
PACKLISTA MOODY ATTENUATOR KIT v.1

Metallåda med borrade hål (“1590A natural”)
Injack (mono)
Utjack (mono)
Strömjack utan brytfunktion
P1 = 100 k (Volym, betecknad "A100k")
Potentiometerratt (Potentiometerratt (“Pointer, svart”)

Gummifötter
Sladdar 
Lödtenn



Tillverkare
Moody Sounds
Gröngatan 4A
38630 Färjestaden 
Sverige

info@moodysounds.com
0485-5523030485-552303

Pedalens strömförsörjning
Ingen

Övriga egenskaper
Strömförbrukning: -
Ingångsimpedans: -
Utgångsimpedans: -
Dimensioner (Dimensioner (L x B x H):
 95 x 40 x 50 mm
Vikt: 100g
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Moody Attenuator utan Switch (bild 1)
1. Skruva fast de två telejacken IN och UT samt Potentiometern P1 i lådan. Vrid gärna jacken så 
att de överensstämmer med jacken bild 1. Bryt av den lilla metallbiten vid sidan av P1’s axel. Nu 
ligger P1 plant mot panelen då den skruvas fast. 

2. 2. Skala av 7-8 mm plast från en lila sladd och vik fast den i tip på IN-jacket. Den andra änden 
ska fästas i stift 3 på P1. Klipp av sladden vid passande längd och löd injacket. Om du bygger 
Attenuatorn med switch ska sladden istället fästas i stift 1 på S1, se steg 8.

3. Vik fast den lila sladden i stift 3 på P1 och löd fast sladden. 

4. Fäst en röd sladd mellan stift 2 P1 och tip på UT-jacket. Om du bygger Attenuatorn med 
switch ska sladden istället fästas i stift 7 på S1, se steg 10.

Potentiometern P1 har tre lödöron. Vi numrerar dem 1 till 3 enligt 
bilden. Dess värde står angivet vid dess axel. Bryt av den lilla metall-
biten vid sidan av axeln!

Telejacken är monojack. Ett sådant jack har två lödöron, som vi kallar 
"tip" och “jord”. Tip leder med jackets arm. Detta lödöra är markerat med 
en röd prick i bilden till vänster. Håll reda på vilket lödöra som är 
vilket! 

Den här manualen är uppdelad i två delar. Inledningsvis beskrivs bygget av en Moody 
Attenuator volymjusterare utan switch. Del två beskriver hur pedalen byggs ut med en switch, 
som växlar mellan att koppla till och från volymkontrollen. Attenuatorn är helt passiv och 
behöver ingen strömförsörjning för att fungera. Vi presenterar först de pedaldelar som används 
i Moody Attenuator utan switch.
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7. Skruva fast Fotomkopplaren S1 i lådan. Vrid S1 så att dess stift är parallella med lådans kort-
sidor.

8. Fäst en lila sladd mellan tip på IN-jacket och stift 1 på S1. Innan du löder stift 1 på S1, fäst en 
annan lila sladd mellan stift 1 och stift 9 på S1.

9. Fäst en brun sladd mellan stift 3 på P1 och stift 2 på S1.

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

Moody Attenuator med switch (bild 2)
Det behövs såklart någon form av switch för att växla mellan pedalens två lägen. Vi använder 
oss av en trepolig till-till tryckomkopplare. Vi kommer endast att använda två av switchens poler 
och den som vill kan använda den tredje polen för att växla mellan lysdiod till-från. I så fall 
måste man ordna strömmatning till pedalen.

Bild 1. Moody Attenuator utan switch.

5. Fäst en svart sladd mellan stift 1 på P1 
och jord på UT-jacket.

6. Moody Attenuator utan switch är klar! 



Bild 2. Inuti en Moody Attenuator med 
switch.

10. Fäst en röd sladd mellan stift 2 på P1 
och stift 7 på S1.

11. Fäst en grön sladd mellan tip på UT-
jacket och stift 8 på S1. 

12. Fäst en svart sladd mellan jord på 
UT-jacket och stift 3 på S1.

13. Kontrollera så att telejacken inte 
går emot lådan eller något annat 
ledande då pluggar sätts i dem!

Moody Attenuator med switch är klar! 
Testa den!


