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Uživatelský manuál 
 

Upozornění 

Umístění 
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k 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 magnetického pole 
 

Obsluha 
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na 

panelu decentně. 
 

Péče 
Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte 

tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí 

prostředky. 
 

Uchovejte si tento manuál 
Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další použití. 

 

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí 

předměty a látky  
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. Jestliže se 

nějaká tekutina dostane do zařízení, může způsobit selhání, požár či 

úraz elektrickým proudem. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné 

kovové předměty. 

 

Poznámka o odpadech (pro EU) 
 

Pokud je tento symbol „přeškrtnuté popelnice” na obalu 

produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu baterie, značí to, 

že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, balení nebo 

baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří 

proto do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným 

způsobem chráníte lidské zdraví a zabráníte špatnému vlivu 

na životní prostředí.  

Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech 

dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní 

administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie obsahuje 

těžké kovy v nadměrném množství, je zobrazen také chemický 

symbol pod “zkříženým” symbolem pro baterie či jejich balení. 

 
 

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY 

Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a napěťových 

požadavků, jež odpovídají zemím, ve kterých je možné produkt použít. 

Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo 

telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší 

zemi, kde sídlíte. 

VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, 

může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo 

distributora. 

Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak 

můžete přijít o záruku výrobce nebo distributora. 

 
* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými 

obchodními známkami příslušných majitelů. 

 

Úvod 
Děkujeme za zakoupení semiakustické kytary VOX Bobcat 

S66/V90. Abyste ze svého nového nástroje měli co nejlepší 

užitek, přečtěte si tento manuál pečlivě. 
 

Hlavní vlastnosti 
Nové modely VOX Bobcat představují moderní verzi někdejších 

vintage semiakustických kytar British Invasion VOX, z r. 1960. 

Upravili jsme konstrukci, hratelnost, snímače a elektroniku, aby 

splňovala potřeby aktuálním hráčům, při zachování vizuálních, 

zvukových i retro stylových prvků zcela nedotčených. Jedná se o 

skvělé nástroje pro jakýkoliv hudební žánr, včetně alternativy, 

popu, klasického rocku a dalších. 

VOX přizpůsobil dva nové snímače pro reedici kytar Bobcat, kvůli 

retro zvuku i vzhledu, ovšem se silným výstupem a profesionální 

úrovní hry, použitelné pro moderní hráče díky kvalitním 

snímačům, i bez jekotu a problémů se zpětnou vazbou. 
 

VOX S66 Snímač 
Nové jednocívkové snímače VOX S66 jsou konstruovány jako 

klasické singly, s využitím magnetů Alnico V, se silnějším 

výstupem a hutnějšími středy, což kytaru činí zvukově i vizuálně 

výjimečnou. 
 

VOX V90 Snímač 
Velký jednocívkový snímač V90 má výkon humbuckeru a 
harmonickou rozmanitost singlu, s využitím vintage stylových 
pole magnetů Alnico, s jasnějšími high-end harmonickými, které 
u semiakustických kytar zpravidla nenajdete. 
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Bobcat S66 

1. Ladící strojky 

2. Kryt výztužné tyče 

Pod tímto krytem končí závitová výztužná tyč, která umožňuje 

nastavit prohnutí krku. 

3. VOX S66 Snímač 

(Viz „VOX S66 Snímač") 

4. Nastavitelná kobylka 

Umožňuje nastavení výšky strun a intonace. 

(Viz „Nastavení výšky strun" a „Nastavení intonace"). 

5. Přepínač snímačů 

Využijete k výběru snímače(ů), které chcete použít: u krku, u krku a u 
kobylky, nebo u kobylky. 

6. Ovladač hlasitosti snímače u krku 

Nastavuje hlasitost snímače u krku. 

7. Ovladač hlasitosti středního snímače 

Nastavuje hlasitost středního snímače. 

 Hlasitost středního snímače můžete nastavit nezávisle, bez ohledu 
na nastavení selektoru snímačů. 

