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VEUILLEZ�LIRE�ATTENTIVEMENT�AVANT�DE�CONTINUER
PRÉCAUTIONS

Alimentation
Branchez�l'adaptateur�C.A.�désigné�sur�une�prise�secteur�de�tension�adaptée.�Utilisez�
exclusivement�un�adaptateur�secteur�vers�9V�C.C.�300�mA.�Débranchez�l'adaptateur�
d'alimentation�pendant�les�orages�ou�lorsque�la�pédale�n'est�pas�utilisée.
Emplacement�
Afin�d'éviter�les�déformations,�décolorations�ou�dégâts�importants,�n'exposez�pas�
l'appareil�aux�conditions�ci-dessous�:
●���Lumière�directe�du�soleil�ou�sources�de�chaleur
●���Champs�magnétiques
●���Emplacements�excessivement�sales�ou�poussiéreux
●���Fortes�vibrations�ou�chocs
●���Hygrométrie�élevée�ou�condensation

Interférences�radio
Les�radios�et�télévisions�à�proximité�peuvent�subir�des�interférences�de�réception.�Veillez�à
utiliser�l'appareil�à�une�distance�suffisante�des�radios�et�télévisions.

Nettoyage�
Nettoyez�exclusivement�l'appareil�avec�un�chiffon�doux�et�sec.�Si�nécessaire,�humidifiez�
légèrement�le�chiffon.�N'utilisez�pas�de�nettoyant�abrasif,�d'alcool,�de�diluant�à�peinture,�
de�cire,�de�solvant,�de�produit�de�nettoyage�ou�de�lingette�imbibée.



1. Dvoukanálový digitální pedálový preamp postavený na unikátní technologii MNRS od firmy MOOER. 

2. Obsahuje 14 presetových pozic, do kterých lze uložit vždy dva kanály s různým nastavením.

3. Za účelem rozšíření vaší zvukové palety podporuje načítání souborů GNR a GIR prostřednictvím so�waru 

    MOOER STUDIO.

4. Procházení presetů nebo přepínání A/B kanálů pomocí dvou nožních přepínačů. 

5. Trojice simulací reproboxu s možnos� nahrávat IR a GIR soubory tře�ch stran.

6. Dodáván společně se speciálním editačním so�warem pro správu presetů, nahrávání IR impulsů a aktualizace 

     firmwaru.
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1.GAIN: 
Nastavuje úroveň gainu.

2.TREBLE: 
Nastavení vysokých frekvencí. 

3.LEVEL: 
Nastavení úrovně hlasitos�. 

4.MID: 
Nastavení středových frekvencí. 

5.LED tlačítko SAVE LED: 
S�sknu�m procházíte 14 presetovými pozicemi. S�sknu�m a přidržením tlačítka SAVE uložíte právě upravovaný 
preset. Barva podsvícení tlačítka SAVE indikuje stav simulace reproboxu: MODRÁ – simulace je vypnutá, 
ČERVENÁ – simulace reproboxu je zapnutá.

6.BASS: 
Nastavení basových frekvencí. 

7.LED kontrolka levého nožního přepínače: 
Indikuje zapnutý/vypnutý kanál A. Ak�vní kanál indikuje rozsvícená kontrolka, vypnutý kanál A indikuje zhasnutá 
kontrolka.

8.LED kontrolka pravého nožního přepínače: 
Indikuje zapnutý/vypnutý kanál B. Ak�vní kanál B indikuje rozsvícená kontrolka, vypnutý kanál B indikuje 
zhasnutá kontrolka.
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09.Nožní přepínač CH A: 

Stisknutím v normálním režimu zapínáte/vypínáte kanál A. 

V režimu pro výběr presetů stisknutím procházíte pozice s presety. 

10.Nožní přepínač CH B: 

Stisknutím v normálním režimu zapínáte/vypínáte kanál B. 

