
Manual do Usuário

Obrigada por escolher o Controlador de pedais de efeito PXL-LIVE. Favor ler o manual para obter instruções de utilização do PXL-LIVE, 
e para evitar má utilização e dano ao PXL-LIVE.  

Precauções

Breve Introdução ao PXL-LIVE

Painel de Controle

Instruções de Operações

Parâmetros Técnicos

Conexão Geral
4. Não exceda a voltagem limite de DC 9V, ou isso poderá ocasionar danos ao produto.

2. Se o interior estiver sujo, limpe-o com uma flanela ou pano limpo e seco. Não use produtos de limpeza líquidos tais como benzeno ou tinner, ou mesmo compostos de limpeza ou 
limpadores inflamáveis. 

1. Não exerça forca excessiva aos botões e switches de controles para evitar quebra.

3. Não posicione esse produto em superfícies úmidas para evitar-se danos aos circuitos internos.

5. Adquira o adaptador de voltagem separadamente. 

9. Não descarte esse produto no lixo doméstico. Através do descarte adequado desse produto você poderá evitar danos ambientais ou risco a saúde. O método de descarte atual 
está suscetível a sua localidade, então solicitamos que você contate as autoridades adequadas para obtenção dos detalhes.

6. Favor utilizar adaptador de voltagem com saída de 500mA ou mais para garantir funcionamento normal do PXL-LIVE.

ALERTA: A utilização desse produto em qualquer país diferente daquele previsto pode ser perigoso e poderá invalidar a garantia fornecida pela fábrica ou distribuidor. Solicitamos 
que a nota fiscal de compra seja guardada para comprovação futura em caso de utilização da garantia; caso contrário a garantia não será válida para seu produto.

7. Favor conectar todos os pedais de efeito e ligá-los antes de acionar o amplificador para evitar aumento de corrente ao seu amplificador.
8. Assegure-se de verificar que a polaridade do adaptador é compatível com a mencionada na embalagem desse produto; qualquer incompatibilidade de polaridade causará danos 
ao produto.

Você já imaginou se seria possível efetivamente controlar seus pedais de efeito, efeitos de racks, e amplificadores em um único lugar? Acreditamos que a resposta seja sim. À 
medida que os setups de guitarra se tornam cada vez mais complicados, o seu gerenciamento pode ser realmente complexo. PXL-LIVE foi criado para resolver essas questões.

O design flexível duplo de quadro canais pode ser usado como 8 canais independentes ou como 2 grupos separados de 4 canais (looping). Se você possui um amplificador com loop 
de efeitos acoplado, você perceberá que se trata de uma excelente função. Você pode usar seu Wah-Wah, Compressor, EQ (equalizador), Distortion, etc, para configurar um único 
canal de loop conectado na frente do seu amplificador. Então consegue ligar os efeitos de modulação, delay, reverb como um loop separado que no FX Loop do amplificador. 

Instruções: 

1: Quando conectado a IN, e LOOP2 OUT estiver conectado, os 8 canais serão usados, então PXL-LIVE estará em modo 8-canais, como visto nas figuras 1 e 2. Quando conectado 
a IN, e ambos LOOP1 e LOOP2 out estiverem conectados, PXL-LIVE estará em modo DUAL LOOP. Ambos LOOPS serão independentes, como visto nas figuras 3 e 4. 

2: Quando em modo Bypass, todos os efeitos conectados serão bypassados e você terá um som puro (sem efeitos) em seu amplificador.

Dimensão                             :   54. 1 x 6. 7x5.3cm

Canais                                 :   4LOOPS x 2

Chaveamento                      :   BUFFERED BYPASS

Outros controles                  :   Trigger x 2 MIDI Out x 1

Consumo de energia           :   240mA DC9V

Peso                                    :   1,68kg 

*Acionamento de função externa do equipamento quando o banco atual estiver ativado.
*Modo MOM ou LATCH

Frequentemente desejamos que nosso amplificador e pedais sejam acionados simultaneamente. O PXL-LIVE oferece dois TRIGGERS totalmente programáveis (2 relays) que 
podem auxiliá-lo ao se conectar a função controle do seu amplificador (como FX LOOP, reverb, mudança de canais, etc.). Cada um dos triggers tem as seguintes funções de 
programação:

*Polaridade

*Acionamento de função externa do equipamento quando o banco atual estiver inativo. (LOOP 1 & LOOP 2 são bypassados)

Com essas características o PXL-LIVE pode ser usado para controlar 2 Loops, permitindo a utilização de seu amplificador e pedais de efeito em um sistema de controle de 
performance unificado; ele instantaneamente troca os timbres com o clicar de um botão.

