
INTRODUÇÃO

Manual do Usuário

Precauções
1. Para evitar quebra, não exerça força excessiva aos switches e controles.

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 diluentes, ou mesmo compostos de 

limpeza ou limpadores inflamáveis. 

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

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

5. Por favor, adquira a fonte de energia separadamente. 

6. Por favor utilize fonte de energia com saída de 500mA ou mais para garantir funcionamento normal do PXL-PRO

7. Por favor, conecte todos os pedais de efeito e os ligue antes de acionar o amplificador para evitar aumento súbito de corrente ao seu amplificador.

8. Por favor, assegure-se de que a polaridade de sua fonte é a mesma daquela impressa na carcaça externa. Qualquer erro na polaridade da fonte pode causar danos ao 

produto.

9. Não descarte o produto junto a lixo doméstico. Tratamento apropriado pode reduzir poluição e riscos à saúde. O método de descarte adequado está suscetível à sua 

localidade, então solicitamos que contate as autoridades responsáveis para detalhes.

ALERTA: A utilização deste 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.

O PLX-PRO é um novo looper programável e com capacidade de armazenamento especialmente desenvolvido para usuários mais avançados, baseado nas gerações 

anteriores PXL 4 e PXL 8. Mantendo a função de agrupamento de efeitos como nos PXL 4 e PXL 8, o PXL-PRO oferece armazenamento máximo de 32 grupos de efeitos que 

podem ser trocados rápido e facilmente. O PXL-PRO foi atualizado para um design duplo de quatro canais de modo que os efeitos podem ser conectados separadamente ao 

preamp loop e ao poweramp loop. Além disso, é equipado com quatro triggers programáveis, o que permite combinar amplificadores, efeitos e o instrumento em um 

pequeno sistema de performance, e você pode facilmente controlar os amplificadores externos.  

Design Duplo de 4 canais
O PXL-PRO pode ser configurado como um único loop de 8 canais ou dois loops de 4 canais. Na configuração de dois loops de 4 canais, você pode conectar efeitos como 

wah-wah, overdrive, boost, e então conectar o LOOP 1 ao input do amplificador. O LOOP2 pode ser conectado a efeitos como reverb, delay, e então ao loop de efeitos do seu 

amplificador. 

Quatro Triggers Programáveis
Trigger, equivalente a um switch para dispositivos externos, é usado para acionar dispositivos externos e realizar certas funções. As funções dos triggers podem ser realizadas 

em dois modos: o modo MOM e o modo LATCH. No modo MOM, o relay instantaneamente executa os comandos de ativação, ao pressionar o switch, e desativação, ao soltá-lo; 

no modo LATCH, o relay será um estágio de transição e permanecerá inalterado até a execução do próximo comando. Triggers podem ser configurados em polaridades: 

Normalmente Aberta ou Normalmente Fechada. Para o modo específico que necessitar, favor verificar o manual do dispositivo utilizado.

 • Polaridade

 • Padrão de movimento

 • Movimento de T1-T4 - enviar sinal de preset ou não enviar sinal de Bypass a Não-Bypass.

 • Movimento de T1-T4 - enviar sinal de preset ou não enviar sinal de Não-Bypass a Bypass

Com os recursos acima, auxiliados pelo LOOP1 e LOOP2, seu amplificador e efeitos podem ser usados como um pequeno sistema de performance. Todos os canais e 

switches de efeitos podem ser facilmente operados pelo PXL-PRO.

O texto a seguir irá enfocar as instruções de operação do PXL-PRO

Breve Introdução ao PXL-PRO

Painel de Controle:

T1-T4: Quatro interfaces de canais externos independentes

       STATUS 1-4: Luzes indicadoras dos quatro triggers. Alteração (ligar ou desligar) da luz indicadora mostra ação de trigger correspondente. 

                                                   T1 - T4 correspondem a STATUS 1 - 4

DC/9V: Fonte externa de energia (9V)

LOOP2 OUT: Interface do sinal total de saída ou interface do sinal de saída do LOOP2

LOOP2 IN: Interface de entrada do LOOP2.

LOOP1 OUT: Interface de saída do LOOP1
Luzes indicadores de canais (8 no total): Luzes indicadoras do LOOP1 e LOOP2  acendem para 

identificar que o loop (L1-L4) está conectado e apagam quando o loop (L1-L4) está desconectado. 

IN: Interface do sinal total de entrada 

ou interface do sinal de entrada do LOOP1

Luz indicadora MUTE: a luz é acesa durante a operação 

de silenciamento; a luz se apaga ao sair da operação. 

BANK: exibição digital LED de informação 

dos bancos. 

Instruções: 
1. Ao se usar a entrada de sinal IN e saída LOOP2 OUT, todos os 8 canais passam a funcionar, e então o PXL-PRO atua em um único modo de 8 canais. Ao se usar a entrada 

de sinal IN e LOOP2 IN, saída a partir de LOOP1 OUT e LOOP2 OUT, o PXL-PRO atua em um modo de LOOP duplo de 4 canais, e esses dois loops são completamente 

independentes um do outro.

