CUBE STREET

(DK/NO)

CUBE STREET
DANSK BRUGSANVISNING RSC-0763

Tillykke med dit nye instrument fra Roland!
Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og bliv medlem af MY
ROLAND – Rolands VIP klub.
Hvis du har købt et HP Piano, får du ekstra 3 års garanti, dvs. i alt 5 års garanti på dit
HP Piano, hvis du registrerer dig online på Rolands hjemmesider.
Du har også muligheden for at sige ”ja tak” til at modtage Rolands nyhedsmail og
være på forkant med information fra Roland omkring produktnyheder, produktdemoer hos forhandlere, spændende artikler om forskellige musikere, koncerter,
events, konkurrencer og meget mere.
Roland har produceret instrumenter i mange år, og er i dag en af de førende producenter indenfor mange forskellige instrumentkategorier. Uanset om du spiller klaver,
keyboard, orgel, synthesizer, guitar, trommer, bas eller er indehaver af et større eller
mindre studie, så har Roland det rigtige produkt. På Rolands hjemmesider og via
Rolands nyhedsmail kan du læse om de mange produkter, og læse artikler om brug
af MIDI og computer.
Hvis du har brug for hjælp, så har Roland en telefonsupport du kan ringe til, på hverdage mandag til torsdag imellem 14-16 og fredag imellem 9-11. Telefonnummeret
er 39 16 62 29 og du er meget velkommen til at ringe. Vi svarer også på support via
e-mail. Du kan skrive til os på support@roland.dk.
Der tages forbehold for trykfejl.
Gå nu i gang med at spille og glæd dig over, hvor dejligt det er at spille musik.
God fornøjelse!
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SIKKERHEDSFORSKRIFTER / DANSK
Det er vigtigt, at du læser disse sider inden du bruger dit nye musikinstrument. Selvom instrumentet
er produceret efter de højeste standarder og naturligvis gennemgår omfattende test fra vores fabrik
ker, er det vigtigt, at du læser denne lille guide, der er skrevet, for at du skal undgå problemer med
dit instrument.
Strømforsyning
Det er vigtigt at bruge den rette strømforsyning
til dit nye instrument. Anvender du en forkert
strømforsyning, kan du risikere, at instrumentet
ikke fungerer, at det kan gå i stykker eller det
kan udgøre brandfare. Sørg derfor for at bruge
enten den strømforsyning, der følger med instrumentet, eller brug den strømforsyning, som
anbefales i den medfølgende engelske manual.
Husk at bruger du andre strømforsyninger
end den, der anbefales af Roland, så vil en evt.
skade ikke være omfattet af din Roland garanti.
Sørg også for, at de ledninger og kabler, som du
bruger, er i god stand. Et strømkabel, der ikke
er i god stand, kan udgøre en stor brandfare og
skade både dig, instrument og det lokale, hvor
instrumentet er placeret.
Anvender du en strømforsyning med fejl, kan
det gå ud over lydkvaliteten og ødelægge dit instrument. Vær også opmærksom på, at tilslutter
du strømforsyningen til samme strømkilde som
f.eks. køleskab, fryser eller stikkontakter med
dæmper, kan det medføre støj.
Når du tilslutter instrumentet til stikkontakten er
det vigtigt, at instrumentet er slukket.
Når du tilslutter instrumentet til en stikkontakt
så vær opmærksom på, at spændingen svarer
overens med de krav, der står på instrumentet.

Placering
Alle elektriske apparater påvirkes af den place
ring apparatet har og det gælder naturligvis
også for dit nye instrument. Du kender sikkert
den lyd, der kan komme i fjernsyn og stereo
anlæg m.v., hvis f.eks. mobiltelefonen ringer tæt
på apparatet. Denne støj stammer fra den elek
tromagnetisme, som elektriske instrumenter
udsender og den letteste måde at undgå støjen
på, er at placere dit nye instrument væk fra potentielle støjkilder. Det kan være computerskær
me, kraftige forstærkere, fjernsyn m.v.
Sørg også for at instrumentet ikke er placeret i
ekstrem varme, direkte sollys, steder med fugt,
støv eller under andre ekstreme forhold.
Sørg for at holde dit instrument rent. Skidt og
snavs kan være medvirkende årsag til at dit
instrument går i stykker. Alle Rolands instru
menter indeholder elektronik og som du sikkert
allerede ved, er elektronik følsomt overfor fedt,
støv og snavs. Pas derfor godt på dit instrument. Når du skal fjerne støv skal du anvende
en tør blød klud. Er der fedtpletter skal disse
fjernes med en klud der er let fugtet og brug
evt. lidt opvaskemiddel, hvis pletterne er svære
at fjerne. Du må under ingen omstændigheder
anvende væsker med opløsningsmidler.
Pas også på at instrumentet ikke kommer i for
bindelse med væsker (øl, sodavand, m.v.) eller
ting som kan skade instrumentet - f.eks. skarpe
genstande m.v.