(O TRIGGER do PXL-LIVE é um botão usado para ativar seus dispositivos externos. Ele tem dois modos: o primeiro é o MOM que usa relays eletrônicos para rápida ativação.

O segundo modo é o LATCH no qual o relay alternará entre um modo e o outro, mantendo-se o mesmo até que o próximo comando seja recebido. Além disso, existem duas 

polaridades a serem ajustadas (SETUP). Consulte seu manual para maiores informações sobre como proceder.

EM: possibilita a edição dos modos T1-2. Existem 2 tipos de modos ativos disponíveis – M e L que correspondem a MOM e LATCH. 

Alternando Bancos

EDIÇÃO DE USO

Se não estiver no modo edição, pressione BANK+/- para alterar bancos de memória. A nova memória não estará disponível imediatamente. Você precisará pressionar A/B/C ou D 
para as configurações entrarem em vigor. Durante o processo de alteração dos bancos de memória o display lerá Banks 1-8 e exibirá A/B/C/D.

EL: possibilita edição dos 4 canais do LOOP 1.

Modo e opções de edição 

A: T1    B: T2 

Controles TUNER e MUTE

Por exemplo, se você deseja ajustar a polaridade T1, pressione A e observe a luz correspondente a T1. Após edição você pode pressionar BANK+/- para selecionar outros itens para 
edição, ou sair do modo de edição e salvar as mudanças feitas. 

A: L4     B: L3     C: L2    D: L1

1: Edição de trigger de polaridade
Após acessar o modo de edição pressione BANK+/- para exibir EP na tela. Nesse momento você pode ajustar a polaridade T1-T2 e observar as luzes correspondentes. As 2 luzes on 
ou off indicam a polaridade do canal correspondente ativada/desativada. Pressione o botão A/B para configurar as polaridades trigger correspondentes a:

EP: possibilita a edição da polaridade do T1-2. Você pode escolher entre 2 configurações disponíveis ON ou OFF.    Consulte o manual do seu equipamento para maiores 
informações.

MB: configuração MIDI quando o status do patch mudar de ATIVO para INATIVO.    Consulte o manual do seu equipamento para maiores informações sobre a configuração 
MIDI aplicável. 

Para editar triggers você deverá seguir a seguinte sequência (se você for experiente no assunto, poderá pular essa parte e selecionar o que deseja editar): Polaridade > Modo/estilo > 
ação NON-BYPASS > ação BYPASS.

Após acessar o modo de edição, use BANK+/- para ajustar as opções de tela para EH ou EL (veja item anterior) pois a operação de ambos é semelhante e EL será usado como 
exemplo aqui. Quando EL é exibido na tela, o próximo passo é ligar ou desligar os canais de LOOP1. Para isso, simplesmente pressione os botões A/B/C/D que correspondem a:

Se não estiver no modo edição e BYPASS não estiver ativado, pressione MUTE por mais de um segundo para acessar o modo edição. Nesse momento o display mostrará EH e 
indicará acesso o modo de edição. Use BANK+/- para selecionar o item a ser editado e você visualizará as seguintes opções no display:

EF: possibilita a edição da ação do T1-2 quando o banco estiver ativo.
EB: possibilita a edição da ação do T1-2 quando o banco estiver inativo.

   

O acionamento desses botões ligará ou desligará os canais correspondentes. Após término da edição, você pode pressionar mute por 1 segundo ou mais para salvar a configuração. 
Se você desejar cancelar as alterações feitas, simplesmente pressione MUTE e o PXL-LIVE entrará em modo NON-EDIT e as alterações previamente feitas não serão salvas. 

Se não estiver no modo edição, pressione MUTE uma vez e o PXL-LIVE acionará a conexão TUNER OUT permitindo a recepção do sinal pelo seu afinador conectado e você poderá 
afinar seu instrumento. Ao pressionar MUTE mais uma vez PXL-LIVE silenciará as conexões LOOP1 OUT e LOOP2 OUT, e você poderá silenciosamente afinar seu instrumento. Ao 
pressionar MUTE pela terceira vez, PXL-LIVE sairá do modo TUNER. A conexão TUNER OUT ficará inativa, impedindo as funções de afinação e as conexões LOOP1 OUT e 
LOOP2 OUT serão reativadas. 