Demonstração de Conexão em Loop Único de 8 Canais:

Controle de Modo ou 

Mudança de Canal

Entrada DC 9V

AFINADOR

PEDAIS

DE EFEITO

               Luzes indicadoras dos switches A/B/C/D: 

            Em estado Bypass, quando se pressiona o Switch A, a tela digital de exibição               

         mostrará 1A, o indicador LED A estará aceso e os outros indicadores LED B/C/D irão    

       piscar. Ocorre o mesmo ao pressionar os Switches B/C/D, a exibição de 1B/1C/1D    

     correspondentemente, e os outros indicadores LED piscarão. Em estado Não-Bypass, a  

   única diferença é que quando 1A aparece na tela, o indicador LED A estará aceso, mas     

 todos os outros indicadores LED B/C/D estarão apagados. 

Luz indicadora TUNER ACTIVE: a luz é acesa quando o canal TUNER (afinador) é selecionado. 
A luz se apaga ao sair do canal. 



AFINADOR

Demonstração de Conexão em Loop Duplo de 4 Canais:

Controle de Mode ou 

Mudança de Canal
Afinador

Pedais 

de efeitos

Pedais 

de efeitos

Entrada DC 9V

Afinador

2. Em estado Bypass, todos os canais dos LOOPS1/2 estão diretamente conectados sem sinal passando pelos pedais de efeitos. Quando em estado Não-Bypass, o

 sinal flui pelos canais escolhidos dos LOOP1/2. 

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

A: Afinação e operação de Mute
Em modo Non-Edit, pressione o switch MUTE para acionar o TUNER e afine com luzes indicadoras TUNER ACTIVE ligadas. Pressione MUTE uma segunda vez para desligar o 
LOOP1 OUT e LOOP2 OUT e realizar afinação silenciosa com TUNER ativo e luzes indicadoras de MUTE ligadas. Pressione o switch MUTE uma terceira vez para sair do modo 
afinação e reabrir LOOP1 OUT e LOOP2 OUT, desligando também as luzes indicadoras de MUTE e TUNER ACTIVE.

B: BANK Switches
Em modo Non-Edit, pressione BANK +/- para mudar entre os Bancos (1-8). As configurações dos bancos não serão atualizadas até que você pressione os switches A/B/C/D. 
Durante a mudança de bancos 1-8, a tela digital LED irá mostrar números de 1-8 e apresentar números de grupo (A/B/C ou D), como 1A, 3C etc. 

C: Operação de Edição
1) Modos de Edição e Opções de Edição
Em modo Non-Edit ou estado Non-Bypass, pressione e segure MUTE por mais de um segundo para entrar em Modo de Edição, com tela digital LED mostrando “EH”. Então 
edite BANK +/- para operar os itens seguintes:
        EH: Editar 4 canais do LOOP2
        EL: Editar 4 canais do LOOP1
        Et: Editar 4 triggers T1-T4 em Non-Bypass
        Eb: Editar 4 triggers T1-T4 em Bypass
        En: Editar modos de funcionamento de 4 triggers T1-T4: modo M (MOM) e modo L (LATCH). Por favor, verifique o manual de seu aparelho ao escolher o modo de  
        funcionamento. 
        EP: Editar polaridade de 4 triggers T1-T4: Normalmente Fechado ou Normalmente Aberto. Por favor, verifique o manual de seu aparelho ao escolher a polaridade. 

Nos textos a seguir, discorremos ainda mais a respeito da edição dos itens mencionados acima. 

2) Editar Combinação de LOOP
Em modo Edit, pressione BANK +/- para entrar em status EH ou EL (checar capítulo A). Aqui iremos ilustrar apenas EL visto que as operações dos dois LOOPS são iguais. 

Quando a tela mostrar EL, por favor abra ou feche um canal acionando A/B/C/D:

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

Cada acionamento dos switches A/B/C/D abre ou fecha o canal correspondente L4/L3/L2/L1, com luz indicadora acesa ou apagada correspondentemente. Você pode obter 

suas combinações favoritas de efeitos ao operar os switches. 

Observação: esse guia de operações é também adequado ao LOOP2. Se você quiser salvar as alterações ou sair sem salvar, por favor verifique o capítulo D. 

3) Editar Trigger
A edição de triggers deve ocorrer na seguinte ordem (se você já está familiarizado com toda a operação, você pode pular até a sua parte específica de edição). 

