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CONTROLES E FUNÇÔES

1. CHAVE POWER: Chave de energia principal para a unidade. Amplifcadores valvulados levam de 30 segundos a 
2  minutos para aquecerem e estarem prontos para uso após a chave de energia ser ligada, isto é normal.

2. INDICADOR DE ENERGIA: Esta lâmpada acende quando o amplifcador está ligado.

3. REVERB: Controla a quantidade de reverberação adicionada ao seu som.

4. TONE: O controle Tone funciona de forma similar ao  que você possui em sua guitarra,  exceto pelo fato de que 
funciona no outro lado da cadeia de som. Este possui a  habilidade de controlar não somente a resposta de 
agudos geral mas também de reduzir   harmônicos agudos do estágio de saída e dos sons de overdrive do pré-
amplifcador. Isto  proporciona sons brilhantes e defnidos em ajustes altos e sons arredondados e suaves em ajustes 
baixos (Ao próximo de (5) é um bom ponto de início).

5. VOLUME: Ajusta o volume do amplifcador.  Experimente levantar um pouco para saturar   a válvula de potência 
e obter aquele som   retrô que somente um amplifcador valvulado   pode proporcionar. Agora use o volume de 
sua   guitarra para controlar a quantidade de distorção.

6. BASS, 7. MIDDLE, 8. TREBLE: Conjunto de controles   passivos tradicionais que possuem a vantagem de   soar 
sempre musicais em qualquer ajuste,   principalmente devido a sua natureza interativa   única. Isto dá aos músicos 
um conjunto mais natural   de ferramentas para criar seu som ideal. (Experimente   todos em nível 5 como ponto 
de partida ideal).

9. GAIN: Controla a quantidade de ganho  aplicada   ao pré-amplifcador. Ajustes mais altos proporcionam   
distorção de amplifcador e ajustes mais baixos   proporcionam um som limpo. Use em conjunto com   o controle 
de volume para obter o balanço entre pré-  amplifcador e distorção de estágio de potência  como desejar.

10. 15W INPUT: Conectar nesta entrada permite usar o amplifcador em modo total de potência. <1W INPUT: 
Conectar    nesta entrada muda o estágio de potência de saída do amplifcador para ao redor de 1W. (Use esta 
função para   gravar ou praticar em seu quarto).

11. GABINETE DE EXTENSÃO: Use este conector para conectar um gabinete de extensão de 8-16 Ohm. Por favor,   
observe que impedância incorreta reduz a performance do amplifcador e em alguns casos pode causar danos.   
Experimente nosso CUB12R em um gabinete de extensão Laney – você fcará maravilhado!

12. EFFECTS LOOP: SEND/LINE OUT: Conecte a este soquete   a entrada de sua unidade externa de efeitos. Este 
é um   controle do tipo insert, sendo assim todo o sinal deixa o   amplifcador através do soquete ‘Send’ para ser 
processado.   Este soquete pode também ser usado como Saída de Nível   de Linha (-10dBV Nominal).

13. EFFECTS LOOP RETURN: Conecte aqui a saída de sua   unidade externa de efeitos. O loop de efeitos permite   
conectar efeitos externos como tremolo, chorus e delay ao   seu amplifcador. (-10dBV Nominal).

14. SOQUETE PARA FOOTSWITCH: Proporcionado para   conexão de um footswitch Laney FS1 (opcional). Isto 
permite   ligar e desligar o Reverb Digital interno.

15. CONECTOR DE ENTRADA POWER: Conecte aqui sua fonte de energia. Certifique-se de que a voltagem 
especificada está correta para o seu território!

16. FUSÍVEL DE POTÊNCIA: Esta gaveta contém o fusível de segurança principal para a unidade. O fusível protege 
a energia AC para o amplificador. USE SOMENTE UM FUSÍVEL DE TAMANHO CORRETO E COM A RAZÃO 
ESPECIFICADA NO PAINEL. Caso um fusível queime, seja substituído por outro de mesmo tamanho e razão e então 
queime novamente, o amplificador sofreu um mau funcionamento interno e precisa de assistência técnica imediata 
a partir de uma unidade de assistência técnica qualificada. NÃO TENTE USAR UM FUSÍVEL DE RAZÃO MAIS ALTA. 
Usar um fusível de razão mais alta que a da corrente elétrica pode causar danos sérios e irreparáveis ao 
amplificador e apresentar sério risco de incêndio. 

17. NÚMERO DE SÉRIE: Mostra os detalhes do modelo e o número de série da unidade.
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前面板控制器

后面板控制器：

INPUTVOLUMETONEREVERB BASS MIDDLE TREBLE GAIN
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76542 3 8 9 101

1. 电源开关 为单位的主电源开关。真空管放大器之间的30秒到2分钟的热身和准备接通后播放，这是正常：
的的。

2. 电源指示灯：当放大器开启，这将照亮。

3. 混响：控制应用混响量。

4. 音质：以类似的方式，这种控制工程的音质控制，你可能有你的吉他上，除了它独特的放大链的另一端。
这有能力，不仅可以控制整体的高端响应，但也降低高次谐波输出级和前置放大器过载声音。这会给你明亮
切割的声音，在高设置和流畅圆润的声音，在较低的设置。中途岛（5）是一个很好的起点。

5. 音量：控制放大器多么响亮。要努力推动功率真空管，增大音量。可控制增益吉他音量控件。

6,7,8. 均衡器:这是一个传统的被动式音调控制。被动控制的优点总是冠冕堂皇的音乐。这给音乐家一个自
然的工具来塑造他们的声音。设置为中等（5）为出发的地方。

9. 增益:控制增益量。高设置会给失真和低设置将被清洁。

10. 15W输入插孔：此插座使用，在全功率模式放大器。

<1W输入插孔：此插座的运作1W的放大器。 （用于练习或录音）。

11. 扩展扬声器插孔：连接8-16OHM扬声器。不匹配的阻抗降低放大器的性能，并可能造成损坏。

12.音效发送/线：连接到外部音效单位输入。这是一个插入式电路 - 所有的信号通道放大器使用。也可以用
来作为一个线路输出（-10dBV名义）。

13. 音效返回：连接到外部音效单位输出。 

（-10dBV标称值）。

14. 脚踏开关插座：一个Laney FS1（可选）脚踏板连接进行远程控制的数字混响。

15. MAINS INLET SOCKET（电源插座）：–连接电源。请注意后面板上所标示的电压是否适用于您的国家！

16. MAINS FUSE（电源保险丝）: –它内含设备的电源保险丝。保险丝能通过切断电源来使设备免受意外故
障的损害。所使用的保险丝的尺寸和规格必须符合面板的标示。如果原装保险丝熔断或坏了，换上同样尺寸
和规格的保险丝后，依然出现熔断的情况时，就表明设备出故障了，这时应马上请专业的技术人员进行维
修。不要使用超过额定规格的保险丝，否则会给设备带来严重的、永久性的损害，甚至会引发火灾。电源保
险丝的额定规格在此手册的技术参数部分有详细说明，同时在后面板上也有标示。当出现故障时，主电源插
口内部还有一个备用熔断器。

17. 编号：显示模型的详细信息和序列号。
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SAFETY INFORMATION
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