
PACKLISTA MOODY SPLITTER KIT v2
R1, R2 = 10 k (brun svart svart röd brun)
R3, R5, R6 = 1k (brun svart svart brun brun)
R4 = 1M (brun svart svart gul brun)
C1, C2 = 100 uF (svarta, betecknade “100 uF” ) 
C3 = 100 nF (gul. betecknad ".1 J 63")

R7, R8, R9 = 68 Ω R7, R8, R9 = 68 Ω (blå grå svart guld brun)
R10, R11, R12 = 220 k (röd röd svart orange brun)
R13, R14 = 3,9 k (orange vit svart brun brun)
C4, C6, C7, C8 = 1 uF (svarta, betecknade “1uF” ) 
C5 = 100 pF (beige, betecknad ”101)
IC1 = OP-förstärkare (”TL074”) 
D2 = 1N4148 (orange med svart ring)

Metallåda med borrade hål Metallåda med borrade hål (“125B natural”)
Lysdiod D1 med sockel (röd)
Lysdiod D3 med sockel (grön)
Injack (mono)
Utjack A, B, C (mono)
Strömjack tau brytfunktion
P1 = 25 k (Gain, betecknad "A25k")
Potentiometerratt (Potentiometerratt (“MXR mini, svart”)
Fotomkopplare (”3pdt blå”)
Moody Splitter kretskort (“maj17”)
Gummifötter
Klisterdekal
Sladdar 
Lödtenn



Tillverkare
Moody Sounds
Gröngatan 4A
38630 Färjestaden 
Sverige

info@moodysounds.com
0485-5523030485-552303

Pedalens strömförsörjning
9V batteri eller eliminator med
Polaritet: + -(o- -  
Spänning: 9VDC - 12VDC
Kapacitet: >4mA
Audio

Övriga egenskaperÖvriga egenskaper
Strömförbrukning: mA@9V
Ingångsimpedans: 1MΩ
Utgångsimpedans: 100Ω
Dimensioner (L x B x H):
 122 x 66 x 60 mm
Vikt: 240g

Splitter & AB KIT

Moody Splitter

Moody Sounds
Gitarreffekter, Byggsatser
moodysounds.com
support:
info@moodysounds.com



Komponenterna fästs på kretskortet
1. Montera och löd fast de tretton Resistorerna R1 till R13 enligt bild 1. R14 monteras i steg 19 
Se till så att lödtennet flyter ut runt komponentbenen. Lödtenn får inte rinna över från ett hål till 
ett annat såvida de inte är förbundna med en strömbana på kortet. Det spelar ingen roll åt 
vilket håll resistorerna vänds!

2.2. Montera och löd fast Dioden D2. Den måste vändas åt ett visst håll! En svart ring är målad 
på en diod och denna ring anger riktning. På kortet anges en diodposition med en rektangel med 
ett streck inuti. Montera D2 så att ringen sammanfaller med strecket på kortet. Den kan vara 
känslig för hög temperatur. Undvik att överhetta den!

3. Löd fast IC-sockeln på kortet. Den ska vändas åt ett visst håll. En halvcirkel är utskuren på 
dess ena kortsida och denna visas också på kortet, samt med en grön pil i bild 1. Halvcirkeln på 
IC-sockeln ska sammanfalla med halvcirkeln på kortet.

4. 4. Montera och löd fast Kondensatorerna C1 till C8. C1, C2, C4, C3, C6, C7 och C8 är en elektro-
lytkondensatorer. En el-lyt har ett ben som är längre än det andra. De längsta benen ska fästas i 
hålen som är märkta med plustecken på kortet.

5. Tryck ned OP-förstärkaren i IC-sockeln. Den måste vara vänd så som trycket på kortet 
visar. Halvcirkeln på OP’n ska sammanfalla med halvcirkeln på sockeln.

6. Kortet är klart! Klistra fast etiketten och skär hål vid de borrade hålen. 

7. Skruva fast pedaldelarna i lådan. Det finns en liten metallpigg vid sidan av potentiometerns axel. 
Bryt av den, exempelvis med hjälp av en plattång, innan poten skruvas fast. Innan vi börjar ansluta 
sladdar ska vi titta lite närmare på de olika delarna.

Bild 1. Komponenternas placering på kretskortet. 

R1, R2 = 10 k (brun svart svart röd brun)
R3, R5, R6 = 1k (brun svart svart brun brun)
R4 = 1M (brun svart svart gul brun)
R7, R8, R9 = 68 Ω (blå grå svart guld brun)
R10, R11, R12 = 220 k (röd röd svart orange brun)
R13, R14 = 3,9 k (orange vit svart brun brun)
C1, C2 = 100 uF C1, C2 = 100 uF (svarta, betecknade “100 uF” ) 
C3 = 100 nF (gul. betecknad ".1 J 63")
C4, C6, C7, C8 = 1 uF (svarta, betecknade “1uF” ) 
C5 = 100 pF (beige, betecknad ”101)
IC1 = OP-förstärkare (”TL074”) 
D1 = Röd Lysdiod
D2 = 1N4148 (orange med svart ring)
D3 = Grön D3 = Grön Lysdiod
P1 = 25 k (Gain, betecknad "A25k")

Moody Splittersplitter &AB kit



Bild 2. S1's stift är parallella med lådans 
kortsidor.

