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Bezpečnostní opatření 

 

 

 
 

Děkujeme za zakoupení VOX Continental. 
VOX Continental je vybaven standardní sadou vintage zvuků, včetně varhan VOX, tonewheel varhan, elektrického piana 
a dalšími, ale také krásným zvukem koncertního křídla, využívající velké soubory samplů v plném stereo na celé klaviatuře 
bez smyček. Tento nástroj je dále vybaven pečlivě volenými zvuky clavinetu, žesťů, smyčců, analogových modelingových 
syntezátorů a dalšími, často používanými při živém hraní, ke kterým máte přístup přes intuitivní uživatelské rozhraní. 
Dostupné jsou oba modely, 61klávesový i 73klávesový. 
Abyste ze svého nového nástroje měli co nejlepší užitek, přečtěte si tento manuál pečlivě. 

 

 
 
 

 

Bezpečnostní opatření 
 

Umístění 
Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít 
k poškození. 
• Přímé sluneční světlo 
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí 
• Na příliš špinavých a prašných místech 
• Kde dochází k silným otřesům 
• V blízkosti magnetického pole 

Napájení 
Zapojte k tomu určený AC adaptér do zásuvky se správným 
napětím. Nezapojujte jej do AC zásuvky s jiným napětím 
než s tím, pro které je určen. 

 

Interference s jiným elektrickým zařízením 
Radio a TV, umístěné poblíž, mohou vyvolat 
interferenci.  
Proto přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia 
a TV. 

Obsluha 
Abyste se vyvarovali poškození, pracujte s přepínači 
a dalšími ovládacími prvky s citem. 

 

Péče 
Potřebujete-li přístroj 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. 

 

Zařízení musí stát výhradně samostatně Nikdy na 
něj nestavějte žádnou nádobu s tekutinou.  
Tekutina by se mohla dostat dovnitř a způsobit poškození, 
požár nebo elektrický šok. 
Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné kovové 
předměty. Pokud se cokoliv dostane dovnitř, odpojte 
adaptér ze zásuvky. Kontaktujte nejbližšího prodejce VOX 
nebo obchodníka, u něhož jste nástroj zakoupili. 

 

 

 

 
Jsou-li k přístroji přibaleny položky jako kabely, musíte 
používat pouze ty. 
Neautorizované změny či úpravy v systému mohou vést 
ke ztrátě oprávnění pracovat se zařízením. 

 
 

Poznámka k likvidaci (pouze pro EU) 
Pokud je symbol "překřížené 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 

Manipulace s daty 

 

 
 

 

Manipulace s daty 
 

Chybná manipulace nebo porucha může vést ke ztrátě 
obsahu paměti přístroje, doporučujeme tedy ukládat důležitá 
data na USB flash disk nebo jiné úložiště. VOX žádným 
způsobem neručí za ztrátu neb poškození dat. 

 

 

 

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. 

Jestliže toto zařízení utrpí silný náraz nebo úder, může se 
stát, že uslyšíte z reproduktorů, sluchátek, atd. 
vysokofrekvenční šum. To je dáno strukturou Nutube; 
nejedná se tedy o závadu. 

O Uživatelském manuálu 
 

Uživatelský manuál VOX Continental je organizován následujícím 
způsobem: 
• VOX Continental Uživatelský manuál (tištěný - tento dokument) 
• VOX Continental MIDI nastavení (PDF) 
• VOX Continental Voice Name List (PDF) 

 
VOX Continental Uživatelský manuál 
(tištěný - tento dokument) 
Objasňuje, jak používat VOX Continental. Čtěte jako první. 
 

VOX Continental MIDI nastavení (PDF) 
Tento průvodce se zabývá MIDI zprávami a dalšími informacemi, 
které dokáže VOX Continental zpracovat. Umožní vám VOX 
Continental správně používat společně s MIDI zařízeními, DAW a 
podobně. 
 

