
BASS SYNTHESIZER600 
 
1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  
 
 
 
Поглед отгоре 
 
1 Регулаторът DIRECT настройва нивото на директния, необработен сигнал. 
 
2 Регулаторът EFFECT настройва нивото на синтезаторния сигнал. 
 
3 Регулаторът RES(onance) настройва нивото на максималната честота на нискочестотния филтър (вж по-долу). 
 
4 Регулаторът FREQ(uency) настройва честотата  на пропускащия филтър, която отрязва високите честоти и 
определя по този начин горната и долната граница на честотния диапазон на преместване на филтъра. 
 
5 Регулаторът DECAY/RATE има 2 различни функции. В зависимост от положението на превключвателя MODE 
(вж по-долу) той настройва или скоростта на нискочестотния генератор (LFO), който модулира амплитудата на 
честотата на филтъра (RATE: само в режим 3 и 6) или времето за което се премества честотата на филтъра 
(DECAY). Когато времето на затихване  е нагласено в положение MAX, честотата на отрязване на филтъра е 
фиксирана. 
 
6 Използвайте превключвателя MODE за да изберете един от 11-те синтезаторни режима с 4 различни вълнови 
форми. 
1. SAW (трионообразна вълна създаваща рязък звук) 
2. SAW (трионообразна вълна по-ниска с една октава от тази в режим 1) 
3. SAW (трионообразна вълна с автоматично превключване на честотата на филтъра) 
4. SQUARE (правоъгълна вълна, която създава по-мек звук от SAW режима) 
5. SQUARE (подобен на режим, с допълнителна правоъгълна вълна, една октава по-ниска) 
6. SQUARE (правоъгълна вълна с автоматично превключване честотата на филтъра) 
7. PULSE (импулсна вълна създаваща рязък звук, различен от SAW режима) 
8. PULSE (импулсна вълна с пропускащ филтър създаваща по-дълбок и динамичен звук) 
9. PULSE (импулсна вълна с модулация  ширината на импулса създаваща пълен широк звук) 
10. WAVE (входния сигнал се преобразува директно в синтезаторен звук. Филтърът се повдига при дръпване на 
струна и след това се връща плавно) 
11. WAVE (подобен на режим 10, но филтърът пада, при дръпване на струна и се връща плавно) 
 
7 Индикаторът ON/BATT светва когато ефектът е включен и мига когато функцията PITCH HOLD 
е активна (вж по-долу). Той служи също като индикатор за нивото на батерията. 
 
8 Използвайте педалния превключвател за да включите/изключите ефекта. Задържане на педала натиснат 
задейства функцията PITCH HOLD (само режими 1 - 9), при което устройството създава непрекъснато сигнал на 
ефект, даже и при отсъствие на входен сигнал от бас китарата в този момент (индикаторът ON/BATT свети. 
Можете също да свирите с бас китарата докато държите педала натиснат и смесвате непрекъснатия сигнал на 
ефекта  с директния сигнал от бас китарата. Освободете педала за да спрете тази функция. 
 
9 За включване на инструмента използвайте 1/4" моножак IN. 
 
10 1/4" моно изходи OUT A и OUT B изпращат сигнала към вашия усилвател. Използвайте и двата изхода ако 
искате да разделите необработения входен сигнал (> OUT B) и синтезирания сигнал  
(> OUT A). За да смесите двата сигнала използвайте само OUT A. 
 
11 За включване на експрешън педал използвайте 1/4" моножак EXP(ression). По този начин можете външно да 
управлявате движението на филтърната честота (DECAY) или—за режим 3 и 6 скоростта на ефекта (RATE). При 
използване на експрешън педал регулаторът DECAY/RATE определя максималната стойност (натиснат докрай 
експрешън педал). 
 
Използвайте DC IN за да включите външно 9 V електрозахранване (не влиза в доставения комплект). 
 
ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА БАТЕРИИТЕ е разположено под капака на педала. За да се постави или смени 9 V 
батерия (не е включена), натиснете пантите с химикалка и отстранете капака на педала. Внимавайте да не 
одраскате устройството. 

 BSY600 няма ключ за пускане и спиране. В момента в който вкарате щепсела в гнездото IN, BSY600 се 
включва. Когато не използвате BSY600, извадете щепсела от гнездото. Това удължава живота на 
батерията. 
 
 
 



4. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
Не използвайте в близост до източници на вода и топлина. Използвайте само оторизирани приспособления и 
аксесоари. Не ремонтирайте продукта самостоятелно. Свържете се с нашия квалифициран сервизен персонал за 
техническо обслужване или ремонт, особено при повреда на захранващия кабел или щепсел. 
 


