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Conexões e Dados Técnicos

P10 estéreo para
conexão ao tanque de
mola.
Use o cabo P10/RCA
disponibilizado com seu
produto para conectar o
tanque de mola ao pedal.
Para mais informações
sobre a conexão ao
tanque, veja a página 5
deste manual.

In Jack

Out Jack

9V DC

Rvb In/Out

Conector de entrada P10 mono.

Conector de saída P10 mono.

Entrada de alimentação 9 Volts.

Centro negativo - Padrão Boss

Consumo: Menos de 50mA

Atenção: Nunca utilize fontes de alimentação com
especificações diferentes ou sua garantia será anulada.

Vistas esquemáticas das conexões.



Controle de volume do reverb.
Com esse parâmetro no mínimo, o efeito
continua apassar o sinal do instrumento e corta
o sinal do reverb. Por causa do tanque de
mola e ganho do circuito, configurações com
muito volume do reverb vão produzir um ruído
característico (um sopro constante). O ruído é
mais evidentea partir da posição domeio dia e
vai sermais intenso com a chave de surf virada
para cima. Veja na secção “Cuidados com o
Pedal” para algumas maneiras de reduzir o
ruído geral do efeito.

Controle de distorção do reverb.
Coloque no mínimo para o reverb mais limpo.
Entre o mínimo e a posição do meio-dia, o
ganho adiciona harmônicos ao efeito. A partir
da posição do meio dia o pedal começa a
saturaredistorcer o tanquedemola. Adistorção
pode ocorrer com mais facilidade a depender
dos captadores do seu instrumento ou efeitos
de ganho posicionados antes na cadeia de

sinal (booster, overdrive, fuzz, etc).

Controle de ganho do sinal limpo.
Coloquenomínimoparanãoproduzirsaturação.
Ruídos durante a rotação deste controle são
normais e fazemparteda tecnologia e circuito

de preamp.

Chave para alternar entre os filtros do reverb.
Para cima: filtro agudo

Nessa configuração, a tonalidade do reverb
capta mais os transientes e o estalo das molas.

Para baixo: filtro grave
Essa configuração promove uma tonalidade
suaveegravecomênfasenas caudas do reverb.

Controle de tonalidade do reverb.
Rotação no sentido horário: mais agudo.
Rotação no sentido anti-horário: mais grave.
Em configurações mais graves, o volume do
reverb aumenta consideravelmente e pode
causar distorções. Considere diminuir o
controle de volume do reverb (Wet) para uso
de tonalidades muito graves.

Controle de volume do sinal limpo.
Com esse parâmetro no mínimo, o efeito
continua a passar o sinal do reverb, mas corta
o sinal limpodo seu instrumento. Paramantero
volume do seu instrumento inalterado quando
o pedal for acionado (unity gain), coloque o
controle de PreGain na posição do meio-dia
e oVolumena posição de duas horas (Posição
aproximada. Podevariar levemente entrecada
unidade).

ControlesWet

Tone

Volume

Gain

Pre Gain

Surf

In Out

Sinal Limpo

Sinal Reverb

SurfGain

Pre Gain Volume

Tone Wet
Tanque



Conectando o Tanque de Mola

1 -Utilizandoocabodisponibilizado com
seu produto, conecte a extremidade com
oplugue P10 no jack da lateral esquerda
do pedal (Rvb In/Out). É normal esse
plugue nãoentrar completamenteno jack.
Não force a entrada do plugue e retire
ele minimamente se houver algum mal
contato durante o uso.

2 - Conecte a extremidade do cabo com os plugues RCA (vermelho e preto)ao tanque de mola e verifique se as pontas estão corretamente conectadas
de acordo com as cores de cada modelo de tanque de mola: :

Tanque Pequeno
Plug Preto

Plug Vermelho

Conector Vermelho

Conector Branco

Tanque Médio

Plug Preto

Plug Vermelho Conector Vermelho

Conector Branco

Tanque Grande

Plug Preto

Plug Vermelho Conector Vermelho

Conector Branco

ATENÇÃO:

Antes de utilizar oseu produto,não
se esqueça de retirar a espuma de
retenção das molas pela abertura
na parte inferior do tanque. Retire
com cuidado para não puxá-las!



Cuidados com os Tanques de Mola

Evitando Interferências

• Não deixe o tanque de mola perto de uma fonte de energia (fontes
de pedais, transformadores, estabilizadores, cabos e conectores de
alta tensão e tomadas de energia).

• Caso você precise posicionar o tanque perto de sua fonte de
pedal por questões de espaço no pedalboard, deixe a fonte o mais
distante possível da saída (output)do tanque (plugue na cor vermelha
nos tanques Médios e Longos, e plugue na cor branca nos tanques
Pequenos).

• Fique atento a alguns objetos que podem induzir interferências nos
tanques de mola:

- Eletroeletrônicos como celulares, computadores, equipamentos
wireless, antenas, lâmpadase iluminação artificial de tecnologias
diversas;

- Superfícies como mesas de diferentes materiais, pisos de
diferentes materiais e chapas de metal e madeira também
podem induzir interferência no tanque;

• Para minimizar ruídos, sugerimos que distancie o tanque das
fontes de interferência e tente posicioná-lo em diferentes ângulos
e orientações em relação à fonte. Mudar o ângulo do tanque
normalmente já faz muita diferença e não se faz necessário distanciá-
lo tanto.