Kortet monteras på lysdioden enligt bild 2
8. Lysdioden D1 kommer att hålla kortet på plats i 
lådan. Skruva fast dess sockel och tryck i D1, till-
sammans med den isolerande plastbiten, i den. 
Vrid D1 så att dess längsta ben är vänt nedåt, 
jämför med bild 2!

9. Vi eftersträvar att få kortet på högkant i lådan. 
Sikta in toppen av D1’s ben i hålen märkta D1 på 
kortet och löd fast dem på andra sidan. I steg 8 
ordnade vi så att D1 vändes åt rätt håll. Kontrollera 
igen så att D1’s längsta ben hamnar närmast “sidan 
av cirkeln som inte är kapad”. Det längsta benets 
anslutnings visas med en röd pil i bild 1. Längsta 
benet är rött i bild 2.benet är rött i bild 2.

Sladdar ansluts enligt bild 3
10. Fäst en svart sladd mellan jord på Injacket och 
hål 1 på kortet.

11. Fäst en orange sladd mellan strömjackets 
längsta stift och hål 2 på kortet.

12. Fäst en röd sladd mellan tip på Utjack A och hål 3.

13. Fäst en brun sladd mellan tip på Utjack B och 
hål 4.

Strömjacket har två stift, ett långt, som blir kretsens pluspol, och ett kort stift 
som blir minuspol / jord.

En Potentiometer har tre 
lödöron. Vi numrerar dem 
1 till 3 enligt bilden. Dess 
värde står angivet vid dess 
axel. 

Telejacken är mono och de 
har två lödöron var. Vi kallar 
dem "tip" och “jord”. Tip leder 
med jackets arm. Detta lödöra 
är markerat med en röd prick i 
bilden till vänster. 

Fotomkopplaren S1 har 9 stift. Vi numrerar dem 1 till 9. För att omkopplingen 
ska bli rätt ska S1 monteras i boxen med stiften parallella med lådans kort-
sidor, se bild 2 och bild 3. Det är ok att rotera den 180 grader med avseende på 
denna riktning (men inte 90 grader).



Förslag på modifieringar
IC1a är kopplad med icke inverterande förstärkarkoppling och IC1a är kopplad med icke inverterande förstärkarkoppling och 
förstärkningen i den ges av förhållandet mellan P1+R6 och R5. Ju 
större P1 desto större förstärkning. En 25k pot ger maximalt 26 
gånger förstärkning. En enkel mod är att sätta P1 = 50k vilket ger 
upp till 51 gånger förstärkning. Om förstärkningen är för stor blir sig-
nalen förvrängd, “distad”, så 100k bör definitivt ge distorsion.

Det är lätt att koppla om ett par sladdar för att få AB-switchning från 
Moody Splitter, alltså att aningen A eller B är aktiva, inte båda samti-
digt. Vi tänkte beskriva detta genom att låta utgång B och C växla på 
detta sätt, se bild 4. 

1) löd loss den bruna sladden mellan hål 4 och tip på Utjack B, från 
Utjack B. 
2) fäst den här änden i stift 3 på S1.
3) fäst en sladd mellan stift 2 på S1 och tip på Utjack B
4) löd en liten bygel mellan stift 1 och stift 5 på S1

Det var signalomkastningen det, låt oss ordna så att D3 följer med!

5) Löd loss R14 från jordörat på Utjack B
6) Fäst R14 i stift 6 på S1. Förläng med sladd
om det behövs. Använd krympsplang om
det behövs.

Bild 3. Inuti en Moody Splitter.

Bild 4. Moody Splitter med AB-koppling.

14. Fäst en grön sladd mellan stift 4 på S1 och 
hål 5.
15. Fäst en blå sladd mellan stift 2 på P1 och 
hål 7.
16. Fäst en blå sladd mellan stift 1 på P1 och 
hål 8.

17.17. Fäst en lila sladd mellan tip på Injacket och 
hål 9.

18. Fäst en svart sladd mellan hål 10 på 
kortet och stift 3 och stift 5 på S1. Skala av 
mer plast än vanligt och stick sladdändan 
genom båda stiften på S1.

Lysdioden D3 ansluts
19. 19. Löd fast resistorn R14 på den gröna lys-
dioden D3’s kortaste ben. Isolera med 
krympslang!

20. Löd fast en orange sladd på D3’s längsta 
ben. Krympslang!

21. Löd fast den ej anslutna änden av R14 i 
jord på UtjackB.

22. Löd fast den andra änden av den orange 
sladden i D1’s längsta ben.

24. Pedalen är klar! Testa den!