V režimu pro výběr presetů stisknutím procházíte pozice s presety. 

11.Indikátor presetů: 

Informuje o aktuálně zvoleném presetu. MODRÁ reprezentuje pozice 1-7, FIALOVÁ pozice 8-14.

12.Vstup INPUT: 

6,3mm mono audio jack. 

13.Model presetu: 

Tovární seznam modelů preampu předzesilovačů.

14.Výstup OUTPUT: 

6,3mm mono audio jack. 
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15.Napájecí konektor DC IN: 

Používejte prosím kompatibilní 9V napájecí zdroj (se zápornou polaritou na středu, odběr proudu 300 mA). 

Abyste se vyhnuli nečekaným ruchům či interferencím, používejte prosím originální napájecí zdroj. 

16.USB port: 

USB port typu C. Pro připojení k počítači za účelem správy presetů, importování/exportování datových souborů 

a aktualizací firmwaru použijte prosím dodávaný USB kabel. 
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Připojení k výkonovému zesilovači

RETURN konektor zesilovače/
výkonového zesilovače Post-efekt Kytara Pre-efektpreamp model x on

Připojení k FRFR zařízení (full range s rovnou odezvou)

FRFR (full range s rovnou odezvou) 
zařízení, jako je mixážní pult, 

PA systém, nebo audio rozhraní. 
preamp model x off

Doporučené zapojení

Post-efekt Kytara Pre-efekt
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Instrukce

1. Výběr presetu:
A. Pro procházení presetovými pozicemi 1-14 stiskněte tlačítko SAVE. 
B. Současným stisknutím nožních přepínačů CH. A a CH. B vstoupíte do režimu pro výběr presetů. V 
tomto režimu používáte přepínač CH. A k procházení presetovými pozicemi směrem nahoru a přepínač 
CH. B k procházení směrem dolů (sestupně).

2. Přepínání kanálů
Preamp Model X disponuje 14 presetovými pozicemi. Do každé z nich lze uložit 2 různá nastavení 
kanálu. V normálním režimu stisknutím kanálů CH. A nebo CH. B zvolíte odpovídající kanál. Aktivován 
bude pouze jeden kanál, rozsvítí se kontrolka odpovídajícího nožního přepínače. Opakovaným 
sešlápnutím nožního přepínače právě zvoleného kanálu přepnete signál do režimu bypass a obě LED 
kontrolky zhasnou. 

Poznámka: K nastavení kanálů A a B lze použít softwarový editor Preamp Model X. 

3. Editace a ukládání presetů
Pro úpravu parametrů použijte příslušné ovladače. Neuložené změny parametrů presetu indikuje 
blikání LED kontrolky. 

Změny uložíte stisknutím a přidržením tlačítka SAVE. Pokud uložení proběhlo správně, kontrolka 
presetu rychle zabliká a poté zůstane svítit trvale.  
Poznámky: Nastavení presetu se neuloží v následujících případech:
a. Přepnutím na jiný preset před uložením. 
b. Přepnutím vybraného kanálu do bypass režimu před uložením. 
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4. Zapnutí/vypnutí funkce Cab Sim (simulace reproboxu)

Preamp Model X disponuje třemi simulacemi reproboxu, které lze zapínat a vypínat.

Simulaci reproboxu lze zapnout nebo vypnout současným stisknutím nožního přepínače CH.B a tlačítka 
SAVE. Je-li simulace reproboxu zapnutá, LED kontrolka tlačítka SAVE se rozsvítí ČERVENĚ. Je-li simulace 
reproboxu zapnutá, LED kontrolka tlačítka SAVE bude svítit MODŘE. 

Pro výběr ze tří simulací reproboxů, nebo za účelem nahrání vlastních IR/GIR souborů, můžete využít 
editační software Preamp Model X. 