• Não deixe objetos caírem dentro do tanque de mola.

• Não insira objetos cortantes e pontiagudos pela abertura do tanque.

• Evite utilizar o tanqueem locais commuita vibração e impacto, comoemcima deamplificadores
e perto de instrumentos percussivos.

• Prefiraposicionar o tanque com aaberturadas molas para baixo e as borrachas de isolamento
em contato com a superfície. Mude este posicionamento apenas para evitar interferências ou
para fixar em baixo do pedalboard.

Para mais informações sobre os tanques, acesse em nosso site a página “Tanquesde Mola”,
onde você vai encontrar a seção “Cuidados com os Tanques de Mola” com detalhes e
soluções para quaisquer problemas com esse equipamento analógico.



Cuidados com o Pedal

Para mais informações sobre o uso de seu produto, acesse em nosso site a página “Tanques
deMola”,onde você vai encontrar a seção “Solucionando Problemas Comuns” com detalhes
e soluções para quaisquer problemas que possam ocorrerao seu Mini.

• Utilize sempre os cabos de conexão disponibilizados com seu
produto.

• É normal o plug P10 do cabo de conexão ao tanque não entrar
totalmente na entrada “Rvb In/Out”. Não force a entrada completa
desse plug porque isso pode danificar as conexões internas. Se o
plug estiver totalmente inserido no jack, tente retirá-lo minimamente
para ele encaixar melhor nos terminais de conexão.

• Antes de atribuir qualquer ruído ao pedal, verifique se o ruído
provém de alguma interferência ao tanque de mola e mude o tanque
de posição (diminua o volume ou desligue o pedal antes de deslocar
o tanque pois as molas produzem um estalo muito forte).

• Verifique se o ruído não vem antes do reverb na cadeia de sinal,
podendo ser de outros pedais, cabos ou também do instrumento
como, por exemplo, o hum de captadores single-coil.

• Para altos níveis de volume do reverb, a posição da chave Surf
para cima acrescenta mais ruído (um leve sopro constante). Nesses
casos, considere utilizar a chave para baixo com o controle Tone
configurado para mais agudos (sentido horário).

• Para diminuir o ruído característico do reverb independentemente
da posição da chave Surf, tente utilizar o “Wet” (volume do reverb)
em conjunto com o “Volume” (volume do sinal limpo). Imagine que
você está equalizando dois canais de áudio: um com o sinal limpo,
que é mais evidente na mix e com mais volume; e outro com o sinal
do reverb, mais sutil e no fundo da mix. Atenuando o sinal limpo
você pode chegar em configurações com mais reverb sem produzir
os ruídos característicos do circuito e do tanque de mola. Considere
aumentar o volume do amplificador (ou dos outros pedais) e diminuir
o volumedo sinal limpo do pedal para deixar o reverbmais evidente.

• Lembre-se que o Mini é um pedal analógico e que o tanque de mola sempre vai reproduzir
o reverb baseado nas características de reação das molas, que podem produzir desde um
arredondamento geral e atenuação do sinal até uma distorção com decays inconstantes e picos
de ressonância.
O que mais define a maneira que o tanque vai reagir não são os controles do pedal, mas o
sinal do instrumento e dos efeitos colocados antes na cadeia de sinal. Assim, um sinal de uma
guitarra com pouco volume e com tonalidade muito grave dificilmente vai ter uma reproduçãode
reverb com volume alto e agudo. Para ter completo controle sobre as tonalidades que o tanque
de mola reproduz, é preciso estar atento à tonalidade do seu instrumento e às configurações
de outros efeitos. Outro fato a se levar em consideração é o tipo de tanque de mola e as
suas características de reprodução de áudio. No Mini, aprimoramos o circuito para ser o mais
completo possível em termos de tonalidade e controle de ganho visando o sinal de instrumentos
de corda, instrumentos de teclas, sintetizadores e dos efeitos mais usados na produção musical.
Para todos esses tipos de sinais, os controles de ganho e tonalidade do reverb (Gain e Tone)
moldam o efeito das molas para aplicá-lo em situações de mixagem do sinal reverberado.



Garantia

• Todos nossos pedais têm garantia de 1 (um) ano para defeitos de
fabricação e falhas relacionadas à parte elétrica.

• Todos nossos tanques de mola têm garantia de 3 (três)meses para
defeitos de fabricação e falhas relacionadas à parte elétrica.

• Verifique nossos Termos e Condições para mais informações sobre
a garantia dos produtos.

Créditos
Manual
Textos: Fernando L̓ amounier

Reverb Mini
Produção executiva e idealização: Fernando L̓ amounier
Consultoria de engenharia eletrônica e projetoda placa decircuito: FelipeBallarin

Não é permitida a divulgação desse manual em qualquermeio com ousemmodificações. Amolll audio
devices não se responsabiliza pelo uso indevido das informações contidas nesse material.