VOX Continental Voice Name List (PDF) 
Jde o seznam standardních zvuků z výroby a dalších dat, 
dostupných ve VOX Continental. 
PDF si můžete stáhnout na následující webové stránce. 
www.voxamps.com 
 

Dohodnutá symbolika v tomto manuálu 
 

Symboly , Pozn., Tipy 
Tyto symboly znamenají varování, doplňující poznámky nebo 
tipy. 
 

Příklad zobrazení na obrazovce 
Hodnoty parametrů, zobrazené v příkladech v tomto manuálu 
slouží pouze k objasnění a nemusí nutně odpovídat hodnotám, 
které vidíte na displeji nástroje. 
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Hlavní funkce každého partu Čelní panel 

 

 

 

Hlavní funkce každého 
partu 

 

 

 

Čelní panel 
 

1: Hlavní ovládání 
Tyto kontrolery určují celkovou hlasitost, hlasitost lampy 
(Nutube), citlivost dynamické klaviatury, nastavení oktávy a 
další. (Viz str. 12). 

2: Part select 
Volí zvukový part pro hru (ORGAN, E.PIANO, PIANO, 
KEY/LAYER). 
Můžete zapnout až party a hrát jimi současně. (Viz str. 12). 

3: Part ORGAN 
Volí variace varhanních zvuků CX-3, VOX, nebo COMPACT. 
(Viz str. 13). 
Můžete také ovládat perkuse, vibrato/chorus a simulaci rotary 
reproboxu. 
Jsou dva typy nastavení, jedno pro UPPER (horní část 
klaviatury) a druhé pro LOWER (dolní). Klaviaturu můžete 
rozdělit na horní a dolní část, nebo využít externí MIDI 
klaviaturu pro hraní v dolní části VOX Continental. 
Dotykové senzory využijete při nastavení táhel. 

4: Part E. PIANO 
Volí typické jazýčky a zoubky vintage elektrického piana, a 
zvukové variace pro elektrické piano typu FM. (Viz str. 14). 

5: Part PIANO 
Volí zvukové variace zvuků typu Grand (křídla), Upright 
(stojatého) a elektrického piana. Zvuk Grand Piano využívá 
rozměrné, nesmyčkové samply v plném stereo zvuku, 
v rozsahu celé klaviatury, je delikátní a současně hutný, 
s bohatým výrazem. (Viz str. 14). 

6: Part KEY/LAYER 
Volí různé typy zvukových variací, jako je clavinet, žestě, 
smyčce, syntezátor, apod. (Viz str. 14). 
K ovládání Amp EG, filtru nebo LFO můžete použít dotykové 
senzory. 

7: Dotykové ovládání 
Můžete současně ovládat několik nastavení, dotykem devíti 
senzorů s LEDkami. 
Tyto senzory ovládají varhanní táhla, KEY/LAYER filtr, EG, 
LFO a celkové nastavení EQ. (Viz str. 15). 

8: Scene select 
Volí scénu. K dispozici je 16 scén, využitelných pro ukládání 
oblíbených variací nebo efektů, a okamžitému vyvolání při 
živém hraní, či v jiných situacích.  
(Viz str. 17). 
Tlačítko EXIT rovněž využijete při systémovém nastavení. 

9: EFFECTS kontrolery 
Určuje trio efektů, včetně EFFECT (chorus, phaser apod.), 
DELAY a REVERB, ale také EQ (ekvalizér). (Viz str. 18). 

10: Joystick Pitch Bend 
Slouží k přepínání rychlostí simulace rotary reproboxu, 
za/vypínání tremola u elektrického piana, a ohýbání výšky 
tónu variace KEY/LAYER nahoru a dolů. (Viz str. 9). 