     Consulte o manual do seu equipamento para maiores informações. 

EH: possibilita edição dos 4 canais do LOOP2.

MA: configuração MIDI quando o status do patch mudar de INATIVO para ATIVO.    Consulte o manual do seu equipamento para maiores informações sobre a configuração 
MIDI aplicável. 

EDITAR TRIGGER

EDITAR COMBINACAO DE LOOPAtualmente muitos tipos de equipamentos de áudio profissionais possuem um conector MIDI, permitindo aos usuários controlar as funções e parâmetros do dispositivo. Para isso, 

um controle MIDI está incluso no PXL-LIVE e ele pode transmitir as seguintes mensagens:

OBSERVAÇÃO: ele suporta o máximo de duas mensagens simultâneas.

ALERTA:  o controle MIDI do PXL-LIVE não aceita INPUTS. Em outras palavras, PXL-LIVE não pode ser acionado por outro controle MIDI. Na próxima sessão discutiremos a 
utilização do PXL-LIVE. 

Sendo capaz de transmitir as mensagens MIDI acima citadas, junto com suas outras funções, o PXL-LIVE pode se tornar o seu centro de controle durante sua performance, 
permitindo-o alterar efeitos com simplicidade e facilidade. 

Alteração de Programa MIDI 
Mensagem de Controle Contínuo MIDI (MIDI CC#)

2- Configuração MB

O objetivo desse design é permitir aos usuários bypassar todos os pedais de efeito para obter um som direto do seu amplificador, ao mesmo tempo que eles ainda podem mudar os 
canais do amplificador ou mudar os efeitos via MIDI para obter outra configuração. Quando MB for exibido na tela, pressione A/B, tornando visíveis E1 > A1 > C1 > N1 > E2 > A2 > C2 
> N2. Para editar a opção MB, favor verificar a seção “Configuração MA”.
Após finalizada a edição, você deve pressionar (não manter pressionado) o botão mute até que MA seja exibido na tela. Então use BANK+/- para selecionar outro item para edição. 
Se você desejar salvar a configuração, pressione o botão MUTE por pelo menos 1 seg. para salvar a configuração atual. Se você desejar cancelar as alterações, simplesmente pise 
em MUTE até que PXL-LIVE entre em modo NON-EDIT e nenhuma alteração prévia será salva. 

Observação: quando E1 estiver em OF, a tela de leitura exibirá ̈ --¨ indicando que o parâmetro não pode ser mudado.

Quando E1 estiver configurado como PC, os números 1-128 representarão 128 sonoridades possíveis. Quando E1 estiver configurado como CC, os números 001-128 
representarão 128 números de controle. Pressionar o botão C/D permitirá escolher qual “número” será configurado. Tradicionalmente, uma mensagem de mudança de programa é 
usada para alterar as configurações do som pré-selecionadas, e uma mensagem CC é usada para ajustar os parâmetros do efeito, tais como tempo de delay ou profundidade da 
modulação etc. Por exemplo, se você deseja mudar o som predefinido na sua unidade de processamento de efeitos, primeiro você precisa selecionar qual é a configuração do canal 
certo que seu processador FX pode receber. Depois, ajuste C1 para PC (uma mensagem de mudança de programa será enviada). Outro exemplo, se você deseja alterar o tempo do 
efeito de delay no seu processador, você primeiro deve ajustar a configuração do canal de transmissão, que deve ser o mesmo nas configurações do seu processador de efeitos, e 
selecionar o valor C1 para o controlador MIDI correto (1-128) que deve ser o mesmo em seu processador de efeitos, e depois usar N1 (discutiremos N1 na seção a seguir) para 
configurar o valor de controle a ser enviado.

Quando C1 for exibido, pressione C/D, os números 01-2.8 serão exibidos. Esses números representam 001-128. Ao atingir 100, o marcador decimal será movido. Por exemplo, 123 
será exibido como 2.3.

