
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
CHORUSAURUS® 

 

 
 

Díky kombinaci analogové bucket-brigade technologie a přesnosti a 
flexibility moderních obvodů produkuje Chorusaurus® bohaté a živelné 
chorus efekty, které nijak neomezí basové frekvence vašeho zvuku. 
Díky intuitivnímu a flexibilnímu ovládání mohou basisté najít ten pravý 
a správný chorus efekt. 

 

 
 
 
 
 

Charakteristika: 
 

• Využívá analogovou BBD technologii 
• Nezávislé nastavení všech parametrů chorus efektu 
• Stereo či Mono výstup 
• Gig-saver bypass (signál prochází, i když je baterie vybitá) 
• Ocelová konstrukce Heavy duty 
• Tříletá omezená záruka 
• Napájení: 9V baterie či volitelný zdroj napájení (adaptér) 
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Uživatelský manuál 
 

Verze manuálu 1.1 
 

 
 

I. Funkce 

 
A. Horní panel: 

 
BLEND: Ovládá poměr mixu mezi čistým a modulovaných signálem. 

 

Nejzajímavějšího chorus efektu dosáhnete tehdy, nastavíte-li ovladač na pozici 
12h (poměr 50:50). 

 

Když je nastavíte na pozici úplně vlevo, poměr mixu bude 90:10 ve prospěch 
čistého signálu. Otočením úplně doprava pak dosáhnete poměru 10:90 ve 
prospěch modulovaného zvuku. 

 

RATE: Ovládá rychlost modulace. 
 

INTENSITY: Ovládá intenzitu modulace. Vyšší intenzita produkuje dramatičtější a 
výraznější chorus efekt. 

 

ŠÍŘKA: Nastavuje rozsah, ve kterém se bude pohybovat INTENSITY. Otočením 
WIDTH doprava rozšíříte rozsah, což vám umožní dosáhnout intenzivnějšího 
efektu. 

 

ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý. 
 

 
 

B. Postranní panel: 
 

 
 

IN: ¼” vstup 
 

DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr koncová polarita je negativní. 
 

OUT: ¼” výstup 
 

• Pro mono výstup použijte standardní ¼” kabel k zesilovači. 
 

• Chcete-li pracovat ve stereo se dvěma zesilovači, použijte ¼” Y 
kabelový adaptér s jedním ¼” TRS konektorem do dvou ¼” TS. 
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C. Specifikace: 

 
Spotřeba: 12mA 
Vstupní impedance: 1 MΩ (Efekt zapnutý)  
Výstupní impedance: 1 kΩ 
Externí DC napájení: 9-10VDC, centr koncová polarita 

negativní 

 
II. Vzorová nastavení 

 
Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete vzorová nastavení. 

 
 

 
III. Jak vyměnit baterii 

 
Tuto operaci lze provést snadno a rychle pomocí standardního Philips šroubováku č. 2! 

 
Baterie je snadno přístupná uvolněním šroubu na spodní části přístroje. Kryt 
baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii a 
připevníte svorky baterie. Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a 
utáhnout šroub. 



4 

IV. Záruční podmínky 
 

Chorusaurus®
 je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné 

konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná. 
 

Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. 
Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby 
v rámci záruky. 

 

Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo 
návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). 
Neposílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od 
Aguilar. 

 

Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Přístroj nám musíte poslat 
vyplaceně. Vrátíme vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC 
není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. 
Žádanky musí být vyplněny přepravcem. 

 

Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je 
společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY. 

 

Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. Kontaktujte 
proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí smluvní podmínky a 
postupy. 

 

Aguilar Amplification LLC 
599 Broadway, 7th fl. 

NY, NY 10012 

www.aguilaramp.com 


