Gebruikershandleiding
Baltic Blue Fuzz (BJF design)

Dank je wel voor de aanschaf van de Baltic Blue Fuzz by One Control.

-

Omschrijving:

De Baltic Blue Fuzz Pedal geeft je het herkenbare vintage muff/fuzz tone, terwijl je een
helder geluid krijgt, zonder dat dit afbreuk doet aan het effect.
Het Baltic Blue Fuzz circuit is geen Big Muff-kloon, maar het deelt een vergelijkbare
topografie. Sommige tonen die gitaristen in een Big Muff zoeken zijn gelijk aan die van
de Triangle en Ram’s Head. Ondanks het verschil in de apparaten hebben de Triangle
en Ram’s Head een bijna identiek circuit en het geluid komt ook aardig overeen.
Het opnieuw creëren van de vintage fuzztoon is iets waar alle bouwers op de wereld
aan werken. Als ze deze oude sound willen benaderen, moeten ze zeer specifiek zijn
als het gaan om de vintage NOS componenten, behuizingen, potmeters en
circuitpatronen.
One Control BJF serie gebruikt een ontzettend kleine behuizing voor een effect dat het
BJF-circuit heeft. We denken dat het belangrijk is om een model te maken dat
universeel is en makkelijk inzetbaar in elke situatie. BJF combineerde meerdere
versterkingstrappen en filters toen hij de Baltic Blue Fuzz ontwierp. Hoewel het idee
van het ontwerp van de Big Muff is, gebruikte hij een Op-Amp om stabiliteit en een
goede werking met moderne componenten te garanderen.
Stel je een vroege Big Muff-toon voor, gecombineerd met de geluiden die we
associëren met de Triangle en Ram’s Head. Deze combinatie vind je als je met de
Baltic Blue Fuzz speelt. De Baltic Blue Fuzz is een pedaal om vintage muff-geluiden te
maken, maar met nadruk op het knisperende dat naar voren komt. Je behoudt dus het
gain-bereik van de vintage Big Muff, maar er zijn wat lichte aanpassingen gedaan om
een wat strakkere en lagere gain te hebben als het origineel. Het is zo gebouwd dat het
perfect werkt met elektrische gitaren en gefilterd om krachtige feedbacktonen te
krijgen. Het werkt zonder het ongewenste``peakiness`` dat we kennen van vintage
fuzzpedalen.
BJF heeft een toonbediening aan de Baltic Blue Fuzz toegevoegd, die veel makkelijker
in gebruik is dan het originele, vintage model. Het is zo ontworpen dat gitaarsounds
over het hele bereik van de knop kunnen worden ingesteld, zonder dat je geluid
vernietigd wordt. Het werkt zeer responsief en je hoort iedere verandering van de knop.
Met de Baltic Blue Fuzz hoeft je alleen maar aan de Tone-knop te draaien om jouw
geluid te vinden.

-

Bediening:

Sustain: Stelt de intensiteit van de distortion/fuzz in.

Tone: Stelt de hoge frequenties van het uitgangssignaal in.

Vol: regelt het totale signaal volume.

Voetschakelaar: Schakelt het pedaal in of in bypass (True bypass)

-

Specificaties:

Ingangsimpedantie: 1M
Uitgangs-impedantie: <2K
Stroomvoorziening: DC met negatieve binnenzijde 9V of 6F22-batterij.
Stroomverbruik: 6mA
Afmetingen: 39(B)x100(D)x31(H) mm
Gewicht: 160 g

