Gebruikershandleiding
Hooker’s Green Bass Machine (BJF design)
Dank je wel voor de aanschaf van de Hooker’s Green Bass Machine by One Control.

-

Omschrijving:

De Hooker's Green Bass machine heeft het brede dynamische bereik van basbuizenversterkers en is in staat om subtiele expresie op te pikken, terwijl het wat liefde
toevoegt aan het laag van je geluid. Dit pedaal kan ook als overdrivepedaal voor een
gitaar gebruikt worden.
-

Bjorn zegt

Hooker's Green Bass Machine is oorspronkelijk ontworpen als overdrivepedaal voor
bas, maar het kan ook als overdrive voor gitaar gebruikt worden.
Het brede dynamische bereik bedient het volledige frequentiebereik van de gitaar en het
geeft vele sounds, van clean nadat je de hoogste kwaliteit compressie hebt toegevoegd
tot een dikker overdrivegeluid. Het is zeer responsief en het aantal soorten distortion dat
het geeft, puur door de volumeknop van de gitaar te krijgen, is zeer veel uitgebreider
dan andere overdrivepedalen voor gitaar. De respons is vergelijkbaar met de One
Control Strawberry Red Overdrive en Anodized Brown Distortion die het hoogste
responsniveau hebben.
Hooker's Green Bass Machine geeft BJF’s “trademark” unieke, solide en donkere
Europese sound, als het met gitaar gebruikt wordt. Het frequentiebereik dat ook goed
werkt met bassen met meer dan vier snaren is ideaal voor omlaag gestemde gitaren en
moderne zeven-, acht- en negensnarige gitaren.
Hooker's Green Bass Machine werkt met een hoog voltage, als het wordt gebruikt met
een 18V-adapter. Met een hoger voltage wordt de headroom groter en je hebt een
rijkere expressie met ietsje minder gain.
Het is het meest effectieve voor solo-bas of gitaar, maar werking op 9V kan een sterkere
basis geven in een ensemble of voor gitaar-riffs. Je kan zelf de voltage naar wens
aanpassen.
Hooker's Green Bass Machine is een basmachine voor alle doeleindes en voor alle
muziekstijlen na de jaren vijftig. Als ik het met het geluid van één artiest moet
vergelijken, dan zou ik het vergelijken met het iconische basgeluid van Lemmy van
Motörhead.

-

Bediening:

Drive: Bepaalt de intensiteit van de overdrive.
Treble: Hiermee verandert de toon van 'mild' naar 'licht bijtend'.
Vol: Regelt het totaalvolume.
“LOW” Trimmer: Trimmer die de frequentierespons van het laag instelt.
Voetschakelaar: Schakelt het pedaal aan of uit (True bypass)

-

Specificaties:

Ingangsimpedantie: 500 K
Uitgangsimpedantie: <2 K
Stroomvoorziening: DC 9V met negatieve binnenzijde of 6F22-batterij
Stroomverbruik: 10,7 mA op 9 V
Afmetingen: 39(B)x100(D)x31(H) mm
Gewicht: 160 g