EP>En>Et>Eb

Observação: EP, En, Et, Eb são referenciados detalhadamente na Parte Três. 

a) EP: Pressione BANK +/- até que a tela digital LED mostre EP, e então ajuste a polaridade de T1-T4. Por favor, verifique as quatro luzes indicadoras de T1-T4, com luzes acesas 

e apagadas correspondentemente mostrando suas polaridades: Normalmente Fechada e Normalmente Aberta. Por favor opere A/B/C/D para ajustar a polaridade do trigger 

correspondente: 

 A: T1 B: T2 C:T3 D:T4

Por exemplo, para operar a polaridade de T1, por favor pressione o switch A e ajuste de acordo com a luz indicadora T1, ou seja, luz acesa mostra polaridade Normalmente 

Fechada e luz apagada mostra polaridade Normalmente Aberta. 

Após editar, você pode operar o BANK +/- para ajustar o próximo item ou sair (pressione MUTE longamente para salvar as configurações, ou pressione rapidamente para 

sair sem salvar).

b) En: Pressione BANK +/- até que o visor digital LED mostre En, e então ajuste os modos de operação de T1-T4. Por favor verifique as quatro luzes indicadoras de T1-T4, com 

luz acesa e apagada correspondentemente mostrando modo MOM e modo LATCH. Por favor, opere A/B/C/D para ajustar modos de triggers correspondentes:

 A: T1 B: T2 C: T3 D: T4

Por exemplo, para configurar o modo de T1, por favor pressione o switch A e ajuste de acordo com luz indicadora de T1, isso é, luz acesa mostra modo MOM e luz apagada 

mostra modo LATCH. 

Após a edição, você pode operar o BANK +/- para ajustar o próximo item ou sair (pressione longamente MUTE para salvar as configurações, ou pressione rapidamente MUTE 

para sair sem salvar).

c) Et: Pressione BANK +/- até que o visor digital LED mostre Et, e então ajuste a operação de T1-T4 em estado Não-Bypass. Por favor verifique as quatro luzes indicadoras de 

T1-T4, com luz acesa e apagada correspondentemente mostrando dispositivos externos conectados ou desconectados. Por favor, opere A/B/C/D para ajustar triggers 

correspondentes:

 A: T1 B: T2 C: T3 D: T4

Por exemplo, para configurar T1, por favor pressione o switch A e ajuste de acordo com luz indicadora de T1, isso é, luz acesa corresponde a ligar equipamento externo e luz 

apagada corresponde a desligar equipamento externo. 

Após a edição, você pode operar o BANK +/- para ajustar o próximo item ou sair (pressione longamente MUTE para salvar as configurações, ou pressione rapidamente MUTE 

para sair sem salvar).

Observação: os termos ligar e desligar acima mencionados são definições relativas. Por exemplo, você pode usar a luz acesa para acionar um som de overdrive do amplifica-

dor; luz desligada acessa o som original do amplificador. Sob essa circunstância, ligado ou desligado apenas mostram um estágio.

d) Eb: em um sistema de performance com alto falantes e efeitos, os triggers do PXL PRO facilitarão sua operação de passar de Não-Bypass a Bypass, e você pode controlar 

o amplificador em estado Bypass. Pressione BANK +/- até que o visor mostre Eb para controlar a operação dos LOOPS T1-T4 em BYPASS. Por favor verifique as quatro luzes 

indicadoras de T1-T4, com luz acesa e apagada correspondentemente ligando e desligando o amplificador. Por favor, opere A/B/C/D para ajustar triggers correspondentes:

 A: T1 B: T2 C: T3 D: T4

Por exemplo, para configurar o modo de T1, por favor pressione o switch A e ajuste de acordo com luz indicadora de T1, isso é, luz acesa liga equipamento externo e luz 

apagada desliga equipamento externo. 

Após a edição, você pode operar o BANK +/- para ajustar o próximo item ou sair (pressione longamente MUTE para salvar as configurações, ou pressione rapidamente MUTE 

para sair sem salvar).

4) Sair do Modo de Edição
O switch MUTE é usado para sair do modo de Edição salvando ou não as configurações. 

1. Sair do modo de Edição após salvar: 
Em modo de Edição, pressione o switch MUTE e o segure por mais de um segundo para salvar as configurações atuais. Em seguida, o PXL-PRO irá automaticamente retornar 

ao modo normal de operação e o visor digital LED mostrará a atual informação de BANK. 

2. Cancelar configurações atuais e sair do modo Edição sem salvar:
Em modo de Edição, pressione o switch MUTE para restaurar todos os parâmetros antes de editar, e configurações atuais não serão salvas na memória interna. Em seguida, 

o PXL-PRO irá automaticamente retornar ao modo normal de operação e o visor digital LED mostrará a atual informação de BANK.

PARÂMETROS TÉCNICOS:

Tipo de BYPASS                        : BUFFERED BYPASS

Consumo de energia              : 240mA em DC 9V

Canais                                         : 4 LOOPS x 2

Outros controles                      : Trigger x 4

Peso                                             : 1.68kg

Dimensões                                 : 54.1 x 6.7 x 5.3cm
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