové nôžky. V takom prípade
zabezpečte, aby bol prístroj stabilne umiestnený.

• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému svetlu,
ani ho neumiestňujte pri zariadeniach vyžarujúcich
teplo, nenechávajte ho v uzavretom automobile
ani ho inak nevystavujte extrémnym teplotám.
Extrémna horúčava môže deformovať alebo
odfarbiť zariadenie.
• Pri premiestňovaní prístroja na iné miesto s
rozdielnou vlhkosťou sa môže vo vnútri zariadenia
vytvoriť kondenzát (vodné kvapky). Používaním
zariadenia v takomto stave môžete spôsobiť
jeho poškodenie alebo zničenie. Preto je pred
používaním prístroja potrebné nechať ho niekoľko
hodín stáť, aby sa kondenzované kvapky úplne
vyparili.

Umiestnenie

