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4Děkujeme za zakoupení sady Nu:Tekt OD-S NUTUBE OVERDRIVE KIT.
Abyste ze svého nového vybavení měli co největší užitek, přečtete si tento
manuál pečlivě.

Hlavní vlastnosti
• Nu:Tekt OD-S je sada k sestavení efektu s využitím efektorů Nutube.
• Díky Nutube na OD-S získáte autentický lampový overdrive zvuk.
• Tato sada obsahuje také ovladač TUBE GAIN, který vám umožní
snadno změnit křivku zkreslení.
• Pomocí interního dip přepínače můžete přepínat mezi plným overdrive
s hutnými basy a jasnými výškami a středovým overdrive zvukem,
který má basové a výškové frekvence tak akorát oříznuté.
• Operační zesilovač využívá IC konektor a lze jej tedy snadno vyměnit.
• Opracovaný hliníkový pevný kryt je součástí.
• Pokud máte pochybnosti o tom, zda jste schopni sestavit tuto sadu
nebo máte strach, že byste mohli něco pokazit, podívejte se na
instruktážní videa, která najdete na webu (nutekt.org), nebo využijte
naši servisní montážní podporu (zpoplatněno).

O Nutube
Nutube je nová vakuová elektronka vyvinutá v KORG INC a Noritake
Itron Corporation, která využívá technologii používanou u vakuových
fluorescenčních displejů. Tak jako u běžných lamp, i Nutube tvoří anoda,
mřížka a vlákno a funguje jako klasická elektronka typu trioda. Navíc,
produkuje odezvu a stejné bohaté harmonie, které jsou charakteristické
pro běžné elektronky.
Pokud toto zařízení utrpí silný náraz, můžete na výstupu slyšet
vysokofrekvenční ruch. To je dáno strukturou Nutube, nejedná se o
závadu.
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Bezpečnostní opatření

Poznámka o odpadech (pro EU)

Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, nebo
balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se předešlo
poškození zdraví lidí a životního prostředí. Kontaktujte místní správu
a zjistěte si detaily ke správné likvidaci produktu. Jestliže navíc
baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je pod
symbolem na baterii nebo na obalu baterií zobrazena také chemická
značka.

Umístění
Použijete-li zařízení v následujících místech, může dojít k nesprávnému
fungování nebo dokonce poškození.
• Na přímém slunečním světle
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Na příliš špinavých a prašných místech
• Kde dochází k silným otřesům
• V blízkosti magnetických polí

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY

Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a
požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a bude
využíván. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo
přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k použití ve
vaší zemi.
VAROVÁNÍ: Použití produktu ve vaší zemi, jiné než pro kterou je
připraven, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce
nebo distributora. Proto si ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení
produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora. Proto si
ponechejte účtenku, jako důkaz zakoupení produktu, jinak můžete přijít o
Záruku výrobce nebo distributora. Jména dalších společností, produktů
nebo standardů jsou obchodními značkami nebo ochrannými známkami
svých majitelů.

Napájení
Zapojte určený AC adaptér do AC zásuvky se správným napětím.
Nezapojujte jej do AC zásuvky s jiným napětím než s tím, pro které je
určen.
Správné zacházení
Abyste předešli poškození, obsluhujte části a další prvky ovládání
decentně.
Péče
Potřebujete-li přístroj na povrchu očistit, použijte pouze čistý, suchý
hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo nebo
hořlavé čisticí prostředky.
Uchování manuálu
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití.

* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními značkami příslušných majitelů.

Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty a látky
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž tohoto produktu. Tekutina
by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo
elektrický šok.
Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. Pokud se
cokoliv dostane dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte
dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.
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Upozornění před montáží
Buďte opatrní a vyvarujte se zranění při zacházení s
jednotlivými částmi
Buďte opatrní a vyvarujte se zranění při práci s obvodovou deskou,
obsahuje vyčnívající a ostré části. Používejte při práci ochranné
pracovní bavlněné rukavice. Také si po práci nezapomeňte pořádně
ruce umýt.

