
 

 

Lehnert GoGo 

 

GoGo är en booster, overdrive, preamp och övningsförstärkare för elgitarr i pedalformat.  
Den använder 2st 12AX7 rör som jobbar med över 300 Volt internt och levereras med en 
nätadapter.  
Det finns inga servicefunktioner inuti lådan att pilla med och högspänning förekommer 
där så låt locket vara på! 
 
Gogo har två fotswitchar, en true bypass-switch och en switch som växlar mellan  
boost- och overdrive-läge.  
På sidan sitter en infälld ratt som man balanserar nivån mellan boost & overdrive. 
GoGo har även en högtalarutgång för att användas som övningsförstärkare på  
endast 0,5 Watt. Det är inte mycket men precis lagom att sitta hemma med. 
Man kan ansluta vilken (gitarr-)högtalare som helst, från en 6-tummare till en fyrtolva. 
 
Pedalen kopplas annars in mellan gitarr & förstärkare eller som en preamp för att driva 
att driva ett slutsteg.  
På det sistnämnda sättet kan man sålunda ansluta gitarren till GoGo som sedan kopplas 
till effektreturen på en gitarrförstärkare (om denna har en effektloop förstås). 
Vid direktinspelning (d v s  utan högtalare) bör man ha en högtalarsimulator av något 
slag (typ Red Box eller en plug-in mjukvara till hårddiskinspelning). 
 
GoGo har fyra rattar på fronten: Gain, Low, High och Level. 
Gain reglerar ingångsvolym och hur mycket boost eller overdrive man vill ha. 
Low justerar de lägre frekvenserna, neutral rakt upp, drar ifrån åt vänster och lägger till 
åt höger. 
High justerar på samma sätt som ”Low” fast tar hand om de de högre frekvenserna. 
Level reglerar volymnivån som kommer ut från GoGo. 
 
När bypass switchen är aktiverad lyser en grön LED vid den. Vid den andra switchen 
sitter en LED som lyser blått när boost-läget är valt. Trycker man på denna switch byts 
färgen till rött och overdrive-läget går på. 
 
Det blå boost läget går att använda som ren volymboost med möjlighet till tonkontrolls- 
Justering. Vrider man på ”Gain” blir det gradvis busigare. Det röda läget uppför sig på 
samma sätt fast med mer mättnad och mos i tonen. Med Gain justeras även svaret från 
anslaget på ett dynamiskt sätt om man vill. GoGo styrs även med gitarrens volymkontroll 
som reglerar såväl mängden överstyrning som volym. 
 
De två rören som är ECC83 / 12AX7 skyddas av två kraftiga byglar i rostfritt stål, 
apparaten har metallchassie och levereras med nätadapter. 
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