5. Reset do továrního nastavení

Odpojte napájecí kabel a následně stiskněte a přidržte tlačítko SAVE. Během přidržení tlačítka SAVE 
opět připojte napájecí kabel k zařízení. LED kontrolka PRESET začne blikat. Uvolněte tlačítko SAVE a 
počkejte dokud nezačne jeho LED blikat pro potvrzení, že reset proběhl úspěšně. Po resetu dojde k 
vymazaní všech presetů a importovaných souborů. Veškeré parametry se vrátí do výchozího továrního 
nastavení. 

6. Aktualizace firmwaru (manuální spuštění zařízení režimu aktualizace)

Firmware pedálu Preamp Model X lze aktualizovat pomocí editačního softwaru na vašem počítači. 
Zařízení je do režimu aktualizace možné spustit buď pomocí editačního softwaru nebo pomocí nožních 
přepínačů a tlačítek. Hardwarový způsob je uveden níže. Proceduru pomocí softwaru najdete v tomto 
manuálu v kapitole věnované editačnímu softwaru. 

*Vypněte zařízení. 

*Současně stiskněte a přidržte oba nožní přepínače + tlačítko SAVE. Během přidržení zařízení zapněte. 

*Při spouštění zařízení do režimu aktualizace bude kontrolka Preset blikat různými barvami. 

*Připojte zařízení k počítači za pomoci USB kabelu.

*Otevřete editační software Preamp Model X. Otevře se okno aktualizace.

*Pro spuštění procesu aktualizace klikněte na „START“. Dokončení aktualizace může zabrat několik 
minut. 
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Preamp�Model�X�MOOER�Studio
Prostřednictvím editačního softwaru Preamp Model X MOOER Studio můžete spravovat svoje presety, 
importovat GNR soubory s modely zesilovačů, soubory IR/GIR se simulacemi reproboxů, zálohovat 
presety a aktualizovat firmware.

Stažení

Na oficiálních stránkách MOOER (www.mooeraudio.com) přejděte na stránku Download. Najděte 
„Preamp Model X“, zvolte verzi odpovídající operačnímu systému vašeho počítače a započněte 
stahování. 

Požadavky na operační systém

Windows: Win7 nebo vyšší

Mac OS: 10.11 nebo vyšší

Zapojení

Po dokončení instalace připojte Preamp Model X k počítači pomocí dodávaného USB kabelu. Otevřete 
editační software. 

Pokud verze softwaru neodpovídá verzi firmwaru zařízení, objeví se vám vyskakovací okno s výzvou k 
aktualizaci firmwaru. Firmware můžete aktualizovat okamžitě, případně můžete zvolit možnost 
odložení aktualizace a software otevřít. 

Spojení mezi editačním softwarem a zařízením je ve výchozím nastavení nastaveno v režimu 
„odpojeno“. Spojení lze navázat kliknutím na tlačítko „CONNECT“. 
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1.Tlačítko Connect: Kliknutím na toto tlačítko spojíte/odpojíte zařízení a editační software. Ujistěte se, 

že při používání Preamp Model X pracujete v režimu CONNECTED (spojeno).

2.Jazyk: Výběr jazyka mezi čínštinou a angličtinou.

3.Barva prostředí: Volit můžete mezi nočním a denním režimem zbarvení. 

4.Aktualizace (update): Kliknutím spustíte aktualizaci firmwaru Preamp Model X (zaktualizuje se do 

stejné verze jako editační software), nebo aktualizaci editačního softwaru (nejnovější verzi editačního 

softwaru najdete na oficiálních stránkách firmy MOOER). 

5.Factory Reset: Kliknutím vstoupíte do nabídky pro reset do továrního nastavení. Po dokončení resetu 

dojde ke smazání všech importovaných souborů a uživatelských úprav presetů. Zařízení se vrátí do 

výchozího továrního nastavení. 

6.Nastavení (Setting): Klikněte na tlačítka Backup a Restore.

7.Native Preset Area: Zde se zobrazují presety uložené v počítači. 

