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Booster

BOOST LEVEL

BOOSTER LINEAR
Com o Booster você será capaz de aumentar o sustain 
e volume da sua guitarra, melhorando ainda a performance 
de outros efeitos, principalmente distorções e 
overdrives.

CONTROLES
BOOST LEVEL: Ajusta a quan�dade (volume) do booster.

GANHO MAXIMO: +20dB
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OVERDRIVE

O Overdrive proporciona uma distorção quente de médio ganho, simulando a saturação 

de uma válvula. 

CONTROLES

DRIVE:  Ajusta a quan�dade de drive a ser incorporada ao som.

TONE: Controla o tom, adicionando brilho girando-o para direita e deixando-o mais fechado 

girando para esquerda.

LEVEL: Controle de volume do efeito.

FAT SWITCH: Ao acionar a chave (para cima) deixa o som mais encorpado, com mais peso.

GANHO MAXIMO: +30Db
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DISTORTION
O Distor�on é baseado nas distorções britânicas de alto ganho com a peculiaridade de manter a definição e transparência mesmo 

em acordes mais complexos.

CONTROLES

GAIN: Controla a quan�dade de ganho do pedal (distorção).

LEVEL: Controle de volume do efeito.

TONE: Ajusta o tom, adicionando brilho girando-o para direita e deixando-o mais fechado girando para esquerda.

BODY: Controle existente para ajustar o pedal a qualquer setup modificando o shape do som, fazendo-o casar bem com qualquer

guitarra e amplificador.

FOOTSWITCH: Liga e desliga o efeito, quando o led acima do footswitch está aceso o pedal está ligado. Quando desligado o pedal 

fica em modo Truebypass.

GANHO MAXIMO: +40Db

MODO DE OPERAÇÃO E AVISOS

Alimentação, feita através de uma bateria de 9v ou eliminador 

de bateria externo (fonte), conectando-o ao jack de energia. 

O cabo da guitarra deve ser removido do INPUT para evitar que 

a bateria seja consumida desnecessariamente.

O conector externo do eliminador de bateria é DC, com pino 

interno padrão 2,1mm e alimentação com posi�vo externo. 

A fonte deve ter no mínimo 300mA para suprir o consumo dos 

3 efeitos ligados ao mesmo tempo.

Para a troca da bateria é necessário remover os 6 parafusos que 

se encontram na tampa inferior com uma chave Philips.

Atenção: Não toque na placa enquanto aberto o 
pedal para não danificar nenhum componente.

IMPEDANCIA DE ENTRADA: 43 kohms

IMPEDANCIA DE SAIDA: 10 kohms

TAMANHO: 18,6mm x 11,4mm x 5,4mm (CxLxA)

PESO: 780grs
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CERTIFICADO DE GARANTIA

1 – BFFX, inscrita no CNPJ nº 21.558.290/0001-63, assegura ao cliente 
 uma garantia de (365) dias sobre o pedal descrito, contada a partir da 
data de emissão desse certificado.

2 – Essa garantia cobre somente os defeitos de funcionamento das 
peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições 
normais de uso – de acordo com as instruções dos manuais de 
operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos no manual.

3 – Essa garantia ficará automaticamente cancelada se os equipamentos 
vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, receber maus 
tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes, quedas, variações de 
tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer 
ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos 
por parte do usuário.
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