
9 volt DC, Center Neg. 
100ma min*

Output Jack

Bypass Switch Bypass LED

Input Jack

*Het gebruik van een geïsoleerde voeding wordt aanbevolen voor het voeden van alle
Walrus Audio-pedalen. Daisychain-voedingen worden niet aanbevolen.

Got questions? 
help@walrusaudio.com 

Need a repair? 
repairs@walrusaudio.com 

All our pedals come with a limited lifetime warranty. 

walrusaudio.com/pages/warranty-and-repair for more info. 

For life advice, refer to Buzzfeed’s  top 10 lists.
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LEVEL - Regelt het outputvolume.

TONE - Voor het specifiek instellen van hoge/trebel frequenties. Draai met 
de klok mee om de frequenties te verhogen en tegen de klok in om de 
hoge/treble frequenties te verlagen.

DISTORTION - Stelt de vervorming in. Draai met de klok mee om de 
hoeveelheid vervorming te verhogen. Naarmate de waarde toeneemt, 
wordt het signaal luider, dikker en meer vervormd. Draai tegen de klok in 
om de hoeveelheid vervorming te verminderen.

Si/LED KNOB - Menging tussen Silicon en LED clipping. Als de knop naar 
links staat, maakt het vervormde signaal gebruik van Silicon clipping 
diodes die voor een hoge mate van compressie zorgen. Draai je de knop 
naar rechts dan zorgt die voor LED clipping en een kleinere hoeveelheid 
compressie. Door de knop op het midden te zetten wordt een mix tussen 
beide verkregen, waarbij verschillende ratio’s van de Silicon en LED 
clipping diodes worden gebruikt voor complexere clipping geluiden.

Opmerking: Aangezien de Si/LED knop de interne versterking en clipping 
stijl wijzigt, zullen de andere regelaars zich ook enigszins anders gedragen. 
Je zal de volumeknop moeten gebruiken om het outputvolume naar boven 
of beneden bij te stellen.

GOT THAT RHYTHM PUNK ENOUGH

Tele, Single coils, neck position. SG, Humbuckers, bridge position

vol voltone tonedistortion distortion

De Iron Horse is onze versie van een klassiek 
distortion circuit dat dik, punchy, en rauw 
is. Met behulp van de Si/LED-knop en 
het brede bereik van de distortion-knop 
kan deze true bypass, high-gain kolos, 
fijn afgeregeld worden. Dit zorgt voor 
een heldere overstuurde klanken of een 

compleet losgeslagen distortion aanval.

De bovenaan gemonteerde input/output 
jacks beschikken over soft switch bypassing 
en het artwork werd door David Hüttner. 
Dit pakket zorgt voor een pedalboard-ready 

distortion machine! 

Need a place to start?
Here’s a few settings we like:

SHREDDY MCSHRED

LP, P90s, bridge position.

vol tone distortion