Šrouby a matice utahujte pod kolmým úhlem
Utahování šroubů a matic šikmo či jinak diagonálně může poškodit
závity tak, že je již nebude možné znovu utáhnout. Dbejte na to,
abyste je vložili a utahovali skutečně kolmo k dané ploše nebo
součásti.
Také dávejte pozor na použití nadměrné síly – pokud je utáhnete
příliš pevně, můžete poškodit danou součást.

Nářadí, které budete potřebovat
Abyste úspěšně složili tuto sadu, budete potřebovat následující nářadí.
Pozn.: Také budete potřebovat baterii a kabely pro nástroje. Tyto
položky nejsou součástí balení, takže je nutné si je pořídit
samostatně.
• Špičaté kleště, pinzeta
• Křížový šroubovák (č. 2), plochý šroubovák (2,4 mm)
Používejte šroubovák, který odpovídá velikosti šroubu. Použitím
špatné velikosti šroubováku můžete poškodit šroub nebo jej s ním
nebude možné utáhnout.
• Klíč (oboustranný, 10 mm/11 mm/14 mm šířka)

Kontrola součástí
Než se pustíte do montáže, zkontrolujte, že nic nechybí.
Pokud cokoliv chybí nebo je poškozené, kontaktujte nás na nutekt.org.

Nezraňte se a nepoškrábejte povrch nářadím. Při použití
nářadí k utažení šroubů a matic dbejte na to, abyste se nezranili, k
poranění prstů může dojít velice snadno. Také se vyvarujte
poškrábání krytu či obvodové desky nářadím.
Vytvořte si dostatečně velký pracovní prostor k dokončení montáže a
použijte vhodnou podložku, aby nedošlo k poškrábání součástí.

Vyvarujte se ztrátě šroubů a matic
Při práci se šrouby a maticemi buďte opatrní a vyvarujte se jejich ztrátě.
Nepoužívejte jiné šrouby ani matice, než které jsou součástí této sady a
zároveň přiložené šrouby a matice nevyužívejte k jinému účelu, než ke
kterému jsou určeny.
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Seznam součástí sady

1 Horní kryt

Hliník

1

2 Spodní kryt

Hliník

1

3 Šrouby krytu

Plochý šroub, M3 x 12

4

Polyuretan 12,7 x 3,6

4

5 Ovladače hlasitosti

Obsahuje šrouby

4

6 Matice ovládání hlasitosti

M7, šířka 10mm

4

4

Gumové nožky

7 Podložky ovládání hlasitosti 7,2 x 12

4

Držák LEDky

--

1

podložka

Součástí držáku LEDky

1

9 Malý pražec

Součástí držáku LEDky

1

10 Dolní těsnění Nutube

Pěna 48 x 22 x 7

1

11 Baterie (nutno dokoupit)

9V alkalická baterie (6LF22/6LR61) --

12 Těsnění baterie

Pěna 90 x 54 x 2

1

13 Footswitch

LED

1

14 Matice

M12, šířka 14mm

2

15 Interní vějířová podložka

12,8 x 16 x 0,5

1

16 podložka

12,3 x 16 x 0,5

1

17 Matice konektoru

šířka 11 mm

2

18 Matice konektoru

10 x 15 x 0,3

2

19 Obvodová deska Nutube

--

1

20 Hlavní obvodová deska

--

1

21 Flex kabel A

Flex kabely (8)

1

22 Těsnění obvodové desky

Pěna 45 x 14 x 4

1

23 Informační štítek

--

1

8

Tip: Připevněte informační štítek na spodní část krytu nebo na podobné
místo.
Pozn.: Následující součásti jsou v balení, ale nejsou použity při montáži.
Součásti k phone konektoru: Plastické podložky (2), fíbrové podložky (2)

-6-

Montáž
1. Připevněte držák LEDky [8] k hornímu krytu [1].
Přiložte držák LEDky [8] a poté jej ze
zadní strany horního krytu pomocí
podložky a matky připevněte na své
místo.

2. Připevněte hlavní obvodovou desku [20] k
hornímu krytu.
Protáhněte kabel baterie pod hlavní
obvodovou deskou a dbejte na to, aby se
uzel nepovolil.

4. Přiložte podložku [7] na ovládání hlasitosti a poté utáhněte
matici [6].
Po utažení matice ovládání
hlasitosti dotáhněte matice
konektoru [17].