8.Amp Model Area: Zde jsou zobrazeny modely zesilovačů Preamp Model X. Sem je možné importovat 

GNR soubory (lze je také mazat).

9.Device Preset Patch: Preamp Model X pracuje s 14 presetovými pozicemi. Kliknutím si zvolíte pozici, ta 

se následně zvýrazní. Pozici přetáhněte do sekce Native Preset Area, čímž preset exportujete a uložíte 

do počítače. 

10.Save: Kliknutím uložíte upravené parametry právě vybraného presetu. 

11.Channel-A Area: V této sekci lze upravovat zvuk kanálu A. 

12.Channel-B Area: V této sekci lze upravovat zvuk kanálu B. 

13.Cab Sim Area: Zde je možné zapínat/vypínat simulaci reproboxu, volit typ simulace reproboxu a 

importovat/mazat soubory se simulacemi reproboxu (IR/GIR).
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Instrukce
1.Správa presetů
Export souboru presetů do počítače:
Zvolte preset z pozice 1-14 a přetáhněte ho do oblasti nativních presetů (Native Preset Area). Po 
dokončení exportu najdete tento preset v uvedené sekci. 

Import presetu z počítače do zařízení
V oblasti nativních presetů (Native Preset Area) vyberte preset a přetáhněte ho do jedné ze 14 pozic 
presetů. 

Pojmenování exportovaného presetu
Pravým tlačítkem klikněte na preset v oblasti nativních presetů (Native Preset Area) a zvolte možnost 
Rename (přejmenovat). 
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Umístění souborů s presety

2. Soubor GNR/GIR

Preamp Model X disponuje 14 modely zesilovačů, vždy se 2 kanály. Kromě toho je zvuk možné rozšířit o 

nahrání souborů se simulacemi zesilovačů/reproboxů vytvořených pomocí technologie MNRS.

Stažení souboru GNR/GIR

Kliknutím na ikonu         v sekci s modely zesilovačů přejdete okamžitě na oficiální webové stránky 

MOOER STUDIO (www.mooerstudio.com). Jedná se o oficiální platformu firmy MOOER pro sdílení 

zvuků. Zde jsou ke stažení GNR/GIR soubory vytvořené firmou MOOER a uživateli jejích produktů (GNR 

soubory jsou modely zesilovačů zachycené pomocí GE Labs, GIR soubory jsou simulace reproboxů 

zachycené pomocí GE Labs). 

Pro otevření cílového adresáře se soubory presetů klikněte na ikonu         , která se nachází v pravé 

části sekce nativních presetů. Zde můžete najít presetový soubor  .pfs. Preset je možné zkopírovat nebo 

ho sdílet s dalšími uživateli. 

Do tohoto adresáře lze vložit soubory s presety jiných uživatelů. K obnovení klikněte na ikonu    . Nové 

presety se objeví v sekci nativních presetů (Native preset area).

Poznámka: Soubory presetů obsahují parametry modelu zesilovače obou kanálů. Neobsahují soubory 

GNR/GIR/IR. 
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Nejprve si prosím zaregistrujte účet a přihlaste se. Následně můžete v sekci SAMPLE vyhledávat a stahovat 
soubory samplů. 

Existují tři různé druhy souborů se samply – samply předzesilovače, sample celého zesilovače a sample simulace 
reproboxu. Soubory se samply předzesilovačů a kompletních zesilovačů jsou ve formátu GNR. Samply preampů
 jsou odvozeny z předzesilovače zesilovače (pojmenovány jsou jako P-XXX.GNR). Sample celého zesilovače je 
tvořen preampem + výkonovým zesilovačem + reproboxem (tyto soubory jsou pojmenovány jako E-XXX.GNR). 
Simulace reproboxů jsou ve formátu GIR (s názvem typu C-XXX.GIR). IR soubor představuje soubor se simulací 
reproboxu ve formátu .wav. 

