
Gebruikershandleiding 

Purple Humper (BJF design) 

 

Dank je wel voor de aanschaf van de Purple Humper by One Control. 

 

- Omschrijving: 

De Purple Humper is perfect voor wie een warme vintage mid-range booster met een Brits 
gevoel en de toon van een versterker met een hoog uitgangsvermogen zoekt. Op hogere 
standen geeft de Purple Humper het geluid van een vintage hollowbody-gitaar. 

- Bjorn zegt 

Middenfrequenties worden beschouwd als de belangrijkste componenten van het gitaargeluid.  
 
De geschiedenis 
In de jaren zestig hadden sommige Britse versterkers ingebouwde mid-boosters, om het 
middengebied wat meer naar voren te krijgen op het podium. Het midgebied kwam ook extra 
naar voren bij de beroemde wah-pedalen. De legendarische overdrivepedalen die in de jaren 
zeventig gemaakt zijn, staan ook bekend om hun nadruk op het midgebied. 
 
De Purple Humper is oorspronkelijk ontworpen als antwoord op de vraag voor een veelzijdig 
pedaal dat is gebaseerd op het mid-boost circuit van de Stratocaster. Waarom? Zodat 
gitaristen een gelijk geluid uit verschillende gitaren kunnen halen. Om dit te vereiken was het 
uitgangssignaal van de '60s Stratocaster aangepast naar die van een '60s ES-335. Daarna 
zijn er allerlei veranderingen doorgevoerd, zodat het goed werkt met verschillende elementen. 
 
Het ontwerp 
One Control lette erg goed op het geluid dat dit pedaal maakt. Terwijl er vele pedalen zijn die 
het  midgebied boosten, is het geluid van de Purple Humper anders dan dat van een overdrive 
of wah. Het is anders dan alle midboosters die je ooit gehoord hebt,  
 
Het geeft een prachtig Brits gevoel, het geluid van een versterker met een hoog 
uitgangsvermogen en een fantastische balans in je gitaageluid. Normaal gesproken werken 
mid-boosters alleen met het mid en kan het laag wollig worden. Ik wilde dit vooral voorkomen. 
Verwacht dat de Purple Humper het geluid van je cleane transistorversterker omzet in een 
Brits-klinkende vintage sound. Ik beloof je een fantastische cleane toon, waardoor je de hele 
nacht door wilt spelen.  
 
We raden het aan om de Purple Humper te gebruiken met een overstuurde versterker of 
andere distortion-effecten. Het frequentiebereik van de Purple Humper is echter breed genoeg 
voor elk type muziek dat een boost nodig heeft. Als je het met distortion-effecten gebruikt, krijg 
je en echt, stralend en mild gitaargeluid, met behoud van het originele distortiongeluid.  
 
Met een draai aan de knop en door het te combineren met een gitaarversterker, kan je het 
harde clean van een transistorversterker in een stralend Brits geluid veranderen en kan je het 
brugelement van een Stratocaster veranderen in het geluid van het halselement van een 
hollowbody. Je kunt ook een jaren tachtig metal-sologeluid krijgen of meer oversturing uit een 
enkelspoelselement. 
 



Het is getest met enkelspoels-, humbucker-, P-90- en actieve elementen, om er zeker van te 
zijn dat de hoogste kwaliteit geluid krijgt 
 
Setup 
Je kan de Purple Humper op elke plek in je signaalketen plaatsen. Ik raad echter sterk aan om 
het pedaal de eerste keer zonder andere effecten te gebruiken, om het effect helemaal door te 
krijgen. Als dit eenmaal gebeurd is, kan je het plaatsen waar je wilt! Voor de beste resultaten is 
het goed om de Blend-knop zo te zetten dat je een clean geuid hebt dat jij mooi vindt. 
Natuurlijk moet je de knop verdraaien als je van gitaar of versterker wisselt. Uiteindelijk is dat 
de enige manier om de Purple Humper goed te gebruiken. Gebruik het naar jouw smaak en 
experimenteer!  
 
Als je het AAN laat, als een voorversterker, werkt het perfect als solo-booster of als pedaal om 
de helderheid van een versterker te minderen en te bedienen.  
Let op dat One Control BJF slechts een kleine oplage Purple Humpers gemaakt hebben. Koop 
er een voordat het te laat is! 
 
Gebruikers van dit zeldzame product zeggen dat het anders is dan elke andere mid-booster. 

 

- Bediening: 

Blend:  De enkele Blend-knop speelt een belangrijke rol in de bediening van het 
pedaal. Blend-bediening mengt het ingangs- en boostsignaal door de buffer. Op de 
minimale stand, wordt je toon nauwelijks veranderd, maar op hetzelfde moment maakt 
het een typische warme BJF-buffersound. Op de maximale stand krijg je een krachtige 
boost in het midgebied, tot op acht maar (+15db) het ingangssignaal. 
 
Terwijl het boostniveau te gek is, is de Purple Humper zo gebouwd dat het akoestische 
volume niet verandert. Je kunt dus het volledige  bereik van de knop gebruiken, zonder 
dat het het geluid van eventuele andere aangesloten effecten aantast.  
 
Net als vele andere boosters, geeft de Purple Humper verschillende effecten 
afhankelijk van de volgorde waarin je het op andere distortioneffecten aansluit.  

Voetschakelaar: Schakelt het pedaal aan of uit (True bypass) 

- Specificaties: 

Ingangsimpedantie: 330 K 

Uitgangsimpedantie: <2 K 

Stroomvoorziening: DC 9V met negatieve binnenzijde of 6F22-batterij 

Stroomverbruik: 3,6 mA 

Afmetingen: 39(B)x100(D)x31(H) mm  

Gewicht: 160 g 

 


