
Image 4. Two diodes are mounted 
on a toggle switch. The diodes go 
in opposite directions.

Image 5. The diodes are connected between 
the output on the circuit and ground.

We will describe how to modify Moody’s Boost to distort the signal instead of a boost/ overdrive 
it. This is done by connecting two diodes between signal out on the pcb and ground. We will 
also conect a toggle switch to the circuit to enable switching between boost/od mode and 
distortion mode. 

1. Begin with drilling a hole for the toggle switch (6 mm diameter) at a place where you want it.

2. 2. Take the two diodes from the bag with modifying components and mount them on the toggle 
switch. Conect the diodes to the center pin and any one of the outer pins on the switch. 
Connect the diodes in opposite directions (a black ring indicates direction on the diode), 
see image 4. Do not solder the diodes on the switch yet, but mount the switch with the diodes 
in the box.

3. Connect a red wire between pin 3 on P2 and one of the outer pin on the switch, see image 5. 

4.4. Connect a red wire between pin 2 on P1 and the other outer pin on the switch and solder all 
conections that are not soldered yet.

5. The distorion/ boost switch is installed and ready to use! You adjust the amount of 
distortion with the Boost control P1 - the more the boost amplifies a signal, the more the diodes 
cut/ distort it. You can increase the circuit’s amplification by increasing the resistor R4. For 
more distortion in dist mode, make R4 bigger and vice versa.
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Vi ska se hur man på ett enkelt sätt kan modifiera Moody’s Boost så att den distar signalen 
isället för att boosta den. Vi kommer att ordna detta genom att ansluta två dioder mellan 
kretsens “signal ut” och jord. Vi sätter även fast en vippomkopplare så att det går att växla 
mellan de två lägena boost och dist.

1. Börja med att borra ett hål för vippomkopplaren (6 mm diameter) på en lämplig plats på 
lådan.

2. 2. Ta fram de två dioderna från modifieringspåsen och montera dem på omkopplaren. Fäst 
dioderna på omkopplarens mittenstift och ett av dess ytterstift. Vänd dioderna åt olika 
håll (en svart ring indikerar riktning på dioden), se bild 4. Löd inte fast dioderna på switchen 
än, men montera switchen med dioderna i lådan. 

3. Anslut en röd sladd mellan stift 3 på P2 och ett av switchens ytterstift, se bild 5. 

4. Anslut en röd sladd mellan stift 2 på P1 och switchens andra ytterstift. Löd alla anslutningar 

5.5. Distorsion/ boost switchen är installerad och klar att användas! Du justerar mängden 
distorsion med Boost-kontrollen P1: ju mer boosten förstärker signalen desto mer klipper 
dioderna den. Du kan justera förstärkningen genom att ändra R4. Öka R4 för mer boost/ dist, 
sänk R4 för mindre boost/ dist.