Det er ikke alle Roland instrumenter, der har
ekstern strømforsyning. Faktisk er der mange,
der har indbygget strømforsyning og som derfor kun leveres med et netkabel.
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Almindelig brug
Når du i det daglige anvender instrumentet, så
lad være med at trykke hårdt på knapper m.v.
Knapperne på dit instrument skal virke uden at
øve vold - Føler du, at du er nødt til at trykke
hårdere end sædvanligt, bør du kontakte din
autoriserede Roland-forhandler. Har du et instrument, der kører på batteri, så bør du skifte
batterier og derved checke, om det afhjælper
problemet.
Når du tilslutter eller fjerner kabler fra instru
mentet, så tag fat i stikket og ikke i selve led
ningen.
Det er helt almindeligt at instrumentet kan blive
varmt når det er tændt. Når du transporterer dit
nye instrument, bør du bruge enten en Flightcase eller den originale papkasse, instrumentet
blev leveret i.
Selvom det vel for de fleste er naturligt så udsæt
ikke instrumentet for voldsomme belastninger.
Sørg for ikke at kaste med instrumentet, sætte
tunge ting ovenpå det eller på andre måder øve
vold imod instrumentet.
Reparation
Skulle uheldet være ude så husk altid at kontak
te din forhandler. Roland giver 2 års garanti på
alle produkter og reparation og service skal ske
på et Roland-autoriseret værksted. Kontakt Rolands tekniske afdeling på telefon 39 16 62 40 for
yderligere information.
Du må under ingen omstændigheder selv forsø
ge at åbne og reparere dit instrument, hvis det
går i stykker. Husk at din garanti bortfalder, hvis
du alligevel gør det.
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Data
Mange af Rolands instrumenter har indbygget
hukommelse til lagring af data (lyde, sequencer
data, brugeropsætninger m.v.). Har dit instru
ment en hukommelse, så husk at tage backup af
data med jævne mellemrum og under alle omstændigheder, hvis instrumentet skal service
res på et værksted. Når du tager backup sker
det enten på det indbyggede medie (diskette,
SmartMedia, Zip o.l.) eller via MIDI til computer.
For nærmere detaljer omkring dette bør du læse
i den engelske manual eller ringe til Rolands
support på hverdage imellem 14 og 16 på tele
fon 39 16 62 29.
Vær opmærksom på at de forskellige medier
også skal håndteres med omhu. Generelt vil
digitale-medier kunne miste data, hvis de opbevares i nærheden af magnetiske kilder, f.eks.
computerskærme, højttalere m.v. Læs mere
om brugen af de enkelte medier i din engelske
manual.

SIKKERHETSFORSKRIFTER / NORSK
Det er viktig at du leser disse sidene før du begynner å bruke ditt nye musikkinstrument. Selv om
instrumentet er produsert etter de strengeste standarder og naturligvis gjennomgår omfattende tes
ter ved våre fabrikker, er det viktig at du leser denne lille guiden som er skrevet for at du skal unngå
å få problemer med ditt instrument.
Strømforsyning
Det er viktig at du bruker den riktige Strømforsyningen til instrumentet. Bruker du feil
strømforsyning kan du risikere at instrumentet
ikke fungerer, at det blir ødelagt eller at det kan
utgjøre brannfare. Sørg derfor og enten bruke
den strømforsyningen som følger med instrumentet, eller bruk den strømforsyningen som
anbefales i den medfølgende engelske
bruksanvisningen.
Husk at hvis du bruker en annen strømforsyning enn den som anbefales av Roland, så vil
ikke eventuelle skader komme inn under Rolands garantiansvar.
Sørg også for at ledninger og kabler som du
bruker er i god stand. En defekt strømkabel kan
utgjøre stor brannfare og skade både deg
selv, instrumentet og lokalet der instrumentet
er plassert.
Bruker du en strømforsyning med feil kan det
både gå ut over lydkvaliteten og ødelegge ditt
instrument. Vær også oppmerksom på at hvis
du kobler strømforsyningen til samme strømkurs som for eksempel kjøleskap, fryser eller
lysdemper, kan dette generere støy i instrumentet.
Når du kobler instrumentet til strømnettet er
det viktig at strømbryteren på instrumentet er
slått av.
Før du kobler instrumentet til strømnettet må du
være sikker på at spenningen stemmer overens
med de krav som står på instrumentet.

