
 
Witamy w świecie przetworników  BOSS. 
Instrukcja obsługi BLUES DRIVER BD-2 . 
Podłączenia :  rys str. 7( oryginalnej  instrukcji ) . 
Cechy główne: BD-2  to przetwornik specjalnie zaprojektowany do wytwarzania efektu crunch 
distortion (chrupiąco-skrzypiący ). Zmiany barwy brzmienia gitary, których dokonujemy poprzez obrót 
potencjometrów instrumentu są wiernie przenoszone przez BD-2. Nawet najdrobniejsze niuanse w 
grze z efektem distortion są  wiernie przetwarzane. Odpowiednie ustawienia  regulatorów  urządzenia 
pozwalają na osiągnięcie różnorodnych typów efektu distortion. Nawet jeżeli regulator GAIN 
przetwornika ustawiony jest na maksimum, możemy uzyskać czysty i naturalny dźwięk gitary 
ustawiając w niej potencjometr głośności , na minimum. 
BD-2 może być zasilany baterią  ( 9V ) lub zasilaczem. Z chwilą gdy kończymy pracę z urządzeniem ,   
a do zasilania wykorzystywany był zasilacz, pamiętajmy aby wyłączyć go z sieci. 
Uwaga: Prosimy zasilać urządzenie prądem o właściwym napięciu. Odpowiednie  dane znajdują się 
na tylnej płycie BD-2. 
Opis elementów :  rys. str. 4 . 
1. Gniazdo zasilacza : Prosimy stosować  wyłącznie  firmowe zasilacze  BOSS’a  serii  PSA,  
stosowanie  zasilaczy  innych  typów  może  spowodować  uszkodzenie  urządzenia!!!!! 
2. Dioda kontrolna - dioda ta świeci się gdy efekt jest włączony . Jaskrawość świecenia się diody 
określa również aktualny stan baterii. Dioda świeci się słabo - bateria jest wyczerpana . 
3. Gniazdo wyjścia ( OUTPUT )  -służy do podłączenia przetwornika do wzmacniacza. 
4. Przełącznik pedałowy - włączamy nim i wyłączamy efekt. 
5. Nakrętka zabezpieczająca - odkręcenie jej umożliwi otwarcie pedału i wymianę baterii. 
6. Gniazdo wejścia  ( INPUT )  -służy do podłączenia gitary bądź innego instrumentu lub efektu. 
* Jeżeli do gniazda (INPUT) podłączony jest kabel powoduje to włączenie zasilania przetwornika. 
Należy pamiętać aby w czasie gdy nie pracujemy z urządzeniem , gniazdo wejścia (INPUT) było 
rozłączone . Nie zastosowanie się do niniejszej  uwagi może spowodować szybkie rozładowanie się 
baterii. 
Regulatory  : rys. str. 6 . 
1. LEVEL - Potencjometr służący do regulacji głośności brzmienia efektu. Obrót w prawo spowoduje 
zwiększenie głośności. 
2. TONE -Regulator barwy brzmienia . Obrót potencjometrem w prawo spowoduje podbicie 
częstotliwości  wysokich, obrót w lewo, ich obcięcie . 
3. GAIN - Regulator gain efektu blues driver. Obrót potencjometrem w prawo spowoduje zwiększenie 
wartości gain. 
Praca z urządzeniem  : ( rys. str.  8/9 ) . 
1. Po  sporządzeniu  odpowiednich  połączeń  regulatory  należy  ustawić  na  godzinę - ‘’dwunastą ‘’. 
2. Wciśnięciem pedału włączyć efekt. 
3. Wyregulować gain czystego lub  przesterowanego brzmienia stosując potencjometr GAIN . 
4. Wyregulować barwę brzmienia stosując potencjometr TONE. 
5. Odpowiednio ustawić potencjometr  LEVEL tak aby wyeliminować różnicę głośności  między 
brzmieniem przy efekcie włączonym a brzmieniem bezpośrednio z gitary. 
Wymiana baterii : 
Gdy czerwona kontrolka przetwornika w czasie kiedy jest on włączony, świeci się słabo lub wcale się 
nie świeci -należy wymienić baterię. 
1. Odkręcić nakrętkę zabezpieczającą umieszczoną na froncie przetwornika . 
2. Otworzyć urządzenie i wymienić baterię . *  Prosimy właściwie podłączyć bieguny baterii ( + /-) 
Przykładowe ustawienia przetwornika BLUES driver BD- 2 :  str. 11/12 ( oryginalnej instrukcji) . 
Dane techniczne BD- 2 :    str. 14/15 . 
W razie wystąpienia zakłóceń w pracy przetwornika , prosimy o skontaktowanie się z autoryzowanym 
serwisem BOSS’a. 