A: T1    B: T2

Ao usar amplificador e unidades de efeito, desejamos que os loops operem em bypass mas ainda permitindo algum tipo de controle sobre as funções do amplificador. Os triggers do 
PXL-LIVE permitirão esse controle ao usuário. Mesmo quando LOOP1/2 está em modo BYPASS é possível enviar mensagens de controle ao amplificador para alteração de canais 
ou ligar/desligar reverb. Para configurar as ações de NON-BYPASS para BYPASS Trigger você pode acessar o modo de edição, pressionar BANK +/- para exibir EB na tela. Existem 
duas luzes correspondentes a T1-T2. Essas duas luzes acesas ou apagadas correspondem as funções do equipamento que está sendo ativado ou desativado. Para configurar os 
modos trigger, pressione o botão A/B para acionar o trigger correspondente: 

NON-BYPASS para BYPASS significa que os status do banco muda de ACTIVE para INACTIVE, o LOOP1/2 é bypassado. Os pedais de efeito nos dois loops serão ignorados, e o 
sinal da sua guitarra será enviado diretamente para o amplificador. Se o PXL-LIVE acionar qualquer função no seu amplificador e ocasionar uma mudança de sonoridade nesse 
momento, você realmente obtém a sonoridade direta do seu amplificador sem qualquer processamento de pedais de efeito. 

A: T1    B: T2 

4:  Ações NON-BYPASS para BYPASS Trigger

Por exemplo, se você deseja configurar T1, pressione A e observe o indicador luminoso T1. A luz acessa indica que as funções do equipamento estão sendo ativadas, ao passo que a 
luz apagada indica que as funções estão inativas. Após edição você pode pressionar BANK+/- para selecionar outros itens para edição, ou você pode pressionar MUTE por 1 
segundo ou mais para salvar a configuração. Se você desejar cancelar as mudanças feitas simplesmente pressione MUTE levemente. O PXL-LIVE entrará em modo NON-EDIT e 
nenhuma alteração previamente feita será salva.

Edição MIDI

Quando A1 for exibido, pressione C/D, os números 01-16 serão exibidos. Esses números representam o canal MIDI desejado para transmissão. Por exemplo, se você quiser 
controlar um efeito com uma conexão MIDI que receba dados de um canal MIDI apenas. Para controlar o efeito, você deve configurar o PXL-LIVE para transmitir comandos via canal 
MIDI 1 também. Então, será necessário configurar o valor da opção A1 como 01, caso contrário você não poderá controlar o efeito.
Observação: quando E1 estiver em OF, A1 exibirá ̈ --¨ indicando que o parâmetro não pode ser mudado.

Configurando E2, A2, C2 e N2:

O parâmetro N1 estará disponível apenas quando E1 estiver configurado como CC. Esse parâmetro é usado para especificar o valor de controle da mensagem MIDI CC. Uma 
mensagem MIDI CC consiste no canal de transmissão, o número de controle, e o valor de controle. Essas mensagens geralmente são usadas para controlar alguns parâmetros de 
um efeito. Para mudar o parâmetro, o valor C1 deve ser o mesmo daquele configurado no seu processador de efeitos, assim como o canal de transmissão deve ser o mesmo 
também. Por exemplo, controle 12 no seu processador de efeitos é definido como um controle de tempo delay e recebe a mensagem de controle no canal MIDI 15. A1- 128 controla o 
tempo delay de 0.02 seg. ate 1seg. Se você deseja alterar o tempo delay para 1 seg. você deve configurar a opção E1 como CC. A1 ficará configurado como 15, C1 como 12 e N1 
como 128. 

O processo de configuração será o mesmo de E1, A1, C1 e N1, e depois de terminar a edição, você deve pressionar (não manter pressionado) o botão mute até que MA seja exibido 
na tela. Então use BANK+/- para selecionar outro item para edição. Se você desejar salvar a configuração, pressione o botão MUTE por pelo menos 1 seg. para salvar a 
configuração atual. Se você desejar cancelar as alterações, simplesmente pise em MUTE ate que PXL-LIVE entre em modo NON-EDIT e nenhuma alteração prévia será salva. 

C1: mensagem MIDI 1 configuração Parâmetro 1 

O PXL-LIVE pode enviar dois grupos de dados MIDI (por exemplo, ele pode enviar a mudança de programa MIDI CC+ MIDI, ou MIDI CC+CC). Para configuras as funções MIDI, 
deve-se seguir a seguinte sequência: EX >AX > CX > NX, onde X representa 1 ou 2, como em E1, A.1, C1, N1 ou E2, A2, C2, N2. 

Observação: quando E1 estiver em OF ou estado PC, a tela de leitura exibirá ̈ --¨ indicando que o parâmetro não pode ser mudado.

Quando N1 for exibido, pressione C/D: os números 01-2.8 serão exibidos. Esses números representam 001-128. Ao atingir 100, o indicador decimal será movido. Por exemplo, 123 
será exibido como 2.3. 