Plassering
Alle elektriske apparater påvirkes av den plasseringen apparatet har, og dette gjelder naturligvis også ditt nye instrument. Du kjenner sikkert
den lyden som kan oppstå i TV-apparater eller
lydanlegg hvis en mobiltelefon befinner seg i
umiddelbar nærhet. Denne støyen kommer fra
det elektromagnetiske feltet som stråler ut fra
alle elektriske apparater. Den letteste måten å
unngå slik støy på er å plassere instrumentet i
tilstrekkelig avstand fra slike forstyrrende støykilder. Disse kan også være dataskjermer, kraftige forsterkere, fjernsynsapparater osv.
Sørg også for at instrumentet ikke utsettes for
ekstrem varme, direkte sollys, fuktighet, støv
eller andre ekstreme påvirkninger.
Rengjøring
Sørg for å holde instrumentet rent. Støv og skitt
kan være en medvirkende årsak til at instrumentet går i stykker. Alle Rolands instrumenter inneholder elektronikk som kan ta skade av uheldige
kombinasjoner av fuktighet, støv og fremmedelementer som kan skape kortslutninger. Pass
derfor godt på ditt instrument. Når du skal fjerne støv og skitt bør du bruke en tørr, myk klut.
Fjerning av fettflekker gjøres med en lett fuktet
klut, eventuelt med litt oppvaskmiddel hvis flekkene er vanskelige å fjerne. Du må under ingen
omstendigheter bruke rensevæsker som inneholder løsningsmidler.
Pass også på at instrumentet ikke kommer i forbindelse med væsker (øl, mineralvann osv.) eller ting som kan skade instrumentet, for eksempel skarpe gjenstander osv.

Det er ikke alle Roland instrumenter som har
ekstern strømforsyning. Det er mange som har
innebygget strømforsyning og som derfor bare
leveres med en nettkabel.
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Alminnelig bruk
Når du bruker instrumentet til daglig skal du ikke
trykke overdrevent hardt på knapper osv. Knappene på instrumentet skal trykkes på uten bruk
av hard kraft. Føler du at du er nødt til å trykke
hardere enn vanlig bør du kontakte din autoriserte Roland-forhandler. Har du et instrument
som bruker batterier, bør du først skifte til nye
batterier og sjekke om dette løser problemet.
Når du kobler til eller fra ledninger skal du holde
i kontakten - ikke dra i selve ledningen.
Det er helt normalt at elektroniske instrumenter
blir varme når de er slått på.
Når du transporterer ditt nye instrument bør du
enten bruke en egnet transportkasse eller den
originale emballasjen som instrumentet ble levert i.
Ikke utsett instrumentet for voldsomme belastninger selv om det i blant kan være en fristelse...
Sørg for å behandle ditt instrument med forsiktighet.
Reparasjon
Skulle uhellet være ute så husk å kontakte din
forhandler. Roland gir 2 års garanti på alle produkter og reparasjon, og service skal skje på et
Roland-autorisert verksted.
Du må under ingen omstendighet selv forsøke
å reparere ditt instrument hvis det går i stykker.
Dette vil kunne resultere i at din garanti ikke lenger gjelder.
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Data
Mange av Rolands instrumenter har innebygget
minne til lagring av data (lyder, sequencerdata,
brukeroppsett osv.) Hvis ditt instrument har
dette, så husk å ta sikkerhetskopier av verdifulle
data med jevne mellomrom, og under alle omstendigheter hvis instrumentet skal leveres til
service på et verksted. Når du tar sikkerhetskopier skjer dette enten på det innebygde mediet
(SD-kort, USB minne, CD og lignende) eller via
MIDI til en datamaskin.
For nærmere detaljer om dette kan du lese den
engelske brukerveiledningen eller ringe Rolands brukerstøtte man-tors mellom kl 14.00 og
16.00 på telefon 22 73 48 44.
Vær oppmerksom på at de forskjellige lagringsmedier også skal håndteres med forsiktighet.
Les mer om bruken av de enkelte lagringsmedier i din engelske manual.
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KOM GODT I GANG!
CUBE STREET
Tillykke med din nye CUBE STREET forstærker. Denne forstærker er ganske
unik i sammenligning med de øvrige CUBE-modeller, da den er specielt beregnet til
musikere på farten. Udover at kunne levere et fabelagtigt lydtryk, samt lyden af 8 forskellige legendariske guitarforstærkere ved hjælp af Rolands egen COSM-teknologi,
er den kompakte CUBE STREET også yderst praktisk og fleksibel, da den er i stand
til at køre på batterier, så du kan bruge forstærkeren hvor som helst – og endda som
sanganlæg.
Denne danske Quickguide giver dig en hovedindføring i alle funktioner og generel betjening af dit nye udstyr, så du kan komme godt fra start, men har du brug for
mere uddybende informationer, henviser vi til den engelske instruktionsbog OWNERS
MANUAL.

