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1.INTRO
belle-fader – pasywny crossfader przeznaczony dla portablisty. Doskonale
sprawdza się z mobilnymi gramofanami: Vestax handytrax (w tym USB), Numark PT01 (w
tym USB) czy Ion IPT(w tym USB – IPTUSB – marka Ion należy do Numark Industries to
dokładnie taki sam gramofon jak PT01).
belle-fader – to kolejny klon frisk czy raiden fadera. Posiada trzy gniazda
3.5mm typu mini jack. belle-fader - odcina źródło dźwięku po prawej jak i lewej
stronie rezystora suwakowego.

SESSION IN – dla dodatkowego wejścia sygnału (beatu) pod skreczowanie, np. player MP3
– crossfader nie ma wpływu na ten sygnał.
OUTPUT – wyjście dla głośnika bezprzewodowego z gniazdem AUX – zaleca się zakup
głośnika z regulowaniem głośności – dla poprawnego ustawienia siły wychodzącego
dźwięku.
INPUT – wejście sygnału z gramofonu (z gramofonu wychodzimy - headphone – mały lub
duży jack lub line out – złącza RCA tzw. czincze).
2.CROSSFADER
Potencjometr suwakowy zastosowany w belle-fader to koreański ALPHA (tańszy
zamiennik japońskiego ALPS), zawieszony na dwóch prowadnicach, potencjometry takie
można spotkać w produktach Behringer, Pionner, Allen & Heat, Gemini EX26 i UMX,
Numark i Vestax (kontrolery MIDI) oraz innych...

Crossfader został zmodyfikowany tak aby mógł ciąć dźwięk po obu stronach. Aby
uzyskać taki efekt, zaklejamy dwie strony taśmą klejącą, tak aby wodzik przy końcach
nie miał styku z płytką PCB – dzięki temu zabiegowi dźwięk jest odcinany.
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U W A G A
Przy dłuższym użytkowaniu może zajść potrzeba wymiany taśmy na nową. W tym celu
należy otworzyć fader(4 śruby w rogach), odgiąć blaszki przytrzymujące płytkę, a
następnie wymienić zużytą taśmę. Położenie taśmy umożliwia również modyfikacje „CUT
IN TIME”.

Odegnij blaszki przytrzymujące płytkę fadera.

Wymień taśmy na płytce. (Góra taśma przeźroczysta, dół taśma biała).
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3.WYMIARY
box: 85x58x35m
box + fader knob: 85x58x50mm
4.SETUP

W gramofonie ustaw potencjometr TONE na HIGH. Bez dodatkowego źródła dźwięku.

W gramofonie ustaw potencjometr TONE na HIGH. Z dodatkowym źródłem dźwięku.
(SKRATCH LOOPERS VOLUME 03)
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5.SCHEMAT BLOKOWY
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6.LINKI
wprowadzenie do portablismu można znaleźć na:
http://www.studioscratches.com/
link to artykułu:
http://www.studioscratches.com/the-ultimate-guide-to-portable-scratching/
BIG SHOT TO: SHORT-e
kolejna strona:
https://portablist.com/

pytania, zamówienia:
4infobelleepoque@gmail.com
https://www.facebook.com/BelleEpoqueOrg/
www.belle-epoque.org
Jeżeli jesteś zdecydowany zamówić belle-fader – otrzymasz od nas belle-fader oraz
samoprzylepny rzep tzw VELCRO – nie dodajemy kabli 3.5mm.
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1.INTRO
belle-fader - passive crossfader designed for portablist. Perfect with portable
turntables: Vestax handytrax (inc USB), Numark PT01 (inc USB) and ION iPT01 (inc USB
- iPTUSB - ION brand belongs to Numark Industries is exactly the same as the PT01 by
Numark).
belle-fader is another clone of frisk or raiden fader. It has three 3.5mm jack
sockets. belle-fader cuts off sound source on the right and left side.

SESSION IN - for additional input signal (beat), e.g. MP3 player - crossfader doesn't
affect the signal.
OUTPUT - output for wireless speaker with AUX socket - it is recommended to purchase
the speaker with the volume pot - for the correct level of the outgoing sound.
INPUT - input from the turntable (the turntable out – headphone: 6.35mm, 3.5mm jack
or line out - RCA).
2.CROSSFADER
Slide pot used in the belle-fader is a Korean ALPHA (cheaper replacement for
the Japanese ALPS), suspended on two slides, potentiometers such as, can be found in
products from Behringer, Pionner, Allen & Heat, Gemini EX26 and UMX, Numark, Vestax
(MIDI controllers) and others...

Crossfader has been modified so it can cut the sound on both sides. This mod,
was made by two pieces of sellotape sticking on slider PCB at the ends. We don't
scrape fader PCB.
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ATTENTION
With long-term use, you may need to replace the sellotape with a new one . To
do this, open the fader (4 screws in the corners), unfold pins, and then replace a
worn sellotape. The sellotape also allows mod "CUT IN TIME".

Unfold pins in red circles to open the fader.

Replace tape on PCB board. (top – sellotape, bottom – white tape). We recommended to
use clear sellotape.
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3.DIMENSIONS
box: 85x58x35m
box + fader knob: 85x58x50mm
4.SETUP

In turntable set TONE to HIGH. Without extra sound sorce.

In turntable set TONE to HIGH. With extra sound sorce.(SKRATCH LOOPERS VOLUME 03)

9

5.BLOCK DIAGRAM
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6.LINKS
introduction to turntablism/portablism:
http://www.studioscratches.com/
known how:
http://www.studioscratches.com/the-ultimate-guide-to-portable-scratching/
BIG SHOT TO: SHORT-e
another website:
https://portablist.com/

questions, orders:
4infobelleepoque@gmail.com
https://www.facebook.com/BelleEpoqueOrg/
www.belle-epoque.org
If you are determined to buy belle-fader – you receive a belle-fader and selfadhesive Velcro – we are not supplying 3.5mm cables.

Thanks from belle-epoque.org - allergic for bullshit.
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