Pokud používáte pedál Preamp Model X s FRFR (full range, rovná odezva) zařízením a zvolíte si sample 
předzesilovače, zapněte prosím simulaci reproboxu. Pokud si zvolíte sample celé aparatury, pak doporučujeme 
simulaci reproboxu vypnout. 
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Načítání GNR/GIR/IR souborů
Načítání souborů GNR/GIR/IR: Stáhněte si soubor GNR, v sekci s modely zesilovačů si zvolte model 
zesilovače a klikněte na něj přes pravé tlačítko. Dále klikněte na ikonu        . Ve vyskakovacím okně si 
zvolte umístění GNR souboru a importujte soubor samplu do cílové pozice s modelem zesilovače. 

Načítání souborů GIR/IR se simulací reproboxu: Pedál Preamp Model X podporuje načítání souborů GIR 
stažených z databáze MOOER STUDIO i IR impulsy třetích stran ve formátu .wav. V sekci se simulacemi 
reproboxů klikněte pravým tlačítkem na simulaci reproboxu, případně klikněte na ikonu           . Ve 
vyskakovacím okně si zvolte umístění GIR/IR  souboru a importujte soubor samplu do cílové pozice s 
modelem simulace reproboxu. 

Poznámka: Importovat můžete současně dva nebo více souborů GNR/GIR/IR. Ve vyskakovacím okně vyberte dva 
nebo více GNR/GIR/IR souborů. Všechny soubory budou importovány do zařízení z cílového slotu a poté z níže 
uvedených slotů, dokud nebudou všechny sloty zaplněny. Extra soubory budou přeskočeny.
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Smazání importovaného souboru:

3. Záloha/Obnovení
Záloha: Klikněte na ikonu           v horní části a poté zvolte možnost BACKUP. Ve vyskakovacím okně zvolte 
umístění pro uložení zálohy, pojmenujte záložní soubor a potvrďte uložení. Po několika sekundách dojde 
k vytvoření záložního souboru ve formátu „.bfl“.  

Obnovení: Klikněte na ikonu  v horní části a zvolte RESTORE. Ve vyskakovacím okně vyberte záložní 
soubor a potvrďte obnovení zálohy. Obnovení zálohy může trvat několik sekund. 
Poznámka: Záložní soubor obsahuje také nahrané soubory GNR/GIR/IR a parametry presetů. 

Zvolte model zesilovače nebo simulaci reproboxu. Pro smazání souboru klikněte na ikonu     . Model 
zesilovače či simulace reproboxu se tak vrátí do výchozího továrního nastavení. 
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4. Aktualizace firmwaru 
Pro vstup do režimu aktualizace firmwaru klikněte v horní části na ikonu        a zvolte možnost 
FIRMWARE UPDATE. Pro spuštění aktualizace klikněte na možnost START. Proces aktualizace může trvat 
několik sekund. 

5. Reset do továrního nastavení
Pro vstup do nabídky pro tovární reset klikněte na ikonu        . Pro potvrzení resetu klikněte na možnost 
YES. Proces resetu do továrního nastavení potrvá několik sekund. Po dokončení resetu budou smazány 
veškeré importované soubory GNR/GIR/IR a všechny presety se vrátí do výchozího továrního nastavení. 



EFFECT�LIST

Seznam modelů zesilovačů

1.���65�US�TW�Clean

2.���65�US�TW�Drive

3.���US�SONIC�Clean

4.���US�SONIC�Drive

5.���UK30�Clean

6.���UK30�Drive

7.���JAZZ�120�Clean

8.���JAZZ�120�Drive

9.���REGAL�TONE�Clean

Vychází z čistého zvuku Fender® 65 Twin Reverb

Vychází z overdrive zvuku Fender® 65 Twin Reverb

Vychází z čistého zvuku Fender® Super Sonic

Vychází z overdrive zvuku Fender® Super Sonic

Vychází z čistého zvuku Vox® AC30

Vychází z overdrive zvuku Vox® AC30

Vychází z čistého zvuku Roland® JC-120

Vychází z overdrive zvuku Roland® JC-120

Vychází z čistého zvuku Tone King® Falcon
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10.���REGAL�TONE�Drive