11: Klaviatura 
Klaviatura VOX Continental je citlivá na rychlost, avšak 
nepodporuje Aftertouch. Je vybavena waterfall klávesami, jež 
umožňují provádět glissanda, trilky a jiné, jako u vintage 
tonewheel varhan. (Viz str. 9). 
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Zadní panel 
 

1: Napájení 
Zapnutí přístroje. Podržením vypínače za/ vypnete přístroj. 
● „1. Zapojení AC adaptéru” (viz str. 5) 
● „Zapnutí/ vypnutí” (viz str. 7) 

Vypínač  
Konektor DC 15V  
Zavěšení kabelu 

2: Výstup 
Do tohoto konektoru zapojte externí audio zařízení. 
● „2. Zapojení audio zařízení” (viz str. 6) 

Konektory OUTPUT L/MONO, R 
(6.3 mm mono phone konektor, nesymetrický) 

Konektory OUTPUT L, R  
(XLR-3-32, symetrický)  

Přepínač LIFT-GND 
Konektor Headphone 
(6,3 mm stereo phone konektor) 

3: PEDAL 

Zvuk VOX Continental můžete 
ovládat pomocí pedálů, zapojených 
do příslušných konektorů. 
● „3. Zapojení pedálů” (viz str. 6)

Zapojení na zadním panelu 

 
 

Provedení zapojení 
 

 

 

Umístění nástroje na speciální 
stojan 
 

Chcete-li postavit VOX Continental na speciální klávesový 
stojan (ST-Continental), nejprve odpojte AC adaptér a napájecí 
kabel z nástroje, a postupujte podle pokynů v návodu „ST-
Continental Assembly Guide”, přibalenému ke stojanu. 
 

 

 

1. Zapojení AC adaptéru 
 

 Použijte pouze přiložený AC adaptér. Použití jiných 
adaptérů může vést k poškození. 

1 Zapojte přibalený DC adaptér do DC 15 V konektoru na 
zadním panelu VOX Continental. 

2 Napájecí kabel zapojte do přibaleného AC adaptéru. 
 
Zapojení AC adaptéru 
  Tlačítko Power  Háček  

pro kabel 

 Při zapnutí nástroje nebo zapojení pedálu do konektoru 
ROTOR SPEED nebo DAMPER, se jej nedotýkejte. 
Polaritu a poloha pedálu při jeho zapojení, bere VOX 
Continental jako vypnuté. 

 

Konektory CONTROL, ROTOR SPEED, DAMPER 
 

4: MIDI 
Zapojte nástroj do externího MIDI zařízení, chcete-li vysílat 
a přijímat MIDI data. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Do zásuvky. 

 

 
Napájecí kabel AC adaptéru 

ORGAN part bude znít po připojení externí MIDI klaviatury a 
využití jako LOWER (dolní part klaviatury). 
● „3. Dolní part MIDI kanálu” (viz str. 20) 

Konektory MIDI IN/OUT 

5: USB 
USB A port 
Zapojte USB úložné zařízení, jako USB flash disk (běžně 
dostupný), chcete-li ukládat a načítat data scén. 
● „13. Uložení dat scény“ (viz str. 23) 
● „14. Načítání dat scény“ (viz str. 23) 

USB B port 
USB A port zapojte do Windows PC nebo Mac, chcete-li 
pracovat s VOX Continental pomocí výměny MIDI dat. 

6: Logo VOX 
„8. Za/ vypnutí LEDky loga VOX” (viz str. 21) 

3 Zapojte napájecí kabel do zásuvky.  

 Použijte zásuvku se správným napětím. 

4 Použijte háček pro napájecí kabel nástroje, aby nedošlo 

k vypadnutí AC adaptéru nebo k poškození. 
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Provedení zapojení 2. Zapojení audio zařízení 

 

 
 

 

2. Zapojení audio zařízení 
 

VOX Continental nemá vestavěné reproduktory. Abyste 
slyšeli zvuk, musíte připojit audio zařízení, např. monitory, 
kombo, stereo soupravu nebo použít sluchátka. 

 

 

Připojení odposlechů nebo mixu 

 Audio výstupy VOX Continental mají vyšší výkon než 
běžné domácí audio vybavení, jako například CD 
přehrávače. Extrémní nastavení hlasitosti mohou vést k 
poškození připojených reproduktorů nebo audio 
zařízení, postupujte tedy při nastavení hlasitosti 
opatrně. 

1 Nejdříve ztlumte veškeré připojené přístroje a až 

poté vypněte. 