Kort fortalt
CUBE STREET er en 2,5 watt stereo-forstærker med følgende funktioner:
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•

Kompakt, let vinklet design, samt lav vægt

•

To højtydende 6,5” neodym-højttalerenheder

•

Batteridrevet (6 x AA, kører max. 15 timer uden afbrydelse)

•

Dobbelt indgangstrin med separate kanaler til henholdsvis guitar og mikrofon

•

8 COSM forstærkermodeller, 6 digitale effekter, samt kromatisk tuner indbygget

•

2-bånds EQ, samt delay/rumklang på Mic/Line-kanalen

•

Udgang til hovedtelefoner/indspilning

•

AUX indgang til tilslutning af MP3-afspiller, CD, m.m.

•

Ind- og udkobling af effekter på begge kanaler via ekstern fodpedal

•

Strømforsyning
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MIC/LINE CHANNEL
Denne kanal er beregnet til eksempelvis tilslutning af en dynamisk mikrofon,
eller et line-signal fra en akustisk guitar-pickup, keyboards eller andre elektroniske
instrumenter. Dermed får du mulighed for at bruge din CUBE STREET som kombineret sanganlæg og guitarforstærker!
1. INPUT jack/XLR-stik
Her tilslutter du mikrofon, keyboard, eller lignende.
2. SELECT omskifter
Her vælger du en passende indgangsfølsomhed til det signal, du sender ind
i MIC/LINE kanalen. Dette er for at undgå overstyring af signalet, da et mikrofonsignal f.eks. er langt svagere end et line-signal fra et keyboard.
Med knappen oppe vælger du LINE til eksempelvis en akustisk guitar, eller et
keyboard, og trykker du knappen ned vælger du MIC til mikrofon.
3. VOLUME knap
Her styrer du MIC/LINE kanalens lydstyrke.
EQUALIZER
4. BASS knap
Justering af dybe frekvenser/toner (bund)

QUICK GUIDE
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5. TREBLE knap
Justering af høje frekvenser (diskant)
DELAY/REVERB
6.
DELAY/REVERB knap
Denne knap justerer mængden af henholdsvis reverb (rumklang) og delay
(ekko) på signalet i MIC/LINE kanalen.
DELAY
Drej knappen mod højre for at skrue op for delay-effekten. Når du skruer
knappen mod højre bliver effekten mere fremtrædende, og delay-tiden højere
(længere ekko).

REVERB

Når DELAY/REVERB knappen passerer kl. 12 skifter funktionen til Reverb
(rumklang). Også her bliver effekten mere fremtrædende, når du skruer knappen
mod højre.
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GUITAR/INSTRUMENT CHANNEL
7.

INPUT jackstik
Her tilslutter du din elektriske eller akustiske guitar, keyboard eller lignende.

