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AMPLIFICADOR DIGITAL DE GUITARRA 30W

2. Ajuste o ganho do amplificador selecionado. 
Ajuste o nível de ganho girando o knob GAIN. Uma rotação no sentido horário aumentará o ganho e vice-versa. Seja 
flexível para experimentar até obter o timbre de sua preferência.

3. Ajuste o timbre do amplificador 
Depois de obter o ganho desejado, você pode ajustar o knob PRESENCE, TREBLE, MIDDLE e BASS para modificar 
o timbre ao seu gosto.

4. Usando Efeitos de Modulação
Gire o knob EFFECTS para escolher o seu favorito dentre Chorus, Flanger, Phaser e Tremolo. Você pode selecionar 
os efeitos observando o escopo das alterações mostradas no painel.

5. Usando efeitos de simulação de espaço acústico 
Gire o knob SPACE para escolher entre os efeitos Delay e Reverb. Você pode selecionar o efeito observando o 
escopo das alterações mostradas no painel.

6. Usando o sistema de ritmo 
O DC-30 possui um seletor de sistema de ritmo integrado com até 36 tipos de padrões de bateria *. Você pode 
escolher qualquer estilo de ritmo e usá-lo para ajudar na sua performance e prática. 
(1) Inicie a função Beats 
Inicie a função Beats pressionando o botão ACTIVE, e o indicador LED 'RHYTHM' acenderá simultaneamente. Caso 
queira desligá-lo, basta pressionar o botão ACTIVE novamente.
NOTA: Consulte a 'Lista dos 36 padrões de ritmo'
(2) Selecione um padrão de ritmo
Quando o sistema de ritmo estiver ativado, pressione o botão “TURN" levemente, e então você verá que os LEDs 
“RHYTHM", "SPEED" e "VOLUME" acendem alternadamente. Quando o indicador LED "RHYTHM" estiver aceso, 
você pode pressionar "+" ou "-" para escolher um dos 36 padrões de ritmo com os quais praticar.
(3) Ajuste a velocidade do ritmo
Quando o sistema de ritmo estiver ativado, pressione o botão 'TURN' levemente e então você verá que os LEDs 
“RHYTHM", "SPEED" e "VOLUME" acendem alternadamente. Quando o indicador LED 'SPEED' estiver aceso, 
pressione e segure o botão "+" ou "-", e então a velocidade do ritmo será alterada entre 30 e 240.
(4) Ajuste o volume do sistema de ritmo
Enquanto o sistema de ritmo está em funcionamento, pressione o botão "TURN" levemente e você verá que os 
indicadores LED "RHYTHM", "SPEED" e "VOLUME" acendem alternadamente. Quando o indicador LED 'VOLUME' 
estiver aceso, pressione e segure o botão "+" ou "-" para alterar o volume do sistema de ritmo. 
(5) Lista dos 36 padrões de ritmo

7. Girando o controle de volume 
Para alterar o nível de volume do DC-15, apenas gire o knob 'VOLUME' no sentido horário ou anti-horário. Mais 
rotação no sentido horário, mais volume e vice-versa. Nota: som muito alto pode prejudicar sua audição.

8. Usando AUX IN
Você encontrará facilmente um conector de entrada AUX IN (conector estéreo de 6,35 mm) no painel traseiro. Esse 
conector é para entrada de fonte de som externa como CD, MP3 etc. Toque acompanhado por música! 
Nota: Não há controle de volume independente para AUX IN, você precisa controlar o volume do sinal fornecido ao 
DC-30 por seus dispositivos externos, e o amplificador ficará sobrecarregado e distorcido por sinais fortes.

9. Usando PHONES (Saída em Linha)
O DC-30 tem instalado um jack PHONES no painel traseiro, que é usado para entrada de fones de ouvido, para 
permitir que sua performance não atrapalhe os outros. Contudo, o jack PHONES também pode ser usado como saída 
de linha, o sinal DC 30 pode ser enviado para o mixer por cabo estéreo ou para o computador para gravação. Nota: 
O volume do fone de ouvido é controlado por VOLUME no painel frontal. Certifique-se de que o VOLUME está baixo, 
para evitar qualquer dano à sua audição devido ao volume repentino.

Entrada de guitarra: -22dBu 
Entrada AUX: -13dBu 
Fones de Ouvido: + 4dBu @ 33 ohm / 1kHz
Potência RMS: 30W @ 4 ohm / 1kHz

ESPECIFICAÇÕES

INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
O DC-30 foi projetado para uso familiar ou em pequenos ensaios. 
Possui oito modelos básicos de amplificadores: Jazz Chorus, Clean, Tube Screamer, Blues Drive, Crunch, 
Lead, Rhythm e Metal, bem como quatro efeitos de modulação: Chorus, Flanger, Phaser e Tremolo. É fácil 
obter o seu timbre ajustando TREBLE, MIDDLE, BASS e PRESENCE. Além disso, dois efeitos de simulação 
de espaço acústico - os efeitos Delay e Reverb - estão disponíveis.
Para se diferenciar de produtos similares com o mesmo preço no mercado, o DC 30 possui um Sistema 
Integrado de Ritmo de 36 Padrões com andamento e volume controláveis. Além disso, com a entrada AUX 
integrada, você também pode conectar seu MP3 ou CD player para reprodução de áudio enquanto toca 
guitarra, o suficiente para garantir que você toque o tempo todo e se divirta livremente! Ainda mais satisfatório, 
oferecemos um modo de saída de fone de ouvido, que te permite mergulhar nos sons. Na lateral, a saída 'Cab 
Simulated' também pode ser usada como uma Saída em Linha, para ser conectada à placa de som do seu PC 
ou a um mixer de áudio para gravações ou uso ao vivo. Agora, vamos começar a experimentar o DC-30 e 
descobrir o que você pode conseguir.

