Käyttöjännitevaatimukset:
6F22 9V paristo tai 2,1mm DC-plugi,
jossa negatiivinen keskellä ja positiivinen
kuoressa.
HUOMIOITAVAA:
Albert’s Overdrive on suojattu väärää
käyttöjännitteen napaisuutta vastaan.
Käytä aina suositeltua käyttöjännitettä
9VD.
Suurempi käyttöjännite ei paranna
pedaalin suorituskykyä, koska kytkentä on
suunniteltu 9VDC jännitteelle.
Takuu ei korvaa ylijännitteen vahingoittamaa pedaalia.

Tämän tuoteen on suunnitellut ja valmistanut

Valmistaja takaa, että edellä mainittu
tuote täyttää vaatimukset, jotka määrittää
EN 55013, EN 55020, EN 60555-2,
EN 60555-3, RoHs ja WEEE.
Edellä mainitulla tuotteella on kahden
vuoden rajoitettu takuu.
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Albert’s
Overdrive

MAD PROFESSOR - ALBERT’S OVERDRIVE - KÄYTTÖOHJE
Onneksi olkoon! Kädessäsi on
Albert’s Overdrive Suomi 100
-pedaali, yksi laite sadan kappaleen rajoitetusta erästä.
Mad Professor Amplification kunnioittaa
maamme juhlavuotta tarjoamalla suomalaisen kitarasankarin Albert Järvisen nimikkopedaalin Suomessa käsityönä valmistettuna
erikoisuutena.
Suomalaisen rock-kitaran historiassa Albert
Järvinen on ylitse muiden. Hänen soittonsa
ja soundinsa on koskettanut sydämiä sukupolvesta toiseen - siksi hän ansaitsee nimikkopedaalinsa Suomen juhliessa. Pedaalin
äänimaailmaa etsiessämme halusimme
luoda sen monille tutuimman soundin, jota
kuulee Hurriganesin alkutaipaleen äänitteillä
sekä Järvisen ensimmäisellä soololevyllä.
Kompressori oli oleellinen osa Albert Järvisen soittoa. Siksi tässä pedaalissa on jo
sisäänrakennettuna juuri Järvisen soundille
tyypillinen kompressori.

Käännä kompressointia reilusti auki, niin Järviselle tunnusomainen soundi löytyy.
Lisäksi iso kompressointi saa aikaan sen, että
soundi niiaa sopivasti kompatessa ja toisaalta
nostaa volumea sooloa soittaessa. Et siis tarvitse erillistä boosteria saadaksesi soolot kuulumaan – pedaali tekee sen automaattisesti.
Drive-säätö toimii erittäin laajalla alueella. Aivan
loppupäässä särö on jo fuzzmainen – sen tyyppinen, jota Järvinen käytti myöhemmin esim.
Royals-bändissä.
Albert’s Overdrive -pedaalin ulostulovoimakkuus on erittäin iso, ja sitä voi käyttää myös
ajamaan vahvistimen etuastetta särölle, kuten
Järvinen usein teki.
Tässä se nyt on: Albert’s Overdrive!
Ride on!
Säädöt:
• DRIVE: Säätää särön määrää. Särö lisääntyy käännettäessä myötäpäivään.
• VOLUME: Säätää ulostulon voimakkuutta.
Äänenvoimakkuus kasvaa käännettäessä 		

myötäpäivään. Käännä varovasti: jos 		
”Drive” on enemmän auki, volume-boost 		
on todella iso.
• COMP: Säätää pedaalin kompression 		
määrää. Kompressio lisääntyy myötäpäi-		
vään käännettäessä. Tämä on olennainen 		
osa Albert Järvisen soundia, joten kokeile 		
erilaisia asetuksia.
• TONE: Treble-taajuuksien säätö. Oikealla
korostaa ja vasemmalla leikkaa.
TEKNISET TIEDOT:
•
•
•
•
•

Virrankulutus 9V:lla 7mA
Sisääntuloimpedanssi: 500 kOhm
Ulostuloimpedanssi: 2 kOhm
Käyttöjännite: 9DC
”True bypass” -kytkentä
VA R O I T U S !
Älä koskaan käytä pedaalia ilman taka-		
kantta. Piiri voi vahingoittua tällöin 		
helposti.

