
Guitar Amplifier

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO

O  GTX200  é  um  amplificador  especial  para  guitarras 

elétricas, desenvolvido para músicos iniciantes que necessitam de 

um amplificador projetado para que seu aprendizado seja produtivo 

e estimulante. 

As principais características do GTX200 são: 

Canal Clean e Overdrive selecionáveis por chave frontal

Acionamento silencioso com indicação no painel 

Equalização ativa

Saída para phones de ouvido para estudo silencioso

Saída Line Out  para conexão em mesas de som

GTX200

NOTAS IMPORTANTES

Mantenha o aparelho sempre limpo através do uso de um pano 
macio e levemente umedecido. Não utilize thinner ou produtos 
abrasivos que possam descolorir ou riscar o revestimento e a 
pintura do aparelho.

Nunca abra o aparelho. Internamente há tensões perigosas que 
podem colocar sua segurança em risco. Apenas um técnico 
especializado está habilitado para realizar esse serviço.

Verifique a chave de voltagem 127/220V e a 
tensão da rede elétrica antes de conectar o cabo 
de força do amplificador à tomada.

Tenha certeza de que o amplificador esteja  

desligado antes de iniciar as conexões.
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DESCRIÇÃO DOS CONTROLES

MESA  DE  SOM

CONEXÕES

BASS - controla o nível das baixas frequências (graves). Com esse 
controle consegue-se  o "peso" no timbre da guitarra

MID - controla o nível das médias frequências. Posições à esquerda 
geram timbres profundos e à direita timbres picantes e quentes.

TREBLE - controla o nível das altas frequências (agudas). Com esse 
controle define-se o brilho e a presença do instrumento.

LEVEL(MASTER) - volume geral do amplificador. Controla tanto o 
volume do canal Clean quanto o volume do canal Drive.

LEVEL(DRIVE) - com esse controle você irá equilibrar o volume do 
cana Drive em relação ao volume da guitarra clean.

DRIVE - controla o nível de ganho e distorção adicionado ao sinal da 
guitarra. Na posição MIN uma saturação mais leve é obtida. Na 
posição MAX o ganho e o sustain serão extremos!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os direitos reservados    http://www.landscapeaudio.com.br
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