8. TUNER knap
Her aktiverer du tuner-funktionen. Knappen lyser rødt, når tuneren er slået til
og slukket, når tuneren er slået fra. Flere oplysninger om tuner-funktionen på side
<?>
9. Type knap
Her vælger du forstærkertype til elektrisk guitar. Er tuner-funktionen aktiv
fungerer knappen også til at vælge den streng eller tone, som skal stemmes, f.eks.
et E eller et A.
INSTRUMENT
Vælg denne indstilling, hvis du vil tilslutte en akustisk guitar eller et elektronisk instrument, som f.eks. et keyboard.
JC CLEAN
Denne indstilling simulerer Rolands berømte JC-120 Jazz Chorus guitarforstærker, som er højt elsket for sin ekstremt rene og transparente lyd. Brug den
eksempelvis med de interne effekter, eller en ekstern effektmaskine.
BLACK PANEL
Denne indstilling er formet efter den klassiske Fender Twin Reverb forstærker, som benyttes indenfor en lang række stilarter lige fra country til blues, jazz til
rock. Fyldig bund og lys diskant er kendetegnende for denne lyd.
BRIT COMBO
Denne indstilling er formet efter en VOX AC-30TB, den klassiske rock-forstærker, som skabte 60’ernes Liverpool-lyd. Den dækker et bredt lydspektrum, lige
fra ren til forvrænget, med mere forvrængning og dyb mellemtone, når du skruer
op for forstærkerens gain-kontrol.
CLASSIC STACK
Denne indstilling simulerer den karakteristiske lyd og respons fra en Marshall JMP1987. Den legendariske JMP1987 er berømt for sin pågående og nærværende lyd, som har været industristandard indenfor hård rock gennem årtier.
R-FIER STACK
Denne indstilling er en emulering af en MESA/Boogie Rectifier. Denne forstærkerlyd med heftig gain er ideel til slash metal, grunge og solospil.
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ACOUSTIC SIM
Ved hjælp af en kombination af akustisk guitar-simulering og COSM forstærkersimulering, giver denne indstilling dig akustisk guitarlyd med en elektrisk
guitar.
MIC
Vælg denne indstilling, når du vil tilslutte en mikrofon.
Oplever du problemer med feedback (hyl) i forbindelse med brug af en
mikrofon, handler det som regel om mikrofonens placering i forhold til højtta
lerne. Prøv dig frem med følgende løsninger:
1.

Vend mikrofonen i en anden retning

2.

Placér mikrofonen længere væk fra forstærkeren

3.

Skru ned for lydstyrken

GAIN knap
Justering af indgangsniveau. Her har du også mulighed for at forvrænge
din guitarlyd ved at skrue op for GAIN og evt. tilsvarende ned for VOLUME efter
behov.
EQUALIZER
12. BASS knap
Justering af dybe frekvenser/toner (bund)
13. MIDDLE knap
Justering af mellemtoneområdet
14. TREBLE knap
Justering af høje frekvenser (diskant)
EFX (Effektsektion)
På denne del af forstærkeren tilføjes effekter til det signal, du sender ind
i forstærkeren. De forskellige effekt-typer, du kan vælge med EFX-knappen er
CHORUS, FLANGER, PHASER og TREMOLO.
Jo mere du skruer op for knapperne til de enkelte effekter, jo større bliver
effektmængden i forhold til det rene signal.
Endvidere kan du med DELAY/REVERB-knappen tilføje delay (ekko) eller
rumklang, helt uafhængigt af de øvrige effekter.
Du kan også slå effekterne til og fra med eksterne fodpedaler (BOSS FS-5U
eller FS-6; ekstraudstyr)

