FREEZE
Infinite Sound Retainer
Parabéns por adquirir o Electro Harmonix FREEZE!!Com o simples apertar de um
botão o FREEZE vai te permitir sustentar notas individuais e acordes
indefinidamente.Com três modos diferentes de operação é fácil de ajustar o tipo certo
de retenção pra clubes,studio e para o seu quarto.

AVISO:Seu pedal FREEZE vem equipado com uma fonte Electro Harmonix
9.6DC-200BI (mesma fonte usada pela Boss® e Ibanez®:9.6Volts DC200mA).
O FREEZE precisa de 140mA a 9VDC com um plug com centro negativo
O FREEZE não aceita baterias.Usando a fonte errada (fora dessas especificações)
pode danificar seu pedal e anular a garantia.
_ CONTROLES_
EFFECT LEVEL-Controla o volume do som sustentado.A saída sempre contém o
sinal original com seu volume original.
CHAVE MODE-Seleciona entre os três modos:FAST,SLOW,e LATCH.Leia a seção
DESCRIÇÃO DOS MODOS para mais detalhes.
LED de STATUS-O LED está branco,o efeito esta soando ou se esvaindo.Quando o
LED estiver apagado o efeito estará completamente silenciado e a saída terá apenas o
sinal original puro.
JACK DE ENTRADA-Conecte a saída do seu instrumento ou outro pedal de efeito
neste jack.A impedância de entrada presente no INPUT é 2.2MΩ.
Jack AMP- Conecte o jack AMP na entrada do seu amplificador ou na entrada de
outro pedal de efeito.A impedância presente neste jack é de 470Ω.
JACK DE ALIMENTAÇÃO de 9V-Plugue a saída da fonte fornecida neste jack que
está localizado no topo do FREEZE.O FREEZE precisa de 140mA a 9VDC.
A polaridade do jack de alimentação é centro negative.O FREEZE aceita a maioria
das fontes do estilo Boss®.
- DESCRIÇÃO DOS MODOSFAST- Quando o footswitch é acionado o FREEZE vai automaticamente sustentar o

som.O som será sustentado até que o footswitch seja solto e nesse momento o efeito
será desligado imediatamente.
SLOW-Quando o footswitch é acionado o FREEZE vai sustentar o som fazendo o
mesmo surgir gradualmente.O som será sustentado até o momento que o footswitch
for solto e assim o som desaparecerá gradualmente.O tempo do surgimento e do
desaparecimento podem ser ajustados durante o SLOW SPEED
INITIALIZATION.VER ABAIXO.
LATCH-Quando o footswitch for acionado o FREEZE imediatamente sustentará o
som.O som será sustentando até o momento que o footswitch for solto.Quando o
footswitch for acionado de novo o FREEZE substituirá o som sustentado pelo novo
som tocado.Um duplo toque no footswitch silencia o efeito.
-SLOW SPEED INITIALIZATIONA velocidade do surgimento e do desaparecimento gradual no modo SLOW podem
ser ajustados seguindo estes passos:
1) Desplugue o jack de entrada
2)Pressione o Footswitch
3)Enquanto estiver pressionando o footswitch plugue a fonte no jack de
alimentação(o LED vai piscar)
4)Mova a chave de MODE para a regulagem desejada seguindo esta tabela:
Posição da chave Velocidade de surgimento
PRA CIMA
200 ms
MEIO
200 ms
PRA BAIXO
800 ms

Velocidade de desaparecimento
400ms
1.0 segundo
3.2 segundos

5) Solte o footswitch e o FREEZE estará pronto para ser usado.
O FREEZE reterá esses dados(velocidades escolhidas) que só mudarão quando for
reinicializado.