5. Připevněte footswitch [13] k hornímu krytu [1].
Neměl by být
uvolněný
Po dotažení matic [14] na footswitchi
[13] připevněte interní vějířovou
podložku [15].
Přimontujte footswitch tak, aby
LEDka zapadla přesně do
držáku na horním krytu a poté jej
připevněte pomocí podložky [16]
a matic [14].

Jestliže je uzel povolený, konektor na
kabelu baterie na kontakty baterie
nedosáhne.
3. Přiložte podložky [18] konektorů a
předběžně utáhněte matice [17].
Zajistěte, aby poziční západka ovládání
hlasitosti hlavní obvodové desky byla
přesně v drážce na horním krytu a poté
podržte konektor a dotáhněte matici.
poziční západka

6. Připevněte těsnění obvodové desky [22] na zadní stranu obvodové
desky Nutube [19].
Těsnění obvodové
desky
Obvodová deska
Nutube

Schéma obvodové
desky Nutube

Dávejte pozor, abyste matici neutáhli příliš, mohli byste poškodit
závit na konektoru.
7. Propojte obvodovou desku Nutube [19] a hlavní obvodovou
desku pomocí flexi kabelu A [21].
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8. Přimontujte obvodovou desku Nutube [19].
9. Sloupněte krycí fólii na
oboustranné pásce těsnění
obvodové desky [22], které
bylo připevněno k obvodové
desce Nutube, [19] a
připevněte obvodovou desku.

13. Úprava nastavení hlavní obvodové desky.
Deska je přednastavená z výroby, ale můžete nastavení upravit
dle vlastních požadavků podle instrukcí v sekci "Úprava
nastavení hlavní obvodové desky" na str. 9.
14. Zavřete spodní kryt [2] a připevněte jej šrouby.
Po připevnění spodního těsnění Nutube
[11] na vnitřní stranu spodního krytu dejte
kryt na své místo a připevněte jej čtyřmi
šrouby [3].
Dávejte pozor, abyste nepropíchli či
neskřípli flexi kabel nebo jiné části při
zavírání krytu.

10. Připojte flexi kabel footswitche [13] k hlavní obvodové
desce.
11. Těsnění baterie [12] připevněte do prostoru pro baterii.
15. Připevněte gumové nožky [4] na spodní kryt.
Připevněte gumové nožky [4] na spodní
kryt dle obrázku.

12. Připojte baterii [11] a vložte ji na odpovídající místo.
16. Připevněte ovladače hlasitosti [5].
Připevněte ovladače hlasitosti na odpovídající čepy.
Tip: Schéma níže ukazuje snadný způsob, jak nainstalovat a nastavit
pozici ovladače hlasitosti.
Indikátor čelní
stranou nahoru

Baterie nejsou přiloženy. Je nutné si dokoupit běžně dostupnou 9V
alkalickou baterii (6LF22/6LR61).
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Drážka na závitu je na straně plochá

Úprava nastavení hlavní obvodové
desky
Potenciometr trimmeru na hlavní obvodové desce nastavuje bias
napětí Nutube. Normálně je toto nastavené tak, aby produkovalo
maximální hlasitost.
1. Připojte baterii nebo AC adaptér
Při použití baterií k napájení tohoto zařízení zapojte do vstupu
kabel.
Tip Zapojením kabelu do konektoru INPUT budete napájet zařízení.
2. Otočte ovladačem TUBE GAIN na maximum (úplně
doprava).
Všechny ostatní ovladače nastavte na středovou pozici. Zapněte
přepínač EFFECT.
3. Nastavte potenciometr trimmeru na hlavní obvodové desce.
Otočte fixním rezistorem a nastavte
jej tak, aby dosáhl maximální
hlasitosti. Jas Nutube může vypadat
z levé strany na pravou různě. Nejde Přepínač WIDE
o závadu.
Potenciometr
Tip: Kvalita zvuku se bude měnit
trimmeru
podle nastavení bias napětí.
Upravte nastavení dle
vlastních požadavků na zvuk.
4. Nastavte přepínač WIDE.
Zapněte přepínač WIDE, chcete-li
zesílení v plném rozsahu. Používáteli OD-S se zkreslením kytarového
zesilovače, vypněte přepínač WIDE a
dosáhnete ostřejšího zvuku.
Nastavení si zvolte dle vlastní libosti.