8. Výstupní konektor 

9. Ovladač hlasitosti snímače u kobylky 

Nastavuje hlasitost snímače u kobylky. 

10. Hlavní ovladač hlasitosti 

Nastavuje zvuk všech snímačů současně. 

11. Trapézový struník

Bobcat V90 

1. Ladící strojky 

2. Kryt výztužné tyče 

Pod tímto krytem končí závitová výztužná tyč, která umožňuje 

nastavit prohnutí krku. 

3. VOX V90 Snímač 

(Viz „VOX V90 Snímač") 

4. Nastavitelná kobylka 

Umožňuje nastavení výšky strun a intonace. 

(Viz „Nastavení výšky strun" a „Nastavení intonace"). 

5. Přepínač snímačů 

Využijete k výběru snímače(ů), které chcete použít: u krku, u krku a u 
kobylky, nebo u kobylky. 

6. Ovladač hlasitosti snímače u krku 

Nastavuje hlasitost snímače u krku. 

7. Ovladač hlasitosti snímače u kobylky 

Nastavuje hlasitost snímače u kobylky. 

8. Výstupní konektor 

9. Ovladač zvuku snímače u kobylky 

Nastavuje zvuk snímače u kobylky. 

10. Ovladač zvuku snímače u krku 

Nastavuje zvuk snímače u krku. 

11. Trapézový struník 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nastavení kytary 
 

Nastavení prohnutí krku 
Vezměte naladěnou kytaru, stiskněte spodní strunu E zároveň na prvním a dvaadvacátém pražci a zkontrolujte vzdálenost mezi horní 

hranou osmého pražce a dolním okrajem spodní struny E. V ideálním případě uvidíte mezeru o stejné velikosti, jako je průměr horní 

(vysoké) struny E. Pokud je mezera příliš velká, je potřeba více napnout výztuhu (tyč) v krku a to otočením maticí tyče doprava 

přiloženým nástrojem. Pokud je mezera nedostatečná, nebo pokud se struna dotýká 8. pražce, je nutné napnutí výztuhy snížit otočením 

doleva. 
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 Nikdy nepoužívejte příliš velkou sílu. Pokud vám tento typ nastavení nevyhovuje, vezměte kytaru do servisu či ke kvalifikovaným osobám. 

Nastavení výšky struny 
Chcete-li snížit výšku strun, natočte trimr (a) nastavení výšky strun doprava. Chcete-li výšku strun zvýšit, natočte trimr doleva. Během 

změny výšku strun se vyhněte tomu, abyste natočili jedním trimrem o neúměrně velkou hodnotu. Abyste zabránili přílišnému naklopení 

kobylky, střídavě otáčejte jedním a druhým trimrem. 

Nastavení intonace 
Změny v prohnutí krku, ve výšce strun nebo v síle strun mohou zcela změnit intonaci. Chcete-li zkontrolovat intonaci, porovnejte výšku 

tónu na 12. pražci s výškou tónu flažoletu na 12. pražci u každé struny. Pokud je stisknutý tón zvýšený (vyšší než flažolet), je potřeba 

strunu prodloužit otočením ladicím kolíkem dané struny doprava (ve směru hodinových ručiček). Pokud je stisknutý tón snížený (nižší 

než flažolet), je potřeba strunu zkrátit otočením ladicím kolíkem dané struny doleva (proti směru hodinových ručiček). 

 

Péče 
Když dohrajete, otřete kytaru čistým, jemným kusem látky nebo hadříkem. Občas použijte kvalitní kytarové leštidlo a dbejte instrukcí 

výrobce. 

 Chraňte nástroj před teplotními extrémy a před náhlými změnami teplot. Kytara s napnutými strunami ponechaná v kufru auta se může doslova 

rozpadnout. Jestliže přinesete studenou kytaru do vytopené místnosti, povrchový lak může popraskat.  

Specifikace 
Menzura: 635 mm menzura, počet pražců: 22 

Příslušenství: Klíč pro nastavení závitové tyče v krku, pevný kufr, Uživatelský manuál 

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změny bez předchozího upozornění. 

 


