
 

 

Forest for the Trees BM20-ULTRA™ 
 

Hodně z nás si pamatuje „hraní si“ s drobnými DIP 

přepínači na jednom z nejslavnějších analogových 

modelerů zesilovačů všech dob. Na jednoduchosti 

vytváření jedinečných tónů pomocí řady binárních 

voleb bylo něco velmi uspokojivého. 

 

A právě tento pocit se stal inspirací pro vznik pedálu 

Forest For the Trees. Jedná se o sen každého 

milovníka pedálů Muff. Obvod můžete nastavit ve 20 

různých bodech, můžete přepínat mezi 

germaniovými a silikonovými tranzistory, zcela obejít 

sekci Tone a mnoho dalšího. Na tomto pedálu jsou 

doslova (a zcela seriózně) miliony možných 

nastavení.  

 

Forest For The Trees nabízí téměř nekonečné možnosti, 100% analog a 100% zábavu.  

Jedná se o nedocenitelný nástroj na pódiu i ve studiu, který je navíc dodáván s 

doporučenými nastaveními pro zachycení různých ikonických „muff“ zvuků.  

 

Víc než fuzz 
 
Abyste skutečně porozuměli všem možnostem pedálu Forest For the Trees, 

doporučujeme stáhnout si a přečíst uživatelskou příručku, kde najdete různá 

doporučení, příklady atd.  

 

Tento pedál je jen o vás a vašem jedinečném zvuku. Užijte si hraní s ním.  

 

  



 

 

Ovládání: 
 
 

VOLUME  Při otáčení zesiluje nebo mírní hlasitost pedálu.  

TONE Mění pozici středového ořezu u pasivního EQ 

DISTORTION Přidává více zkreslení.  

TONE BYPASS Obchází pasivní úpravu zvuku v obvodu (očekávejte zesílení hlasitosti) 

TRANS SELECT 1 Přepíná mezi germaniovými a silikonovými tranzistory. 

TRANS SELECT 2 Přepíná mezi germaniovými a silikonovými tranzistory. 

  

 

Další informace: 
 
 

ODBĚR PROUDU Tento pedál pracuje s odběrem proudu okolo 5,5 mA  

NAPÁJENÍ Tento pedál je napájen regulovaným napájecím zdrojem (typický adaptér 

pro kytarové pedály) se zápornou polaritou na středu a 2,1mm konektorem. 

Pokud používáte napájecí zdroj, použijte zdroj určený k napájení 

efektových pedálů. Provoz na baterie není podporován.  

BYPASS Zapínání/vypínání efektů je řešeno pomocí 100% mechanického nožního 

přepínače 3PDT, známého jako „true bypass“.  

 

 

 

 

Společnost Wren and Cuff není přidružena ani podporována společností Electro-Harmonix Inc. 
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