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CONTROLE LEVEL
Para balancear a quantidade de sinal que 
aparece em FX Loop Send - certifique-se 
de que quaisquer efeitos externos estejam 
em nível apropriado.

A PARTIR DE FX SEND, DI OUT 
PARA DI/LINE IN
Conectando um IRT-Studio - Use a saída 
XLR DI Out interna em seu IRT-STUDIO 
para conectar o IRT-X, usando a função de 
conector combinado XLR/Jack. Este 
soquete pode ser usado para conectar 
outros dispositivos DSP baseados em 
modelagem, equipados com saídas 
balanceadas XLR.

MP3 PLAYER
Utilize este soquete para conectar uma 
fonte de áudio externa - o volume da 
fonte sonora é controlado através de seu 
próprio controle.

FUNÇÃO ERL
ERL (Electro-Mechanical Reactive link)
Conectando o IRT-X, usando a função ERL. 
Simplesmente remova o conector de 
falante interno e conecte a saída de falante 
à entrada de seu IRT-X. Então conecte o 
soquete Load de volta no falante interno. 
Se seu amplificador possui dois conectores 
de saída de falantes, então não há 
necessidade de remover o falante interno 
- simplesmente conecte o IRT-X à segunda 
entrada de falante. Não existe a 
necessidade de ajustar a impedância dos 
amplificadores.

CHAVE DE SELEÇÃO DE AMPLIFICADOR 

FX

SIMULAÇÃO DE GABINETE

IRT-X ADICIONAL PARA 
OPERAÇÃO EM ESTÉREO

PA

OPÇÃO MONOBLOCO

Permite a conexão de amplificadores com mais ou 
menos de 10W de potência RMS

Use para conectar ao seu processador de efeitos 
externo. O nível de sinal é controlado pelo Controle de 

Nível. Caso seu processador FX possua saída stereo, é 
possível conectar os sinais R e L independentemente. 

Você também enviar um dos retornos para seu loop de 
efeitos (qualquer sinal de efeito no retorno MONO é 

espelhado para a saída de Linha)

Você pode selecionar entre em gabinete de 1x12” ou  
4x12” no recurso de simulação para o sinal de saída DI.

Use este conector para conectar um IRT-X adicional e 
rodar em Modo Estéreo para um som massivo (Veja 

FX).

Saída XLR-DI balanceada para enviar o sinal de seu IRT-
X diretamente para o sistema de PA - não é necessário 
microfonar seu IRT-X. Este sinal pode ser com ou sem 

FX, limpo ou com simulação de gabinete.

Conecte aqui um gabinete externo de falantes para usar 
a seção de saída de 200 Watts RMS do IRT-X. Assegure-

se de que a chave de seleção está correta. Ajuste em 
External ou Internal de acordo com sua aplicação.

VISÃO GERAL
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1. SOQUETE DE ENTRADA DE ENERGIA: Entrada IEC para conexão de um 
cabo de energia apropriado. Certifique-se de que a voltagem indicada na seleção 
de voltagem está correta para o seu país!

2. CHAVE DE ENERGIA PRINCIPAL: Liga e desliga o sistema. Assegure-se de 
que o nível está no mínimo ao ligar e desligar.

3. Chave de Seleção de Voltagem:Se necessário, a chave pode ser reajustada 
removendo-se o soltando-se (mas não removendo) os parafusos que seguram a 
cobertura. A cobertura pode ser retirada da chave, que pode ser movida para uma 
voltagem alternativa. NÃO re-conecte a energia até que a cobertura esteja 
recolocada e segura.

CONTROLES EQ: EQ Interno, constituído de:

4. CONTROLE ACTIVE BASS: que permite corte ou ênfase de resposta de baixas 
frequências do pré-amplificador. Para níveis otimizados, ajuste Gain até que o LEd 
de pico acenda somente nas passagens mais altas.

5. CONTROLE ACTIVE TREBLE: que permite corte ou ênfase de resposta de 
altas frequências do pré-amplificador.

6. MASTER VOLUME: Controla o nível geral do IRT-X.

7. LED CLIP: Acende imediatamente antes do amplificador começar a se 
sobrecarregar e distorcer. Ajuste os controles de nível e o nível do sinal de sua 
fonte para que o LED acenda brevemente somente durante os picos na música. 
Usar o sistema com este LED aceso na maioria do tempo resulta em baixa 
qualidade de som e possíveis danos ao falante e partes eletrônicas.

8. LED DE ENERGIA: Acende quando a energia está ativada, indicando que o 
amplificador está ligado.

9. INFORMAÇÕES: Área de informações do amplificador. Número de série, 
informações de operação, razão de energia, etc.

(Sempre desligue o amplificador e desconecte a energia quando não em uso)

CONTROLES DO PAINEL FRONTAL

IRT-XPT
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