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Pedal



PARABÉNS

Peso: 

900g  s/embalagem
1kg  c/embalagem

Dimensões 
(L x A x P):
15,5 x 7 x 15
sem embalagem

18,5 x 7,4 x 17 
com embalagem

por ter adquirido um 
amplificador Borne. Todos os 
nossos produtos são projetados e 
desenvolvidos em laboratórios 
equipados com recursos 
avançados e softwares de 
engenharia acústica para 
atender as necessidades dos 
consumidores mais exigentes 
que prezam pela qualidade 
sonora.

Leia atentamente este manual, 
seguindo de forma precisa todas 
as informações. Elas são muito 
importantes e permitem que seu 
produto funcione perfeitamente. 
Se necessário, entre em contato 
com a BORNE e esclareça todas 
as suas dúvidas.

Conteúdo da Embalagem:

1 Pedal Silver Bullet

Ficha Técnica

Controles de drive, 
grave, contorno, agudo 
e volume.

Alimentação: Por fonte 
ou bateria interna (não 
incluso)
9V até 15V. Pino J4 
central negativo
Consumo: mínimo 4ma, 
máximo 9ma

Led indicador  de 
funcionamento

Chaveamento True 
Bypass

Gabinete de aço 
cromado



Funções

2
3

1 4 5
6

2

3

4

5

6
7

1

7

Led: Aceso. Equipamento ligado
Drive: Controle de ganho da entrada de sinal, com sensibilidade 
mínima de 100 mV.
Bass: Controle para atenuação ou ganho das frequências de 
grave.
Contour: Quando girado no sentido antihorário, faz o contour 
cortar médios graves e quando girado no sentido horario, corta os 
médios agudos
Treble: Controle para atenuação ou ganho das frequências de 
agudo.
Level:  Controle do volume geral do equipamento
Chave true bypass: Liga/desliga para ativar  ou desativar o pedal.

LIMPEZA 

Não limpar o aparelho com detergentes nem solventes. Use 
somente pano seco e macio



 +

9VDC 700mA

DC OUTPUT

Conexões

1 2 3

por ter adquirido um 
amplificador Borne. Todos os 
nossos produtos são projetados e 
desenvolvidos em laboratórios 
equipados com recursos 
avançados e softwares de 
engenharia acústica para 
atender as necessidades dos 
consumidores mais exigentes 
que prezam pela qualidade 
sonora.

Leia atentamente este manual, 
seguindo de forma precisa todas 
as informações. Elas são muito 
importantes e permitem que seu 
produto funcione perfeitamente. 
Se necessário, entre em contato 
com a BORNE e esclareça todas 
as suas dúvidas.
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1 Input: Entrada modelo P10 para conexão de cabo 
proveniente da guitarra
Entrada de Energia: Entrada para adaptador de 9VCC até 
15vcc. (Pino central negativo)
Output: Entrada modelo P10 para conexão 
de cabo proveniente da guitarra
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Sugestão 
de uso:
Fonte
Smart 
PRO

(não incluso)
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INPUT: DC 9v-15v

Input Output



Ajustes Básicos
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Trash Metal

Metal Lead/
Rhythm

Hard Rock
Rhythm

Overdrive

Certificado de garantia

A Borne Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos LTDA 
garante o produto identificado nesse manual contra defeitos de 
material e mão-de-obra, em condições normais de uso e 
manutenção. Prazo de 3 (três) meses  (garantia legal), mais 
9*(nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, 
contando à partir da data de aquisição identificada pela Nota 
Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto.
A Borne, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto 
desde que este seja enviado a uma assistência técnica Borne com 
os custos de transporte sob responsabilidade do usuário. O produto 
deverá estar dentro do prazo de garantia e acompanhado da 
respectiva nota fiscal. Este produto e as peças substituídas serão 
garantidos pelo restante do prazo original. A garantia só será válida 
de acordo com as regras do item II. (abaixo)
*exceto para alto falantes e transistor de saída, para esses 
componentes a garantia será de 3(três) meses.

II - Itens excluídos dessa garantia

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso 
anormal do produto pelo cliente, como superfícies plásticas e 
outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou 
quebradas, limpeza em desacordo com o manual de instruções, 
bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer 
natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, 
alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, 
bem como reparo realizado por outras oficinas que não sejam 
autorizadas BORNE para este produto; (c) Quebra ou danos que 
não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, cabos, 
placas, peças em geral. etc.); (d) Produtos que tenham tido o 
número de série removidos, adulterados ou tornados ilegíveis; (e) 
Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não 
compatíveis com as especificações dos produtos BORNE 
(gabinete, cabos, placas, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e 
danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, 
descarga elétrica e outros) ou exposição excessiva ao calor; (g) 
defeitos e danos causados pelo uso de software  e (ou) hardware 
de má procedência; (h) Desempenho insatisfatório do produto 
devido a instalação ou rede elétrica local inadequado.



Produzido por:
BORNE Indústria e Comércio de 
Equipamentos Eletrônicos LTDA.

Rua Paulo Castaldelli, 25 - Pq. Continental I
Guarulhos/SP - CEP 07077-060 

Tel.: (11) 2421-3300
CNPJ: 10.768.634/0001-42

www.bornetecnologia.com.br
contato@bornetecnologia.com.br

assistencia@bornetecnologia.com.br

Bateria
12

Certifique-se sempre que a bateria seja removida 
quando o pedal não for usado por longos 
periodos de tempo
Descarte a bateria em local seguro.

1 Para remover a bateria, remova a tampa e desconecte a bateria 
do plug.
Para vida ampliada da bateria, use baterias tipo alcalina2

Advertência

Desligar o aparelho durante tempestades com raio e quando 
ele não for usado por longos períodos. 

Não expor o equipamento ao pó, umidade excessiva, luz do 
sol direta ou temperatura extrema.

Para desligar o aparelho completamente desconecte o cabo 
de força da tomada.

Para reduzir o risco de choque elétrico, não retire a tampa. 
No interior do aparelho, não existem peças que possam ser 
reparadas pelo usuário. Consulte a equipe de assistência 
técnica qualificada para esse tipo de serviço.

* bateria não inclusa
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Para mais informações sobre nossas 
assistências autorizadas, entre em contato 

com a Borne através do site:
www.bornetecnologia.com.br ou pelo 

telefone (11) 2421-3300.

A Borne é humano é apaixonante. É uma empresa 
de pessoas que trabalham para pessoas e nosso 
sucesso só é realidade porque você nos deu essa 
chance.

Por isso valorizamos muito a sua opinião. Acesse 
nosso site para deixar suas dúvidas, sugestões, 
opiniões e críticas. Gostariamos muito de ouvir 
você. Obrigado.

www.bornetecnologia.com.br

Sua opinião é muito importante


