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*The use of an isolated power supply is recommended for powering all Walrus Audio Pedals. 
Daisy chain power supplies are not recommended. 

Got questions? Shoot us an email at customerservice@walrusaudio.com. Need a repair? All our pedals come 
with a limited lifetime warranty. Email repairs@walrusaudio.com should your pedal need a tune up or visit 

walrusaudio.com/pages/warranty-and-repair for more info. For life advice, refer to Buzzfeed’s  top 10 lists.



VOLUME – Regelt de algehele output. Het instellen van de 
diepteknop op 0 en de volume knop boven het midden punt zorgt 
voor een clean boost.

SHAPE – Verandert de LFO-golfvormen. Je kunt kiezen tussen Sine, 
Square, Ramp, Bumps en een willekeurige golfcyclus (Monument-
modus).

HARMONISCHE / STANDAARD TUIMELSCHAKELAAR – 
Standaardmodus is een "traditionele" tremolo. De harmonische 
modus is geïnspireerd op Fender Brownface-versterkers. Een low-
pass en high-pass versie van je gitaarsignaal wordt tegengesteld 
aan elkaar gemoduleerd of 180 °uit fase gezet.

RATE – Hiermee kan je de snelheid van de tremelo instellen. Naar 
rechts draaien verhoogt de snelheid.

DIVISION – De divisieknop stelt de vermenigvuldigingsfactor in die 
wordt gebruikt om het tempo te vermenigvuldigen dat is ingesteld. 
Divisies die je kan kiezen zijn kwarten, triplet, achtste en zestiende.

Depth – Hiermee stel je de kracht van de tremelo in

BYPASS – True bypass schakelaar waarmee je het effect aan of uit 
zet.

TAP – Stelt de tijd/snelheid van de tremolo in. Tap/tik het tempo 
mee om de LFO te synchroniseren met wat je speelt. Eén keer 
drukken start de LFO opnieuw, waardoor je de LFO op de beat van 
de song kunt afstemmen.

EXPRESSION/TAP IN JACK - Bedien parameters met een standaard TRS-
expressiepedaal of stel de snelheid in van de tremolo met een optionele 
auxiliary tap schakelaar in.

Om tussen tap tempo of 
exp te wisselen, open je de 
achterplaat en zet je de 
schakelaar onderaan 
rechts op de printplaat 
naar de TAP of EXP.

Om het expressiepedaal aan de knoppen Rate, Depth, Shape of Tap Multiplier toe te 
wijzen: Hou de bypass knop ingedrukt voor 1 seconde lang  en draai vervolgens aan 
de gewenste knop. Die knop is nu bestuurbaar via het expressiepedaal.

BYPASS MOMENTARY FUNCTION - De bypass-schakelaar heeft ook een tijdelijke 
functie. Als het pedaal in de uit-positie staat, hou het dan ingedrukt om het effect 
tijdelijk te activeren. Als u de schakelaar loslaat, wordt het effect weer uitgeschakeld.

RAMP UP FUNCTION - Houd de bypass-schakelaar ingedrukt als het pedaal is 
ingeschakeld om de tremolo-snelheid op te voeren. Laat de schakelaar los en de 
snelheid loopt weer naar beneden naar het eerder ingestelde tempo.

De Walrus Audio Monument keert terug in een kleinere behulzing met nieuwe functies, 
zoals toewijsbare expressiecontrole en “rate ramp up”. Geïnspireerd door het prachtig 
gekartelde woestijnlandschap van Monument Valley, is de Monument Tremolo zowel een 
harmonische als standaard tremolo. Hij produceert een weelderige, warme pulserende 
modulatie die in staat is tot pieken en dalen die zo glad of grillig zijn als moeder natuur.

Door verschillende combinaties te maken met de rate, division en shape knoppen en dan 
ook nog eens de instelbare tap tempo, is alles van een traditionele tremolo tot unieke 
golfvormen mogelijk. Allemaal om jou nieuwe paden te laten creëren die je nergens 
anders zult horen.