14

QUICK GUIDE

CHORUS

Chorus er en såkaldt ”modulations-effekt”, som opnås ved at blande det
rene signal med en let forsinket, pitch-moduleret udgave af samme signal (pitchmodulation: tonehøjden reguleres kontinuerligt op og ned omkring et neutralt
nulpunkt).
Denne meget brede og nærmest tre-dimensionelle chorus-effekt, som kun
fungerer i stereo, opnås ved at sende det rene signal ud gennem den højre højttaler og effektsignalet gennem den venstre, så de bliver mixet ”akustisk” i stedet
for elektronisk. Det spreder lyden på en bredere og mere naturlig måde.
FLANGER
Denne effekt giver lyden en nærmest hvirvlende karakter. Effekten er i fami-

lie med chorus, men der er en afgørende forskel; Flanging opnås ved at modulere
forsinkelsen af effektsignalet i forhold til det rene signal, og chorus opnås ved
modulation af tonehøjden,
PHASER
Igen en modulations-effekt i familie med chorus og flanger. Her blandes
det rene signal med en udgave af samme signal, som udsættes for en moduleret

faseforskydning.
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TREMOLO

Tremolo skabes også med modulation ligesom ovennævnte, men på en lidt
anderledes måde, da det simpelthen er er hele signalets lydstyrke, som reguleres
op og ned.
DELAY/REVERB
16. DELAY/REVERB knap
Skift mellem DELAY eller REVERB ved at dreje knappen mod højre. Du regulerer samtidig mængden af effekt.
DELAY
Drej knappen mod højre for at skrue op for delay-effekten. Når du skruer
knappen mod højre bliver effekten mere fremtrædende, og delay-tiden højere

(længere ekko)
REVERB
Når DELAY/REVERB knappen passerer kl. 12 skifter funktionen til Reverb
(rumklang). Også her bliver effekten mere fremtrædende, når du skruer knappen

mod højre.
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17. Strømindikator
Denne pære lyser, når forstærkeren er tændt.
Når forstærkeren kører på batterier, vil pæren gradvist lyse svagere efter
hånden som batterierne bliver brugt.
Efterhånden som batterierne løber tør for strøm, kan lyden kan let begynde
at forvrænge eller falde ud, når der spilles ved høj lydstyrke. I det tilfælde skal du
enten skifte batterier, eller tilslutte den tilhørende strømforsyning.
18. POWER SWITCH (Strømafbryder)
Denne knap tænder og slukker forstærkeren.
Forstærkeren er forsynet med et beskyttelseskredsløb, som slår lyden til
efter et par sekunder, hvorefter forstærkeren er klar til brug.
19. AUX IN mini-jack
Her kan du tilslutte f.eks. en CD- eller MP3-afspiller, så du kan spille til musikken med din guitar eller et andet instrument.
Lydstyrken på AUX IN reguleres på den enhed, du tilslutter.
20. STEREO PHONES jackstik
Her kan du tilslutte et sæt hovedtelefoner. Samtidig afbrydes forbindelsen til
forstærkerens egne højttalere.

RING:R

TIP:L

PCS-31
white(L)
red(R)
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Hovedtelefonudgangen kan også benyttes, hvis du skal indspille lyden fra
forstærkeren. Her kan du f.eks. bruge et PCS-31 kabel, som splitter forstærkerens
stereo-signal op i to mono-signaler (venstre/højre).

24
23
21
22
25

21. FOOT SW (FOOTSWITCH) jackstik
Ved tilslutning af en eller flerefodpedaler (BOSS FS-5U eller FS-6; ekstraudstyr) bliver det muligt at tænde og slukke for forskellige dele af forstærkeren:
På GUITAR/INST kanalen kan du slukke og tænde for henholdsvis DELAY/
REVERB og EFX.
På MIC/LINE kanalen kan du slukke og tænde for MIC/LINE kanalens DELAY/
REVERB, eller selve kanalen (mute).
På billedet kan du se, hvordan du skal tilslutte fodpedalerne.
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PCS-31
rød

PCS-31
hvid

DELAY/REVERB

EFX

rød

DELAY/REVERB

hvid

MUTE

Polaritet omskifter
Hvis du tilslutter en enkelt fodpedal ved hjælp af et kabel med mono-stik,
kan du kun styre tænd/sluk på MIC/LINE kanalen, og tænde/slukke EFX på GUITAR/
INST kanalen.
22. Security Slot
Denne sikkerhedsfunktion fra fabrikanten Kensington www.kensington.com
bruges til fastgørelse af forstærkeren som tyverisikring.
23. AC Adaptor stik
Her tilslutter du den medfølgende strømforsyning, og det anbefales kun at
bruge denne.
24. Terminal til jordforbindelse
Alt afhængig af situationen og den givne opstilling, som du og din forstærker indgår i, kan du opleve en svag summende fornemmelse ved berøring
af forstærkeren eller udstyr, som er forbundet til den. Dette skyldes et uskadeligt
elektrisk fænomen, som kan løses ved at slutte en ekstern jordforbindelse til terminalen. Du kan finde yderligere detaljer i den engelske manual.
QUICK GUIDE
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25. Kabelkrog
Her kan du fastgøre kablet fra strømforsyningen, så strømstikket ikke beskadiges ved uheld.