Obrigado por adquirir o amplificador de guitarra digital DC-30. Para utilizar esse produto com mais segurança 
e aproveitar ao máximo seus recursos, leia este manual do proprietário com atenção e guarde-o para 
referência futura.

O símbolo de relâmpago com ponta de seta, dentro de um triângulo equilátero, tem 
como objetivo alertar o usuário sobre a presença de "tensão perigosa" não isolada 
dentro do gabinete do produto, que pode ser de magnitude suficiente para constituir 
um risco de choque elétrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero tem o objetivo de alertar o 
usuário sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção 
(serviço) na literatura que acompanha o produto.

INSTRUÇÕES RELATIVAS A RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE 
ELÉTRICO OU LESÕES PESSOAIS.

OPERAÇÃO BÁSICA
1. Selecione um modelo de amplificador: gire o switch AMP e escolha um dos oito modelos de   
    amplificadores como seu timbre básico de guitarra.
1) JC Clean: modela o timbre limpo do ROLAND-JC120, que é caracterizado por uma sonoridade clara    
    e pura como água. Um timbre de distorção pode ser obtido ao se ajustar o ganho mais alto. 
2) Clean: um timbre original projetado pela WAVE-X, que é caracterizado por uma sonoridade suave e  
    cheia, adequada para solos de timbre limpo. Um timbre de distorção pode ser obtido ao se ajustar o  
    ganho mais alto. 
3) Tube Screamer: simula o famoso pedal de overdrive TS9. 
4) Blues Drive: simula o pedal overdrive SD-1. 
5) Crunch: simula de pedal de distorção Crunch Box da MI Audio. 
6) Lead: Timbre solo projetado pela WAVE-X, que é caracterizado por uma sonoridade rica e moderna
7) Rhythm: um timbre moderno de ritmo projetado pela WAVE-X, que é caracterizado por uma       
    sonoridade forte e poderosa. 
8) Metal: modela o famoso pedal de distorção BOSS MT2-Metal Zone.

Painel Traseiro 13. Entrada AC 
14. Botão de ENERGIA

15. Entrada auxiliar 
16. Saída em linha / fones de ouvido

CONTROLES E CONECTORES

1.   Switch de seleção de modelo de amplificador 
2.   Knob de ganho 
3.   Knob de presença 
4.   Knob de agudos 
5.   Knob do médios 
6.   Knob de graves

Painél Frontal
7.   Knob de volume 
8.   Knob de efeitos de simulação de espaço acústico 
9.   Knob de efeitos de modulação 
10.   Indicador de energia 
11.  Jack de entrada de guitarra 
12.  Módulo eletrônico de ritmo

NOTAS IMPORTANTES

Por favor, leia as instruções de operação:
•    Leia estas instruções.
•    Guarde estas instruções. 
•    Atenha-se a todos os avisos.
•    Siga todas as instruções. 
•    Não use esse aparelho próximo à água. 
•    Limpe apenas com um pano seco. 
•    Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
•    Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, registros de aquecimento, fogões ou outros  
      aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor. 
•    Não desconsidere o propósito de segurança do plugue polarizado ou do tipo aterrado. Um plugue  
      polarizado possui duas lâminas, uma mais larga que a outra. Um plugue de aterramento possui duas  
      lâminas e um terceiro pino de aterramento. A lâmina larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua  
      segurança. Quando o plugue fornecido não se encaixar em sua tomada, consulte um eletricista para  
      substituir a tomada obsoleta. 
•    Proteja o cabo de alimentação de pisadas ou compressões, especialmente nos plugues e no ponto de   
      onde eles saem do aparelho. 
•    Use somente conexões / acessórios especificados pelo fabricante. 
•    Nunca use com um carrinho, pedestal, tripé, suporte ou mesa, exceto conforme especificado pelo   
      fabricante ou vendido com o aparelho. Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao mover a
      combinação carrinho / aparelho para evitar lesões por tombamento.

•    Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou quando não for usado por longos 
      períodos  de tempo. 
•    Encaminhe todos os serviços de manutenção a pessoas qualificadas. A manutenção é necessária caso  
      o aparelho foi danificado de alguma forma, se o cabo de alimentação ou o plugue estiver danificado,  
      líquido tenha sido derramado ou objetos tenham caído no aparelho, o aparelho tenha sido exposto à  
      chuva ou umidade, não funcione normalmente, ou tenha sido derrubado.

Manual do Usuário