2 Připojte konektory L/MONO a R nebo L a R (XLR) z 

výstupu VOX Continental do audio vstupů monitorů, nebo 
mixu. 

Signály z konektorů OUTPUT L/MONO a R jsou stejné jako 
z konektorů L a R (XLR). Lze používat oboje současně. 
Pozn.: Pokud používáte mono připojení, použijte konektor 
L/MONO. 
Pozn.: Nastavení spínače LIFT-GND 
Šum může způsobovat také zemní smyčka, v závislosti na 
zdroji napájení. Šumu se lze zbavit tak, že přepínač LIFT-
GND přepnete na LIFT. 

 

 

Zapojení sluchátek 
● 6.3 mm stereo phone konektor sluchátek zapojte do zdířky 

Headphones na VOX Continental. 
Na tomto výstup VOX Continental vysílá stejný signál jako 
na konektorech OUTPUT. 
Ovladačem VOLUME nastavíte hlasitost ve sluchátkách. 
Pozn.: Výstup z konektorů OUTPUT se nevypne, ani když 
zapojíte sluchátka do konektoru Headphone. 

3. Zapojení pedálů 
 

Zvuk VOX Continental můžete ovládat pomocí pedálů, 
zapojených do příslušných konektorů. 
Pozn.: Při odchodu nástroje z výroby je nastavena citlivost 
pedálu na standardní hodnotu. Jestliže citlivost pedálu 
neodpovídá přesně pedálům, které používáte, nastavte 
citlivost. 
(Viz „10. Kalibrace pedálu”, str. 22) 

 

 

Nastavení hlasitosti (nebo Wah) pedálem 
● Konektor EXPRESSION na přibaleném pedálu zapojte do 

zdířky CONTROL u VOX Continental propojovacím 
kabelem. 

Hlasitost můžete nastavovat tím, jak hluboko stisknete 
pedál. V případě partu ORGAN ovládá hlasitost před 
vstupem Rotary speaker. Simuluje efekt expression pedálu 
u varhan s táhly. 
Pokud používáte Wah efekt, zde ovládáte hodnotu Wah 
(standardní nastavení). 
Pozn.: V případě efektu Wah, ovládáte buď hodnotu Wah 
nebo hlasitosti. 
(Viz „9. Ovládání Wah pedálu”, str. 22) 

 

 

Přepínání rychlosti otáčení Rotary 
speakeru pedálem 
● Zapojte pedálový spínač (Korg PS-1 nebo PS-3, 

nutno dokoupit) do konektoru ROTOR SPEED. 
Stiskem pedálu přepínáte rychlost simulace otáčení Rotary 
speakeru partu ORGAN. 

 

 

Ovládání funkce Damper pedálem 
● Zapojte Damper pedál (Korg DS-1H, nutno dokoupit) nebo 

pedálový spínač (Korg PS-1 nebo PS-3, nutno dokoupit) 
do konektoru DAMPER. 

Při stisku pedálu budou prodlouženy tóny, které zazněly při 
stisknutém pedálu, takže budou znít dál i když zvednete 
ruce z klaviatury. 
Tip: Pokud zapojíte damper pedál Korg DS-1H, můžete 
využívat i efekt „half-damper”, který mění hodnotu 
prodloužení podle hloubky stisku pedálu. 
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4. Zapojení do MIDI zařízení 
nebo počítače 

Zapnutí/ vypnutí 4. Zapojení do MIDI zařízení nebo počítače 

 
 

Zapnutí/ vypnutí nástroje 

 

Chcete-li ovládat zvukový generátor VOX Continental, 
můžete zapojit externí MIDI klaviaturu nebo sekvencer, popř. 
využijete dotykové senzory VOX Continental k ovládání 
externího MIDI zvukového generátoru. 
Blíže o zapojení přes MIDI, viz „Manuál MIDI nastavení VOX 
Continental” (PDF). 
 

Hraní partem LOWER (dolní varhanní manuál) na 
externí MIDI klaviaturu 
Jsou dva typy nastavení variací partu ORGAN, jedno pro 
UPPER (horní část klaviatury) a druhé pro LOWER (dolní). 
Na externí MIDI klaviaturu můžete hrát LOWER partem. (Viz 
str. 20). 