Batterier og strøm
CUBE STREET fungerer enten med strøm fra den medfølgende strømforsyning,
eller 6 stk. AA batterier. Sæt batterierne i som vist på billedet.
Skulle strømmen fra strømforsyningen blive afbrudt, mens der sidder batterier i
forstærkeren, vil batterierne overtage og forstærkeren fortsat fungere normalt.
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Husk altid at tænde CUBE STREET som det sidste, når du skal bruge forstærkeren og eventuelt eksternt udstyr, du benytter sammen med den, så du undgår
at beskadige forstærkerens højttalere. Når du skal slukke dit udstyr, gør du det i
omvendt rækkefølge, dvs. at CUBE STREET slukkes først.

Tuner

Den indbyggede tuner kan anvendes enten i ”Manual Mode”, hvor du vælger
vælger og stemmer hver enkelt tone for sig, eller i ”Chromatic Mode”, hvor tuneren automatisk vælger den tone, som ligger nærmest tonen, du spiller.
Stemning i ”Manual Mode”:
1: Tryk på TUNER knappen
2:
Med Type knappen vælger du navnet på den streng, du gerne vil stemme, og
herefter slår du den åbne streng an en enkelt gang
Når du anvender tuneren, vil signalet på GUITAR/INST kanalen blive slået fra
i højttalerne
Type knap indstilling

Streng

6E

Åben sjette streng

5A

Åben femte streng

4D

Åben fjerde streng

3G

Åben tredje streng

2B

Åben anden streng

1E

Åben første streng

Ab

Åben femte streng (en halvtone lavere)

Abb

Åben femte streng (en heltone lavere)

QUICK GUIDE
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3:

Stem strengen indtil den grønne lampe lyser.
Tonen er for dyb

Tonen er for dyb,
men stemmer næsten

Hvis tonehøjden er endnu lavere, blinker den venstre lampe.
Tonen stemmer

Tonen er for lys,
men stemmer næsten

Tonen er for lys

Hvis tonehøjden er endnu højere, blinker den højre lampe.
Stemning i ”Cromatic Mode”:
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1:

Hold TUNER knappen nede i mindst ét sekund indtil den røde lampe blinker.

2:

Slå en enkelt åben tone an på den streng, du ønsker at stemme.

3:

Stem strengen indtil den grønne lampe lyser

QUICK GUIDE

TILSLUTNINGER
Nedenunder ser du en grafisk oversigt over forskellige måder at anvende
CUBE STREET på i forbindelse med diverse udstyr, som beskrevet i denne og den
engelske manual.

Benytter du BOSS
en
FS-6 fodpedal,
CD/MP
så indstil MODE og POLARITY
Hovedtelefoner
3 afspiller
omskifterne som vist under.
neden
B
A

Fodpedaler

FS-6

DLY/REV

FS-5U

FS-5U

EFX

DLY/REV
rød

EFX
hvid

FS-5U

Polaritet
omskifte

EFX

¼” stereo-jac
k
i begge ender

PCS-31

Electrisk
Guitar

Mikrofon

Mikrofon

¼” stereo-jac
k i
begge ender

DLY/REV

Akustisk guitar

MUTE

hvid
MUTE

MUTE

Akustisk Guitar
FS-6

Keyboard

rød
DLY/REV

PCS-31

Keyboard

FS-5U

FS-5U

FS-5U

Fodpedaler

QUICK GUIDE
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CUBE STREET SPECIFIKATIONER
Udgangseffekt: 2,5W + 2,5W
Højttalerenheder: 16 cm (x 2)
Hovedtelefonudgange: 1
Strømforsyning: 9V DC / 6 stk. batterier (LR6 (AA), købes separat)
Strømforbrug: 235 mA
Bredde: 415 mm
Dybde: 295 mm
Højde: 250 mm
Vægt: 5,2 kg (med batterier)
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