
Uživatelský manuál 
Blackberry Bass Overdrive (BJF design) 

 

Děkujeme vám za zakoupení efektového pedálu Blackberry Bass Overdrive od 
společnosti One Control. 

 

- Popis: 

One Control Blackberry Bass Overdrive se vrací zpět k modelu BJFe Blueberry Bass Overdrive, jedné z 
klasik prvotní produkce značky BJFe. Jedná se o velmi lehký overdrive, který byl navržen speciálně pro 
hráče na basu (je ovšem skvělý také na kytaru), a který pomáhá docílit mírného overdrive s větším 
podílem basových složek při jakékoliv hlasitosti a s jakýmkoliv zesilovačem, a nebo dokonce při přímém 
zapojení do PA, mixu nebo interface. Mnoho hráčů popisuje nejsilnější stránku tohoto efektu slovem 
„kuráž“. Jedná se o zvuk, který je podobný velkým lampovým basovým zesilovačům, které jsou silně 
buzeny při takříkajíc koncertní úrovni hlasitosti. Tento zvuk nyní dostáváte ve formátu pedálu. Bjorn si 
vzal za předlohu zcela první BBBOD model, který kdy vyrobil, přidal mu nový ovladač „body“ a tím 
umožnil hráčům přesně nastavit „tělo“ v oblasti středových frekvencí. Tímto způsobem se jejich basa 
stane v mixu výraznější i bez nutnosti přidávat celkovou hlasitost. Nová verze od společnosti One Control 
je vítaným přírůstkem do naší rozrůstající se kolekce basových nástrojů. Je to také tajná zbraň pro 
podladěné 7- a 8strunné kytary, kterým dodá další „těžkopádnost“ do jejich basového spektra.  

 

- Bjornův postřeh: 

 

BBBOD byl historicky navržen dvěma basisty, kteří přišli do mé dílny a ptali se mě, zda bych jim 
nepostavil něco, co by se mohlo rovnat BJF pedálům jejich kytaristů. Také mi řekli, že dosud narazili jen 
na nemnoho věcí, které by s basou pracovaly skutečně dobře. Řekl jsem jim, ať přijdou, zahrají a oni to 
udělali. Byly tu některé alikvótní tóny, kterých se chtěli zbavit, dílem proto, že hráli na moderní basové 
zesilovače jako Eden a Ampeg s tweetery, ale kromě toho měli také staré basové zesilovače, jako jsou  
Gallien Krueger, Hartke a Acoustic. Vzpomínám si, že jsem je fascinovaně sledoval hrát, poslouchal jsem 

a konzultovali jsme jejich představy o tom, co chtějí a co ne.  Blackberry Bass Overdrive je dalším 
přírůstkem mezi klasické modely BJF, který se objevuje v řadě společnosti One Control. Jedná se o lehký 
basový overdrive pro baskytaru, který vychází z původního modelu BJF Blueberry Bass. Obvod této 
jednotky byl otestován a duplikován, a také byl vylepšen o nový ovladač Body, který upravuje frekvence 
v oblasti, kterým se u baskytar říká „tělo“, a které dokáží basu zvýraznit v mixu dalších nástrojů.  

 

 

 

 

 

 



 

- Ovládání: 

Drive: Nastavuje úroveň zkreslení a sustainu. Nižší nastavení nabízí dynamicky ovládaný overdrive, vyšší 
nastavení pracuje s více komprimovaným zvukem.  

Body: Nastavuje úroveň středového pásma ve zvuku.  

Depth: Otáčením směrem doleva dostanete větší odezvu v basech a zkreslení v nižších registrech. 

Volume: Nastavení celkové hlasitosti signálu.  

Nožní přepínač: Zapíná efekt nebo ho přepíná do bypass režimu (Truebypass).  

 

 

- Specifikace 

Vstupní impedance: 370 K 

Výstupní impedance: 50K 

Napětí: 7-15 V, záporná polarita na středu 

Odběr proudu: 3,6 mA 

Rozměry: 46 (v) x 113 (h) x 66 (š) mm 

Hmotnost: 305 g 

Přepínání True-Bypass Switching 

Vysoce kvalitní hliníkové šasi 

 


