
Especificações:

Impedância de Entrada: 470 KOhm
Impedância de Saída: 100 Ohm
Corrente de trabalho: 160 mA
Alimentação: adaptador de DC 9V
Dimensões: 
  73 (comprimento) * 43 (largura)
* 50 (altura) mm
Peso: 220 g

Este indicador mostra a 
duração da gravação, o que 
facilita no overdubbing, 
pois você pode visualizar 
onde seu loop começa e 
termina.

Este knob controla o nível de 
sinal de saída (output) do Iron 
Loop.

Este indicador mostra o status da 
corrente de trabalho deste pedal 
de looper; quando estiver 
vermelho indicará modo de 
gravação e quando estiver azul 
indicará saída do modo de 
gravação, reproduzindo o trecho 
gravado. 

Gravação / Overdubbing 
Gravação: pressione o footswitch e o indicador do status de funcionamento ficará 
vermelho, entrando em modo de gravação. O círculo indicativo de status mostrará a 
duração do trecho gravado. Na primeira gravação todas as luzes de LED piscarão. 
Pressione o footswitch novamente e a gravação será interrompida. O pedal 
automaticamente reproduzirá o arquivo de áudio gravado.
Reprodução:  pressione o footswitch e o indicador do status de funcionamento 
ficará azul. As luzes de LED piscarão uma a uma e a gravação será iniciada. 
Overdub: pressione o footswitch no modo de reprodução e o indicador do status de 
funcionamento passará de azul para vermelho, acessando o modo de gravação 
novamente. Pressione o footswitch novamente e sairá do modo de gravação e a luz 
indicadora passará de vermelho para azul, entrando em modo de reprodução e as 
partes gravadas sobrepostas serão reproduzidas. Não pressione o footswitch se 
estiver em modo de gravação pois isso acarretará saída do modo de gravação e início 
automático de overdub.

Desfazer gravação

Regravar

Interromper / Finalizar gravação/ Apagar gravação: 

Desfazer gravação:  em modo de reprodução, pressione o footswitch uma vez e 
mantenha-o pressionado por pelo menos 2 segundos e o indicador de status de 
funcionamento ficará azul e piscará duas vezes. Os últimos dados gravados serão desfeitos. 

Regravar: se você acidentalmente apagou uma gravação, será necessário restaurá-la. Em 
modo de reprodução, pressione o footswitch uma vez e mantenha-o pressionado por pelo 
menos 2 segundos e o indicador do status de funcionamento ficará em azul e piscará duas 
vezes. Os dados deletados previamente serão resgatados.  

Interromper/ Finalizar gravação: em modo de reprodução, pressione o footswitch duas 
vezes e o indicador de status de funcionamento ficará azul e piscará, interrompendo a 
reprodução. 
Deletar todos os dados previamente gravados:  pressione o footswitch duas vezes e na 
segunda vez mantenha-o pressionado por pelo menos 2 segundos e o indicador de status de 
funcionamento piscará e depois se apagará.  Os dados previamente gravados serão deletados.  
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