MANUAL DO USUÁRIO – PEDAL LOW GAIN – ABEID CUSTOM

Parabéns por adquirir este incrível Pedal LOW GAIN da Abeid Custom!
O drive do Rock and Roll !!! Timbre bem definido, com baixíssimo ruído. Tem seu circuito baseado em circuitos
com TONE STACK ativo, por serem mais atuantes nas frequências de corte, permitindo ao usuário maior
versatilidade na busca do timbre perfeito !!!
Construção totalmente HANDMADE e totalmente analógico, com TRUE BYPASS.
Chassi em aço com pintura eletrostática, altamente durável.
Acompanha fonte de alimentação 9V bivolt automatica - polaridade (terra no centro)

CONTROLES
TREBLE - Atua de maneira bem vasta nas frequências agudas, o que possibilita chegar em um
timbre bem presente.
MID - Atua na correção das frequências médias, predominantes na guitarra. Controle esse, muito
importante em pedais HI GAIN, para poder chegar no SCOOP perfeito !!!
BASS - Onde mora o PESO !!! Atua nos graves de maneira profunda, sem “embolar”, tornando seu
timbre com graves bem TIGHT.
GAIN - Vasta gama de estrutura de ganho, podendo moldar a quantidade exata para o seu som.
VOLUME - Ajuste de intensidade de saída do pedal, com mais de 10dB de intensidade, acima da
posição central
CHAVE DE CLIPAGEM (British e American)
OFF - Na posição OFF, o pedal funciona com seu circuito base, sem nenhuma clipagem adicional.
BRITISH - Na posição BRITISH, o pedal além de receber uma injeção adicional de ganho na
distorção, ele dará uma característica de timbre com um reforço nas frequências médias e médioagudas, típica dos amplificadores britânicos.
AMERICAN - Na posição AMERICAN, o pedal receberá um ganho ainda maior que na BRITISH,
porém com um shape de equalização mais predominante nos agudos e graves, típico dos
amplificadores americanos.
OBS.: O timbre do pedal varia de acordo com o amplificador utilizado
Conheca toda a linha de produtos ABEID CUSTOM em: www.abeidcustom.com
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