Kontrola funkčnosti
Jakmile úspěšně sestavíte zařízení, otestujte jeho funkčnost při čtení
kapitoly "Názvy a funkce součástí" na str. 10.
Pokud jste narazili na jakékoliv potíže při montáži či po zapnutí,
podívejte se na instrukce v kapitole Problémy a potíže níže.

Problémy a potíže
Některé součásti chybí.
• Pokud jste některé součástky ztratili, kontaktujte nás na www.nutekt.org.
• Stejně tak nás kontaktujte na nutekt.org, jestliže některé součástky
chyběly nebo byly poškozené ještě před začátkem montáže.

Nemohu zařízení sestavit, zničil jsem některou součástku.
• Kontaktujte nás na nutekt.org.

Zařízení vydává nepřirozené a nenormální zvuky, když jej
po montáži nakloním nebo s ním zatřesu.
• Možná je uvolněný některý šroub, nebo jste uvnitř nechali některou
součástku volně. Otevřete spodní kryt a zkontrolujte vnitřek.

Hlasitost či konektory jsou povolené.
• Ověřte, že máte pevně dotažené matice. Odstraňte ovladače z hlasitosti
a znovu utáhněte matici.
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Názvy částí a funkcí
VÝSTUP

DC9V

Specifikace
• Vakuová lampa: Nutube 6P1
• Konektory: Konektory INPUT (mono phone), OUTPUT (mono phone),
DC 9V (
)
• Napájení: 9V alkalická baterie (6LF22/6LR61) (nutno dokoupit),
nebo DC 9V
AC adaptér (nutno dokoupit)
• Životnost baterií: Přibližně 10 h (použití alkalické baterie)
• Spotřeba: 46 mA
• Rozměry (Š x H x V): 122 x 96 x 55 mm /4.80" x 3.78" x 2.17"
• Hmotnost: 340 g / 12 oz. (bez baterií)
• Součásti balení: Uživatelský manuál
• Příslušenství (nutno dokoupit): AC adaptér (DC 9V
)

VSTUP

1
2

4
3

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího
upozornění.

5
6

pro zlepšení
1. Ovladač VOLUME: Nastavuje celkovou hlasitost.
2. Ovladač TONE: Otočíte-li tímto ovladačem doprava, získáte
ostřejší zvuk, otočením doleva naopak hutnější zvuk.
3. Ovladač TUBE GAIN: Změnou hodnoty anodového odporu
Nutube se změní křivka zkreslení, což vám poskytne další možnosti
zkreslení a harmonií.
4. Ovladač GAIN: Nastavuje míru zkreslení.
Tip: Posunutím přepínače na hlavní obvodové desce na Double získáte
dvousériový obvod, což přidá gain a hlasitost.
5. Přepínač FFECT ON/OFF: Za/vypíná efektor.
6. LEDka EFFECT ON/OFF: Indikátor značící aktivitu efektoru.
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Doporučená nastavení
Normal OVERDRIVE
Toto je typické nastavení overdrive.
Chcete-li více zvuk vakuové lampy (jemnější zvuk), nastavte ovladač TUBE GAIN na maximum a
upravte nastavení zkreslení pomocí GAIN.
Chcete-li naopak tvrdší zvuk, nastavte na maximum GAIN a zkreslení nastavte pomocí TUBE GAIN.
ON

WIDE

OFF

Tube OVERDRIVE
Toto je overdrive efekt v plném rozsahu, který zvýrazňuje lampový zvuk.
Zapněte WIDE na obvodové desce (ON) a nastavte zkreslení pomocí GAIN.
ON

WIDE
OFF

Hard Drive
Toto je zvuk s hrubým, ostrým zkreslením.
Jestliže váš zesilovač produkuje již zkreslený zvuk, stáhněte nastavení GAIN.
ON

WIDE
OFF
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Schéma montáže
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Seznam součástí montáže

13 -

Pozn.: Elektrolytický kapacitor s vyšším napětím, než je určené napětí
může být použit.
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SCHÉMA OBVODU
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