
Pedal de efeitos combinados

Manual do Proprietário



Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE CONTINUAR

Conexões
Sempre desligue a força desse ou de qualquer outro equipamento antes de 
conectá-lo ou desconectá-lo. Isso ajudará a prevenir mau funcionamento e/ou 
danos a outros equipamentos. Também se certifique de desconectar todos os 
cabos de conexão e cabos de força antes de mover a unidade.

Interferência de outros aparelhos eletrônicos
Rádios e televisores colocados por perto podem apresentar interferência de 
recepção. 
Utilize esse equipamento a uma distância razoável de rádios e televisores.
Limpe apenas com um pano seco e macio. 

Limpeza
Limpe apenas com um pano macio e seco. Caso necessário, utilize um pano 
levemente úmido. Não utilize produtos abrasivos, álcool, solventes de tinta, cera, 
fluídos de limpeza, ou panos umedecidos com química. 

Alimentação
Conecte a fonte AC apropriada em uma tomada AC de voltagem correta. 
Certifique-se de que seja usado uma fonte AC que alimente 9V DC  1A
                 centro negativo. Desconecte a fonte da tomada se não 
estiver usando o equipamento ou durante tempestades.

Manuseio
Não aplique força excessiva aos botões ou controles. Não deixe objetos de papel, 
objetos metálicos ou outros objetos dentro da unidade. Cuidado para não 
derrubar a unidade e não a submeta a choques e pressão excessiva.

Alocação
Para evitar deformidade, descoloração, ou outros danos sérios, não exponha 
essa unidade às seguintes condições:- Luz solar direta;
Campos magnéticos;

Localidades com poeira ou sujeira excessivas;
Vibrações fortes ou choques;
Fontes de calor;
Temperaturas extremas ou umidade;
Alta umidade.

Certificado de Conformidade
Esse equipamento está de acordo com as leis de conformidade federais. Sua 
operação está sujeita às duas seguintes condições:

Esse equipamento não pode causar interferência nociva
Esse equipamento deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo 
interferência que possa causar operação não desejada.



Modos de Operação
O Red Truck possui 2 diferentes modos de operação. Modo LIVE e Modo Preset. 
Para trocar o modo de operação, pressione simultaneamente TAP + Footswitch 1.

Modo Live

Modo Preset

Para criar um preset:

Nota: Parâmetros de efeito não podem ser salvos nos presets. Apenas o status de ligado/desligado de cada 
módulo pode ser salvo

Nesse modo o Red Truck opera como um pedalboard tradicional. Cada 
footswitch irá ligar ou desligar o respectivo módulo de efeito.
A Tela de Display irá mostrar <L> quando estiver no modo Live

Nesse modo o Red Truck opera como um pedalboard com botões em loop. Cada 
footswitch irá acionar um preset em que cada módulo de efeito é ligado ou desligado
A Tela de Display irá mostrar <P> quando no modo Preset

1- Tenha certeza que o Red Truck esteja no modo LIVE

2- Ative os módulos de efeito que deseja utilizar em seu efeito

3- Pressione e segure o footswitch correspondente onde deseja salvar o preset 
    para usar no modo Preset

4- O footswitch irá piscar 5 vezes para confirmar que o preset foi salvo 
    nesse footswitch

5- Após salvar os seus presets, coloque o Red Truck no modo Preset e pressione 
    qualquer footswitch de 1-5 para acionar o respectivo preset.



Principais Características
6 pedais de efeitos integrados em 1 única unidade. Boost, Overdrive, 
Distortion, modulação, Delay, Reverb

Controles completos para cada efeito

Afinador integrado preciso

Sincronização Tap Tempo

Loop de efeitos integrado para conectar pedais externos ou método de 
conexão 4 cabos com um amplificador

Saídas estéreo
Saída direta dedicada com simulação de caixa para conexão com mesa de som, 
computador ou fones de ouvidoker simulation for connection to a mixingdesk, 
computer or headphones 

Case incluso para fácil transporte

 Layout do Pedal

DISPLAY SCREEN

TAP Footswitch
Footswitch 1 - 5

TAP: Pressione várias vezes para tap tempo. Segure para ativar o afinador

Footswitch 1: REVERB Ligado/Desligado no modo LIVE. Preset 1 no modo PRESET
Footswitch 2: DELAY Ligado/Desligado no modo LIVE. Preset 2 no modo PRESET
Footswitch 3: MODO Ligado/Desligado no modo LIVE. Preset 3 no modo PRESET
Footswitch 4: DIST Ligado/Desligado no modo LIVE. Preset 4 no modo PRESET
Footswitch 5: Drive Ligado/Desligado no modo LIVE. Preset 5 no modo PRESET

Tela de Display: Mostra o modo de operação do Red Truck. Mostra o afinador 
quando está ativado.



