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FILTER TWIN® duální envelope filtr 

 

Filter Twin využívá dvou identických filtrů, které se pohybují v opačných 
směrech, jeden nahoru a druhý dolů. Tento unikátní design vytváří klasické 
funk zvuky inspirované 70. léty a k tomu zcela nové a originální zvuky filtru. 

 

 

Filter Twin používá intuitivní uspořádání čtyř ovladačů. Blend ovládá 
panoramatickou pozici mezi filtry a umožňuje uživateli míchat požadované 
množství každého filtru, které bude ve výsledku slyšet. Threshold určuje 
citlivost přístroje k různým herním stylům, zatímco Velocity určuje rychlost 
každého filtru. 

 

 
 

Vlastnosti: 
 

 

• Oddělená ovládání dynamiky pro každý filtr 
• Ovládání Blend, které umožňuje měnit panoramatickou pozici mezi 
filtry 

• Gig-saver bypass (signál prochází, i když je baterie vybitá) 
• Napájení: Devíti-voltová baterie nebo volitelný zdroj napájení 
(adaptér) 

• Ocelová konstrukce Heavy Duty 



2 

Uživatelský manuál 
Verze manuálu 1.2 

 
I. Funkce 

 
A. Horní panel: 

 
BLEND: Ovládá panorama mezi filtry nahoru a dolů. Ovládání filtru “nahoru” je 
označeno šipkou mířící nahoru. Ovládání filtru „dolů” je pak označeno šipkou dolů.  
THRESHOLD: Ovládá citlivost přístroje na různé vstupní úrovně. 
VELOCITY UP: Ovládá rychlost filtru nahoru* 
VELOCITY DOWN: Ovládá rychlost filtru dolů* 
ENGAGE: Přepíná mezi zapnutím a obcházením efektu. Modrá LEDka indikuje, že 
je efekt zapnutý. 

 
*Dynamika filtru také závisí na nastavení threshold a na vstupní úrovni. Jakmile je 
práh (threshold) snížen a vstupní úroveň basy naopak zvýšena, dynamika filtru se 
zvýší také – takže si s nastavením pohrajte a dobře se bavte! 

 
B. Postranní panel: 

 
IN: ¼” vstup 
DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC konektor. Centr koncová polarita je negativní.  
Kompatibilní s 9-10 VDC regulovanými zdroji napájení. 
OUT: ¼” výstup 
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C. Specifikace 

 
Spotřeba: 10 mA 
Vstupní impedance: 1 MΩ (Efekt zapnutý)  
Výstupní impedance: 1 kΩ 
Maximální výstup:  +6dBu (1.6VRMS)  
Úroveň šumu: -94 dBu ‘A’ vážený * 
Externí DC napájení: 9-10 VDC centr, koncová polarita 

negativní 

 
* = Všechny ovladače nastaveny na pozici 12 hodin 

 

 
 

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 křížového 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. 
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IV. Záruční podmínky 
 

Filter Twin® je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné konstrukci 
po dobu 3 let. Tato záruka je nepřenosná. 

 

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 byt 
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 


