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Model SYS-512 SYS-521 SYS-530 SYS-540 SYS-572

Stroomverbruik
70 mA (+12 V)

55 mA (-12 V)

40 mA (+12 V)

40 mA (-12 V)

50 mA (+12 V)

35 mA (-12 V)

85 mA (+12 V)

50 mA (-12 V)

110 mA (+12 V)

90 mA (-12 V)

Stroomtoevoer Eurorack-stroom

Afmetingen 80.8 (W) × 128.5 (D) × 57.2 (H) mm

Gewicht 212 g 203 g 194 g 202 g 213 g

Accessoires Gebruikershandleiding, brochure HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN, installatieschroeven Eurorack (4 stuks), Eurorack-stroomkabel

 * Met het oog op productverbetering kunnen de speci�caties en/of het voorkomen van dit apparaat worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoofdkenmerken Roland SYSTEM-500 (SYS-512, SYS-521, SYS-530, SYS-540, SYS-572) : Eurorack Modular

De documentatie van dit apparaat bestaat uit het volgende materiaal.

 5 HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN (apart infoblad)

Lees dit eerst. Dit deel bevat opmerkingen die u in acht moet nemen om het apparaat 

correct te kunnen gebruiken.

 5 Gebruikershandleiding (dit document)

In dit deel wordt uitgelegd hoe u aansluitingen maakt en worden de speci�caties van het 

apparaat beschreven.

 5 Parameter Guide (Engels PDF)

Dit deel legt de verschillende onderdelen van het apparaat uit. Download de 

documentatie zoals beschreven aan de rechterkant.

Over de handleidingen

CV staat voor “Control Voltage,” een elektrisch signaal (controlevoltage) dat 

het gedrag van een analoge synth- of Eurorack-module wijzigt. GATE is een 

triggersignaal dat het begin- en eindpunt van een enveloppe of een ander 

controlevoltage stuurt.

CV / GATE-ingang

Gebruik de meegeleverde schroeven (4 st.) om uw apparaat te bevestigen aan 

uw Eurorack op de aangegeven plaatsen.

 VOORZICHTIG

 7 Houd kleine delen uit de buurt van 

kinderen

Om te voorkomen dat kleine kinderen 

de onderstaande onderdelen zouden 

inslikken, moet u ze altijd uit hun 

buurt bewaren.

 5 Inbegrepen onderdelen: Eurorack-

installatieschroeven

In een Eurorack installeren

Door gebruik te maken van de meegeleverde Eurorack-voedingskabel kunt u dit 

apparaat gebruiken via de voeding van het Eurorack-systeem (+12 V).

1. Neem de 16-pins connector van de Eurorack-voedingskabel vast en steek 

deze in het Eurorack-voedingscontact zodat de rode draad is uitgelijnd met 

de -12V-pin.

2. Neem de 10-pins connector van de 

Eurorack-voedingskabel vast en steek deze 

in het voedingscontact van het apparaat 

zodat de rode draad is uitgelijnd met de 

witte lijn op het apparaat.
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RED SIDE WHITE LINE

 WAARSCHUWING
 7 Gevaar van elektrocutie

 * Schakel het Eurorack-apparaat uit en trek het netsnoer uit voordat 

u de stroomkabel voor Eurorack aansluit.

 * Raak de elektrische klemmen niet aan als u de stroomkabel voor Eurorack 

aansluit.

Een Eurorack-stroomkabel gebruiken

De gebruikshandleiding verkrijgen (PDF-versie)

1. Voer volgende URL in op uw computer.

http://www.roland.com/manuals/

2. Selecteer de naam van uw product.


