
PARABÉNS 
POR ESCOLHER OS PRODUTOS 

Este Manual de Instruções do Usuário foi elaborado 

para que você encontre facilmente as informações necessárias e 

assim tirar maior proveito do produto.

+55 (16) 3023-5991 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

contato@bffx.com.br
WWW.BFFX.COM.BR

Por favor não se desfaça deste manual , pois ele contém valiosas 
informações para consultas futuras
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Visão Geral

Descrição dos controles:

 – Body Knob
 Ajusta o volume de saída do pedal. Sua amplitude compreende desde 50% até 150% do nível do sinal
de entrada no pedal. 

 – Harmonics Knob
�Na função Shimmer, adiciona proporcionalmente ao efeito, vozes de 8ª e 13ª (5ª Oitavada). 
Na função Reverb, adiciona brilho ao efeito, como a função Dwell em um reverb de molas.
Obs: Nas posições 1 e 2 da chave seletora         , o knob trabalha em sen�do an�-horário. Enquanto 
que na posição 3 da mesma chave, trabalha em sen�do horário.    

– Blend Knob
�Misturador entre o som 100% limpo (dry - clean) e 100% com efeito (wet). Com o knob na posição 12
horas (metade do curso), tem-se o som limpo e o som com efeito na mesma proporção.

– Reverb Knob
�Responsável pela extensão do efeito de Reverb.
Na função Shimmer atua apenas no 3º modo, controlando a intensidade do efeito. 
Obs: Este controle fica inu�lizado quando o Led azul for acionado na chave      .

– Output Jack
�Jack de saída (para amplificador ou próximo efeito da cadeia).

– Input Jack
�Jack de entrada (entrada do instrumento ou do efeito anterior da cadeia).
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– Reverb/Shimmer Switch
�Chave que alterna entre os modos Reverb (Led vermelho) e Shimmer (Led azul).

 – Bypass Switch
�Chave que liga/desliga o pedal (True Bypass).

 – Reverb/Shimmer Led
�Indica em qual modo o pedal está operando: Vermelho (Reverb) ou azul (Shimmer).

 – Bypass Led
�Indica se o pedal está ligado (Led vermelho aceso) ou desligado (Led apagado).

 – DC Power Input
�Conector para entrada da alimentação DC 9v de centro nega�vo (Padrão Internacional de fontes para Pedais).
Obs: O Consumo do pedal é de 300ma. Cer�fique-se que sua fonte possa fornecer essa corrente.

 – Reverb/Shimmer Mode Switch

�Chave seletora. Que altera entre os 3 modos de Shimmers e Reverbs presentes na memória do pedal.

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 1M ohms
IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 100k ohms

PESO: 340grs
Dimensões: 125mm x 90mm x 54mm (CxLxA)

Reverb 1 – 

Reverb 2 – 

- Shimmer 1 

- Shimmer 2 

- Shimmer 3Shimmer 3(4) – 

INDICADOR LED
VERMELHO

INDICADOR LED
AZUL

Configuração inicial Reverb Hall
Led Vermelho

Dicas de Configurações

Configuração inicial Shimmer
Led Azul

Configuração inicial Reverb Room
Com long tails
Led Vermelho

Configuração Shimmer 3 
+ Controle de vozes 8ª e 13ª (5ª Oitavada)

Led Vermelho
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