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Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, a Behringer Digital Multi-FX FX600-at. Ez a digitális multi effektpedál nagy 
felbontású 24 bites sztereo flanger, chorus, phaser, delay, tremolo és pitch shifter effekteket kínál. A kiterjedt 
hangszabályozásnak és a kiegészítő, multifunkciós paraméter kontrollnak köszönhetően rengeteg divatos hangzás áll 
rendelkezésére, hogy minden helyzetben megállja a helyét. 

 

1. KEZELŐ SZERVEK 
 

 
Felülnézet 

A LEVEL szabályozó határozza meg a kimeneti hangerőt, 

és  a PAR 1 és 2 szabályozók az effekttől függően különböző funkciókkal bírnak. 
 

 X                                             

Chorus Effektsebesség (FX Speed) Effekt mélység (Depth) 

Flanger Effektsebesség (FX Speed) Effekt mélység (Depth) 

Phaser Effektsebesség (FX Speed) Effekt mélység (Depth) 

Delay Késleltetési idő (Delay Time) Ismétlések száma (Feedback) 

Tremolo Effektsebesség (FX Speed) LFO hullám forma (Shape) 

Pitch Shifter 
Detune (enyhe hangmagasság 

változtatás a teltebb 
Pitch intervallum (félhang eltolás) 

Az FX szabályozóval lehet a különböző effektek közül választani: 
 

CHORUS Ez az effekt az eredeti jelhez egy enyhe eltérést ad hozzá. Így egy hangmagasság változtatással egy 
kellemes lebegő hatás jön létre. 

FLANGER: Eredetileg a flanger effektet két szalagos magnóval állították elő, amelyek szinkronban működtek. 
Mindkét készüléken ugyanaz a jel fut. Ha az egyik ujjunkat a bal oldali tekercsere helyezzük, az a tekercsre fékezően hat, 
és így a sebességre is. A meglévő késés adja a jel fáziseltolását. 

PHASER: Egy phaser-rel az audio jelhez egy második, fáziseltolt jelet fűzünk hozzá. A jel így teltebbnek és élőbbnek 
hangzik. 

PITCH SHIFTER: A pitch shifter a jel enyhe torzítását eredményezi. 

TREMOLO: A tremolo effekttel a jel periodikus hangerő modulációja érhető el. Így a hangos és halk jelek folyamatos 
váltakozása jön létre, az eredmény pedig egy remegő, reszkető hangzás. 

DELAY: A bemenő jel késleltetése változó ismétlődési számmal. 

Az ON/BATT LED világítani kezd, amint az effekt aktiválódik. Továbbá az elemállapot is felügyelhető. 

A lábkapcsoló az effekt aktiválására/deaktiválására való. 

A két 6,3 mm-es IN A és IN B mono jack csatlakozóalj gy sztereo jel csatlakoztatására szolgál. A mono 

üzemmódhoz használja csak az IN A csatlakozót. 



 

A két 6,3 m m-es OUT A- és OUT B mono jack csatlakozóalj továbbítja a jelet az erősítőre. Használja mindkét 
kimenetet a készülék sztereo módban való működtetéséhez. A mono üzemmódhoz használja csak az OUT A 
csatlakozót. 

A DC IN csatlakozóhoz a készülék jobb oldalán egy 9 V-os hálózati adapter csatlakoztatható (nem szállítjuk vele). 

Az ELEMTARTÓ  a lábkapcsoló alatt található. Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez nyomja óvatosan össze 
a csuklót és távolítsa el a pedált. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a készüléket. 

1& Az FX600 nem rendelkezik be-/kikapcsolóval. Az FX600 azonnal üzemkész, amint egy 
kábelt az IN csatlakozóaljba csatlakoztat.  Húzza ki a dugót az IN csatlakozóaljból, ha 
nem használja az FX600-at. Így növelhető az elem élettartama. 

A SOROZATSZÁM a készülék alján található. 

 

2. GARANCIA 
A garanciális feltételek a http://www.behringer.com  oldalon találhatók. 

 

3. MŰSZAKI  ADATOK 
In A 

 
 
 

In B 
 
 

Out A 
 
 

Out B 

 
Csatlakozó  6,3 mm-es mono jack csatlakozó 
Impedancia 500 kohm 
Impedancia, mono 250 kohm 
 

Csatlakozó  6,3 mm-es mono jack csatlakozó 
Impedancia 500 kohm 
 

Csatlakozó  6,3 mm-es mono jack csatlakozó 
Impedancia 1 kohm 
 

Csatlakozó  6,3 mm-es mono jack csatlakozó 
Impedancia 1 kohm 

Tápellátás 9 V 100 mA szabályozott 
BEHRINGER PSU-SB 
USA/Kanada 120 V-, 60 Hz 
Kína/Korea 220 V-, 50 Hz 
UK/Ausztrália 240 V-, 50 Hz 
Európa 230 V-, 50 Hz 
Japán 100 V-, 50 - 60 Hz 

Hálózati csatlakozó  2 mm-es DC csatlakozó, Center negatív 
Elem 9 V, 6LR61 típus 
Teljesítményfelvét 90 mA 
Méret (Ma x Sz x Mé) kb. 54 x 70 x 123 mm Súly kb. 
0,33 kg 

A Behringer vállalat folyamatosan azon fáradozik, hogy a legjobb minőséget garantálja. A szükséges módosításokat előzetes tájékoztatás 
nélkül végzi. A műszaki adatok és a készülék megjelenése ezért eltérhet a megadottaktól vagy az ábrázoltaktól. 

 

4. BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Ne működtesse a készüléket víz vagy hőforrás közelében. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékot használjon. Ne 

végezzen saját kezű javításokat a készüléken. A javításokat csak arra feljogosított szakember végezheti, különösen a 
hálózati kábel vagy hálózati dugó sérülése esetén. 

 
A műszaki és megjelenési változtatások joga fenntartva. Az összes adat megfelel a technikai állapotnak a nyomdába 
kerülés idején.  A leírásban megnevezett cég-, intézmény vagy kiadvány nevek és azok logói a mindenkori tulajdonos 
márkajelei. Használatuk semmilyen formában nem jelenti a védjegy igényét, és nem jelent kapcsolatot a védjegy 

tulajdonosa és a Behringer vállalat között. A kézhezkapott leírások helyességéért, teljességéért, az ábrákért és 
adatokért a Behringer nem vállal felelősséget. A megjelenített színek és adatok kis mértékben eltérhetnek a 
tényleges terméktől. A Behringer termékeket csak szakkereskedők értékesítik. A terjesztők és kereskedők nem a 
Behringer felhatalmazottjai és nincsen jogosultságuk arra, hogy a Behringert bármilyen formában jogilag képviseljék. 
Ez a leírás szerzői jog által védett. Bármilyen sokszorosítás, utánnyomás, még kivonatosan is, és az ábrák 

felhasználása (átszerkesztve is) csak a Behringer Spezielle Studiotechnik GmbH vállalat írásos engedélyével 
lehetséges. A BEHRINGER® egy bejegyzett márka. 

Minden jog fenntartva. 
© 2006 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH.   
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