
ELECTRO HARMONIX       

EAST RIVER DRIVE 

Parabéns pela compra do East Drive River,um overdrive clássico com 
um chassi compacto e que necessitara de pouco espaço na sua 
pedaleira.O East River Drive mantém as características da sua 
guitarra e do seu estilo de tocar ,acrescentando uma energia no seu 
timbre que varia de um overdrive suave a uma distorção bem suja. 
Uma chave true bypass mantém seu timbre intacto quando o pedal 
estiver desligado. 
 
 
                         _CONTRLOES_ 
 
KNOB DRIVE-Controla a quantidade de ganho.Ao girar DRIVE no 
sentido horário o overdrive vai de um overdrive suave a uma 
distorção clássica. 
 
KNOB TONE-Enfatiza uma ampla gama de timbres;do grave ao agudo 
enquanto o knob de TONE é girado no sentido horário. 
 
KNOB DE VOL-Regula o volume de saída do EAST RIVER DRIVE. 
 
FOOTSWITCH E LED-O Footswitch seleciona se o EAST RIVER DRIVE 
está ligado ou em TRUE BYPASS(desligado com o sinal indo da 
entrada direto à saída,sem passar pelo circuíto e sem perda de sinal). 
Quando o pedal estiver ligado o LED se acenderá. 
 
JACK INPUT-Esse jack de ¼” é a entrada de áudio do EAST RIVER 
DRIVE.A impedância da entrada é de 375KΩ. 

 

JACK AMP-Esse jack de ¼” é a saída de áudio do EAST RIVER 
DRIVE.A impedância é de 250Ω. 

 

JACK DE ENERGIA 9V-O EAST RIVER DRIVE pode ser usado com 
baterias de 9Volts ou ou com uma fonte (opcional) 9VDC AC que 



entregue no mínimo 25mA no jack de energia,como a EHX9.6DC-
200.A fonte precisa ter um plug com centro negativo.A bateria pode 
ser deixada dento do pedal ou retirada quando a fonte for utilizada. 
O EAST RIVER DRIVE tem um consumo de energia de 6mA em 
9VDC. 
 
                      -TROCANDO A BATERIA- 
 
Para trocar a bateria de 9 volts você precisa remover os 4 parafusos 
do fundo do EAST RIVER DRIVE.Uma vez removidos você pode 
retirar a placa do fundo e trocar a bateria,tendo sempre o cuidado de 
não tocar a placa com o circuíto,pois poderá danificar um 
componente. 
 
 
 

                               -INFORMAÇÕES DA GARANTIA- 
 
Por favor registre-se online no site http://www.ehx.com/product-
registration 
ou preencha e retorne o cartão de garantia em até dez dias da data 
de compra. A Electro Harmonix vai reparar ou trocar,ao seu 
discernimento,um produto que não funciona ou que funciona mal 
devido a defeitos de fabricação  num period de um ano após a data 
da compra. 
Isso se aplica apenas ao comprador original que adquiriu seu produto 
em uma loja autorizada Electro Harmonix.Unidades consertadas ou 
trocadas ainda terão garantia desde que estejam dentro do prazo 
original.Se você necessitar retornar o produto para concerto, dentro 
do periodo da garantia, por favor inclua uma breve descição do 
problema assim como nome,endereço,número de telefone cópia do 
seu recibo e um cheque ou ordem de pagamento. 
 
Estados Unidos- U$12 

Canadá-U$15 

Europa e outros países-U$25 

http://www.ehx.com/product-registration
http://www.ehx.com/product-registration


 

Envie para: 
 
Electro Harmonix 

c/o New Sensor corporation 

55-01 2nd Street 
Long Island City ,NY,11101 
ATTN: Service Department 

Cheques e ordem de pagamento em nome de: New Sensor 
Corporation 
Para ouvir demonstrações dos pedais Electro Harmonix visite-nos na 
web: 
www.ehx.com. 

Email  info@ehx.com 

 

http://www.ehx.com/

