
1 

 

 
 

 
 
 

OCTAMIZER® Analogový oktávový pedál 
 

 

Octamizer je inovativní analogový oktávový pedál od Aguilar. Je navržen tak, aby 
vytvářel široké spektrum hudebních zvuků o oktávu níže pod originálním tónem. 
Octamizer disponuje nezávislým ovládáním hlasitosti pro čistý i efektový zvuk, 
takže dosáhnout toho správného poměru není nic složitého. Dvě samostatné 
trasy signálu mají také svá vlastní ovládání tónu, která byla navržena specificky k 
rozšiřování hudebních možností. 
Ovládání Clean Tone je Tilt EQ s celým spektrem, díky kterému můžete zesílit 
výšky a zároveň ořezat basy nebo posílit basy a ořezat výšky. 
Ovládání Octave Filter je nastavitelný, multi-pole low-pass filtr, se kterým můžete 
tvarovat zvuk oktávy od jemného a hlubokého, až po ostrý a agresivní. 
Tento unikátní obvod vám umožní vytvářet oktávový efekt zdvojení se dvěma 
oddělenými tóny, nebo míchat zvuky dohromady a dosáhnout tak hutného, až 
téměř syntezátorového zvuku. 

 

 

Charakteristika: 
 

 

• Patentovaný obvod detektoru pro vysoce kvalitní tracking 
• Ovládání úrovně pro efektový a čistý zvuk 
• Tilt EQ s celým spektrem pro čistý zvuk 
• Nastavitelný multi-pole low-pass filtr pro efektový oktávový zvuk 
• Ocelová konstrukce Heavy Duty 
• Napájení: 9V baterie či volitelný zdroj napájení (adaptér) 
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Uživatelský manuál 
Manuál verze 1.3 

 

 
 

I. Funkce 

 
A. Horní panel: 

 
OCTAVE LEVEL: Ovládá hlasitost efektového zvuku, který je o oktávu níže než 
hraná nota 
CLEAN LEVEL: Ovládá hlasitost čistého zvuku bez efektu 
OCTAVE FILTER: Ovládá tón zvuku oktávy 
CLEAN TONE: Ovládá tón čistého zvuku 
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.  
Kompatibilní s 9-10 VDC regulovanými zdroji napájení. 
OUT: ¼” výstup 
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C. Specifikace: 

 
Spotřeba: 6mA 
Odstup signálu od šumu: > 100 dBu ‘A’ vážený  
Vstupní impedance: 1 MΩ (Efekt zapnutý)  
Výstupní impedance: < 1 kΩ 
Octave filtr: 3pólový LPF 80 Hz – 800Hz 
Čistý zvuk: širokopásmový tilt EQ +/- 20 dB 
Externí DC napájení: 9-10 VDC centr koncová polarita 

negativní 
 

 
 

II. Vzorová nastavení 

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

 

 
 

III. Tipy 
 

 
 

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. 

 
Jak dosáhnout nejlepších výsledků trackingu: 

 
Použijte Octamizer na začátku vaší signálové trasy, co nejblíže nástroji. 

 
Octamizer reaguje nejlépe na tóny s dobrými základy. Každá baskytara má některé 
tóny s vysokým obsahem harmonických tónů a alikvót, nebo takové, které znějí bez 
dostatečných základů. Ty mohou způsobit určité nesprávné spuštění efektu. Jestliže 
zahrajete tyto tóny na jinou strunu, mohou mít podstatně lepší výsledek. 

 
Používejte čistou herní techniku! Octamizer je monofonní, to znamená, že zvládá 
tracking jednoho tónu v daný moment. Jestliže zahrajete jeden tón a omylem zavadíte 
o strunu a zahrajete další, zařízení bude "zmatené" a nemusí odhadnout, který tón má 
sledovat. 
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IV. Záruční podmínky 

 
Octamizer 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 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 