N1: mensagem MIDI 1 configuração Parâmetro 2

2:  Edição do Modo Trigger
Após acessar o modo de edição pressione BANK+/- para exibir EM na tela.  Nesse momento você pode ajustar o modo T1-T2 ativo e observar as luzes correspondentes. Para 
configurar os modos trigger, pressione o botão A/B para acionar o trigger correspondente: 

Por exemplo, se você deseja configurar o modo T1, pressione A e observe o indicador luminoso correspondente a T1. A luz acessa indica modo MOM, ao passo que a luz apagada 
indica modo LATCH. Após edição você pode pressionar BANK+/- para selecionar outros itens para edição, ou sair do modo de edição e salvar as mudanças feitas. 

3:  Ações NON-BYPASS Trigger
NON-BYPASS significa que os bancos estão ativados, os pedais de efeitos dos dois loops começam o processamento se o canal do looper estiver acionado. Se PXL-LIVE acionar 
qualquer função no seu amplificador e ocasionar uma mudança de sonoridade nesse momento, seus pedais e seus amplificadores alterarão a sonoridade simultaneamente. 
Após acessar o modo de edição pressione BANK+/- para exibir EF na tela. Nesse momento você pode configurar as ações T1-T2 em status NON-BYPASS. Existem duas luzes 
correspondentes e seu acionamento correspondem as funções do equipamento que está sendo ligado ou desligado. Para configurar as ações de T1-T2 pressione o botão A/B para 
acionar o trigger correspondente:
A: T1    B: T2 
Por exemplo, se você deseja configurar T1, pressione A e observe o indicador luminoso T1. � A luz acessa indica que as funções do equipamento estão sendo ativadas, ao passo 
que a luz apagada indica que as funções estão inativas. Após edição você pode pressionar BANK+/- para selecionar outros itens para edição, ou sair do modo de edição e salvar as 
mudanças feitas.

Para configurar o controle MIDI, você deve primeiro entrar no modo edição, pressionar BANK+/- até as letras MA ou MB serem exibidas. A opção MA permite configurar as ações de 
MIDI (qual tipo de mensagem MIDI será enviada) quando o status do banco mudar de INATIVO para ATIVO. A opção MB permite configurar as ações de MIDI (qual tipo de 
mensagem MIDI será enviada) quando o status do banco mudar de ATIVO para INATIVO (LOOP BYPASSADO).

1. Configuração MA
Quando MA estiver no display, pressione A/B, fazendo com que E1 > A1 > C1 > N1 > E2 > A2 > C2 > N2 sejam exibidos. 
E1: mensagem MIDI 1 configuração tipo mensagem
Quando E1 for exibido, pressione C/D, OF/ PC / CC será exibido. A opção OF desligará o controle MIDI; o PXL-LIVE não transmitirá nenhum dado MIDI. Na opção PC o controle MIDI 
transmitirá a mensagem PROGRAM CHANGE (mudança de programa); na opção CC o controle MIDI transmitirá a mensagem MIDI CC. 
Observação: quando E1 estiver em OF o status A1 exibirá ̈ --¨ indicando que o parâmetro não pode ser mudado.

A1: mensagem MIDI 1 configuração transmissão canal

Design duplo de quatro canais 

2 TRIGGERS Programáveis

Controle MIDI Programável 

Luz indicadora mostra o status dos canais T1 e T2. Luz acessa indica que o canal correspondente foi ativado. Luz apagada
indica que ele está inativo.

LUZES INDICADORAS DE CANAL (8): quando a luz estiver acessa indica que o
canal correspondente está ativo. Quando a luz estiver apagada indica que o canal está inativo.

LUZ INDICADORA MUTE: quando a luz estive acessa indica que
a cadeia de sinal está silenciada. Quando apagada indica que
está ativa. 

BANK: exibe informações do banco de memória atual.
Em modo edição mostra a informação do banco de
memória que será editado.

Luzes indicadoras A/B/C/D: correspondem aos botões A/B/C/D. Em modo
Bypass, a luz correspondente estará acessa. Por exemplo, se a memória
atual configurada for 1C, a luz C permanecerá acessa enquanto as outras
3 piscarão. Quando não estiver no modo Bypass,a memória atual configurada
estará acessa e as outras 3 estarão totalmente apagadas. 

LUZ INDICADORA TUNER ACTIVE: quando estiver acessa, você poderá
afinar seu instrumento conectando um afinador.
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