 Módulos de Efeitos
O Red Truck possui 6 módulos de efeitos estilo stompbox e um afinador preciso integrado.

01

020404

1- PURE BOOST: Baseado em um dos micro pedais mais populares e usados da 
    MOOER. O Pure Boost é um circuito analógico que pode proporcionar até +20dB 
    de boost limpo com uma resposta dinâmica e natural ao toque.

ON/OFF: Muda entre o efeito de boost ligado ou desligado
BOOST: Ajusta o montante geral de boost
BASS: Ajusta as frequências baixas +/-15dB
TREBLE: Ajusta as frequências altas +/-15dB

2- DRIVE: Baseado no Mooer Rumble Drive, o módulo DRIVE do Red Truck é um 
    circuito de Overdrive analógico quente e natural. Em um ganho mais alto é possível 
    emulado um amplificador vintage se usado até máxima saturação. Em ganhos mais 
    baixos é perfeito para empurrar o módulo de distorção para solos ou como um boost 
    quente para guitarra.

VOLUME: Ajusta o nível de saída
GAIN: Ajusta a quantidade de Overdrive
TONE: Ajusta o EQ. Sentido Horário mais brilho, anti-horário mais escuro

3- DIST: Um amplificador estilo clássico britânico completo cabeça e caixa, com 
    níveis independentes de controle de ganho e volume. O alcance de ganho de uma 
    leve saturação crunch para uma saturação de alto ganho cheia e rica em 
    harmônicos.

TREBLE: Ajusta as frequências altas
MID: Ajusta as frequências médias
BASS: Ajusta as frequências baixas
LEVEL: Ajusta o nível geral de saída
MID-BOOST: Fornece um ganho e “escopa” as frequências médias
GAIN: Ajusta a quantidade de distorção



4- MOD: Unidade multi modulação digital que possui tremolo, phaser, 
    chorus e flanger

LEVEL: Ajusta o mix do efeito de modulação
RATE: Ajusta a velocidade do efeito de modulação
DEPTH: Ajusta a intensidade da modulação
Chave de troca: Seleciona o tipo de efeito de modulação
Botão Ritmo: Ajusta a velocidade do efeito de modulação em 
relação ao tap tempo. (X = padrão aleatório de 7 segundos)

5- DELAY: unidade de Delay Digital com 3 diferentes tipos de delay. DIGITAL 
    lembra o delay claro de racks dos anos 80. ECHO lembra as máquinas de 
    delay magnéticas dos anos 60. ANALOG lembra os delays clássicos BB 
    estilos de pedais.

LEVEL: Ajusta o volume das repetições de delay
TIME: Ajusta o tempo de delay
FEEDBACK: Ajusta o número das repetições
Chave de troca: Seleciona o tipo de delay
Botão subdivisão: Ajusta o tempo de delay em relação ao tap tempo

6- REVERB: Unidade de reverb digital real

LEVEL: Ajusta o mix wet/dry do reverb
DECAY: Ajusta o comprimento do reverb
TONE: Ajusta o EQ do reverb
SHIMMER: Adiciona uma harmonia shimmer alta ao reverb. 
Quando na posição totalanti-horária o efeito shimmer 
estará desligado. Girar sentido horário gradualmente adicionará o 
efeito shimmer ao reverb.
MOD DEPTH: Gire sentido horário para adicionar modulação ao 
reverb e ajuste o depth da modulação. Quando o controle estiver 
totalmente no sentido anti-horário, o reverb não terá modulação.
MOD RATE: Ajusta a velocidade do efeito de modulação no reverb. 

AFINADOR: O Red Truck possui um afinador preciso integrado. Segure o 
botão TAP para cortar o volume de saída e ativar o afinador. Pressione o botão 
TAP uma vez para sair do modo afinador e voltar com o volume de saída.



Tap Tempo

Utilizando o FX Loop

INPUT BOOST DRIVE DIST

SEND

FXLOOP

RETURN

MOD DELAY REVER OUTPUT

TAP: Pressione e solte esse botão diversas vezes para criar um Tap Tempo

Tap Tempo pode controlar tanto o tempo de delay como a taxa de modulação 
simultaneamente ou qualquer um desses dois módulos de efeitos 
independentemente. A luz ao redor do botão TAP irá se iluminar em uma cor 
diferente para indicar o que está controlando. É possível mudar a função tap 
tempo ao pressionar a combinação de dois botões simultaneamente. Veja 
abaixo:

DELAY + MOD = Roxo (Pressione botões 3+4)
Apenas DELAY = Vermelho (Pressione botões 1+2)
Apenas MOD = Azul (Pressione os botões 2+3)

Como padrão o tap tempo irá controlar o tempo de delay e a taxa de modulação 
simultaneamente. O botão irá se iluminar na cor roxa para indicar isso.