11.���CAROL�Clean

12.���CAROL�Drive

13.���MR.�SMITH�Clean

14.���MR.�SMITH�Drive

15.���TAXIDEA�TAXUS�Clean

16.���TAXIDEA�TAXUS�Drive

17.���J800�Clean

18.���J800�Drive

19.���PLX�100�Clean

20.���PLX�100�Drive

21.���US�GOLD�100�Clean

22.���US�GOLD�100�Drive

23.���EAGLE�FB�Clean

24.���EAGLE�FB�Drive

Vychází z overdrive zvuku Tone King® Falcon

Vychází z čistého zvuku Two Rock® Coral

Vychází z overdrive zvuku Two Rock® Coral

Vychází z čistého zvuku PRS® ARCHON

Vychází z overdrive zvuku PRS® ARCHON

Vychází z čistého zvuku Suhr® Badger 30

Vychází z overdrive zvuku Suhr® Badger 30

Vychází z čistého zvuku Marshall® JCM800

Vychází z overdrive zvuku Marshall® JCM800

Vychází z čistého zvuku Marshall® Plexi 100 

Vychází z overdrive zvuku Marshall® Plexi 100 

Vychází z čistého zvuku Friedman ® BE100

Vychází z overdrive zvuku Friedman ® BE100 

Vychází z čistého zvuku Engl® Fireball 100 

Vychází z overdrive zvuku Engl® Fireball 100 
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25.���CALI�DUAL�Clean

26.���CALI�DUAL�Drive

27.���EV5050�Clean

28.���EV5050�Drive

Vychází z čistého zvuku Mesa Boogie® Dual Rectifier BlackFace

Vychází z overdrive zvuku Mesa Boogie® Dual Rectifier BlackFace 

Vychází z čistého zvuku EVH® 5150 

Vychází z overdrive zvuku EVH® 5150

Seznam simulací reproboxů

1.���SONIC�112

2.���US�TWN�212

3.���1960�412

Vychází ze zvuku Fender® Super Sonic 112

Vychází ze zvuku Fender® 65 Twin Reverb 212

Vychází ze zvuku Marshall® 1960A 412

*POZNÁMKA: Všechny názvy produktů patří jejich vlastníkům a jsou v tomto produktu a příručce použity 

pouze jako odkaz na charakter zvuku.
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Specifikace
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1x 6,3mm mono jack (impedance: 1 MOhm)

1x 6,3mm mono jack (impedance: 510 Ohmů)

14

28 (Lze je nahradit importovanými GNR soubory.) 

3 (Lze je nahradit importovanými soubory typu GIR/IR.)

44,1 kHz/24 bit/1024 bodů

9V DV se zápornou polaritou na středu (Ujistěte se prosím, 

že napětí napájecího zdroje nepřesahuje 9V. Ověřte rovněž správnou polaritu.)

300mA

75x115x33mm

0.334kg

Uživatelský manuál, USB kabel s konektory TYPE-C a TYPE-A; 

napájecí 9V DC zdroj, samolepka.

Vstup:

Výstup: 

Počet presetových pozic: 

Počet továrních modelů zesilovačů: 

Počet továrních simulací reproboxů: 

Specifikace IR: 

Napájecí zdroj: 

Odběr proudu: 

Rozměry:

Hmotnost:

Příslušenství: 



6F,�Unit�D,�Jinghang�Building,�Liuxian�3rd�Road,
Bao’an�71�District,�Shenzhen,�China.�518133��

SHENZHEN�MOOER�AUDIO�CO.�LTD

Made�in�China