O Red Truck vem equipado com um loop de efeitos integrado, transparente, 
buffered. Isso fica entre a DIST e o MOD na cadeia de sinal. O FX Loop pode 
ser usado de muitas maneiras diferentes, fazendo do Red Truck um verdadeiro 
“canivete suíço” dos pedais. Abaixo alguns de nossos favoritos:

SEND: Pode também ser considerado como saída de DIST

RETURN: Pode também ser considerado como entrada MOD



 - Adicione seu pedal ou preamp favorito à cadeia de sinal- 

- Método de 4 cabos – 

Guitar

AMP
INPUT

AMP
SEND

AMP
RETURN

Essa é uma forma fácil de adicionar um pedal extra na cadeia de sinal do Red 
Truck, exatamente entre sua DIST e MOD.

Conecte SEND na entrada do seu pedal favorito. Conecte a saída do pedal no 
RETURN do Red Truck.

É interessante utilizar isso com os Micro Pedais MOOER como a última palavra 
em equipamentos portáteis.

Se o amplificador possuir seu próprio Loop de efeitos é possível conectar o Red 
Truck utilizando o método de ligação de 4 cabos que colocará os módulos de drive 
na frente da entrada do amplificador e as modulações, delays e reverbs no loop de 
efeitos do amplificador. 

Conecte a guitarra na entrada do Red Truck

Conecte o SEND do Red Truck na entrada do amplificador

Conecte o send do loop de efeitos do amplificador no RETURN do Red Truck

Conecte a Saída do Red Truck ao return do loop de efeitos do amplificador



- Setup WET e DRY-

Guitar

OUTPUT
A

OUTPUT
B

ABY MKⅡ

AMP
Dry

AMP
Wet L

AMP
Wet R

Essa é uma maneira fácil de configurar o Red Truck com dois amplificadores. Um 
amplificador apenas com o sinal com drive. O outro amplificador com o sinal com 
drive, modulação, delay e reverb. Esse é um setup profissional muito utilizado 
por guitarristas profissionais para manter timbres claros incríveis e articulados 
enquanto ainda mantém efeitos lindos e atmosféricos em shows ao vivo. Para 
conseguir esse setup também será necessário um ABY Box. Recomendamos o 
MOOER ABY mkII.

Conecte a guitarra na entrada do Red Truck
Conecte o SEND do Red Truck na entrada do ABY Box
Conecte uma das saídas do ABY Box na entrada do 
amplificador dry (amplificador apenas com o drive)
Conecte a outra saída do ABY Box no RETURN do Red Truck
Conecte a Saída do Red Truck na entrada do amplificador WET 
(amplificador que deseja os efeitos)

Caso possua um terceiro amplificador, é possível usar as duas saídas estéreo do 

Red Truck para fazer uma ligação WET DRY WET tendo toda a vantagem de um 

grandioso reverb estéreo, enquanto mantém um timbre incrível e claro de guitarra.



Conexões

01 02 03 04 05

Guitar

1- ENTRADA
    Conecte o instrumento nessa entrada utilizando um cabo de ¼”

2- FX LOOP
    Consulte a parte “Utilizando o FX Loop” desse manual para mais detalhes

3- SAÍDA CAB SIM
    Conecte nessa saída utilizando um cabo estéreo ¼”. Isso fornece uma saída com 
    simulação de caixa para conectar fones de ouvido ou diretamente em um sistema 
    de PA ou interface de gravação

4- SAÍDA
    Conecte nessa saídas utilizando um cabo padrão de instrumento de ¼”
    Conecte no L apenas para saída mono
    Conecte no L e R para total saída estéreo

5- ENTRADA FONTE DE ALIMENTAÇÃO                 9V DC1A
    CENTRO NEGATIVO > OU IGUAL A 300mA
    Conecte a fonte de alimentação nessa entrada



Especificações Técnicas

*Aviso: Quaisquer atualizações nas especificações não serão alteradas nesse manual.

Entrada: 1/4” conector mono (Impedância: 2M Ohms)

Saída: 2 conectores de 1/4” canal direita e esquerda (Impedância: 100 Ohms)

Taxa de Amostragem (Sampling Rate): 44,1k

Precisão de Amostragem: 24 bit

Requisitos de energia: Fonte AC 9V DC (centro negativo) 1A

                                           Corrente de Consumo: 160 mA

Dimensões: 370mm (P) × 96mm (L) × 51mm (A)

Peso: 1200g

Acessórios: Manual do Proprietário, Case
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