1. Zapnutí přístroje 
1 Natočte ovladač VOLUME u VOX Continental zcela 

doleva, tím snížíte hlasitost. 
Ověřte, že je hlasitost každého připojeného externího 
výstupního zařízení (např. aktivních monitorů) stažena, a 
že jsou vypnuté. 

Vypínač 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 Stiskněte tlačítko Power u VOX Continental. 

Všechny LEDky senzorů se rozsvítí a klaviatura je 
připravena ke hraní, jakmile se objeví na displeji 
VARIATION číslo. 

3 Zapněte externí výstupní zařízení, připojené do konektorů 

OUTPUT u VOX Continental, např. aktivní monitory. 

4 Ovladačem VOLUME u VOX Continental nastavíte 

hlasitost nástroje i externího zařízení na přiměřenou 
hodnotu. 

 

 

 

2. Vypnutí přístroje 
 

 Scény, které jste si neuložili, budou po vypnutí nástroje 
ztraceny, proto si je nezapomeňte nejdřív uložit. (Viz 
str. 11). 

1 Stáhněte hlasitost aktivních monitorů nebo jiných externích 

zařízení a poté je vypněte. 

2 Natočte ovladač VOLUME u VOX Continental zcela doleva. 

3 Stiskněte tlačítko Power na zadním panelu VOX Continental.  

Pokud na displeji VARIATION u partů PIANO a KEY/LAYER 

vidíte OFF, uvolněte tlačítko Power. 

 Jakmile se objeví symbol OFF, nástroj uložil své nastavení. 
Ověřte, že je AC adaptér zapojený, dokud OFF na displeji 
nezmizí. Mohlo by dojít k poruše. 

 

 Pokud uběhne doba nastavená vámi nebo z výroby, po 
kterou nástroj nebudete používat, VOX Continental se 
automaticky vypne. Tuto funkci nazýváme „Auto power 
off” a z výroby je nastavena na 4 hodiny. Tuto dobu 
můžete upravit. (Viz str. 21). 
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Výběr a hraní zvuky 1. Výběr zvuku 

 
 

Výběr a hraní zvuky 
 

 

 

1. Výběr zvuku 
 

VOX Continental je vybaven čtyřmi zvukovými party, 
ORGAN, E. PIANO, PIANO a KEY/LAYER. Můžete si vybrat 
zvuk pro hraní každým partem. 

1 Tlačítkem Part Select 

zapnete part, kterým 
chcete hrát. (Tlačítko se 
rozsvítí) 

 

 
 

 

2. Výběr scény 
 

Scény slouží pro uložení nastavení oblíbených variací nebo 
efektů a jednoduchému vyvolání později. Je zde 16 scén (4 
scény x 4 banky). 
Tip: Každá scéna je již obsazena standardně z výroby, ale 
můžete je přepsat. 

1 Stiskem tlačítek BANK ▲, ▼ zvolíte banku (A až D). (LEDka 

banky A–D se rozsvítí) 

 
Stiskněte současně dvě 
tlačítka Part Select 
(tlačítko se rozsvítí), což 
umožní hrát vrstveným 
zvukem v obou partech 
(např. piano a smyčce 
současně). 

 

 
Tlačítka Part 

Select 

 
 

2 Stiskem tlačítek SCENE 1–4 zvolíte scénu (od 1 do 4). 

Uložená scéna se vyvolá a můžete hrát daným zvukem. 

2 Ovladačem LEVEL nastavíte hlasitost každého zvukového 

partu. Master kontrolerem VOLUME nastavíte celkovou 
hlasitost. 

Pozn.: Jestliže upravíte variaci partu, efekt, oktávu nebo jiný 
parametr, tlačítko SCENE, aktuálně zvolené scény začne 
blikat. Stisknete-li blikající tlačítko SCENE, provedete Undo 
provedené změny a vrátíte se k uloženému stavu. 
Pozn.: Blíže o tom, jak ukládat scény, viz str. 11. Scény 
neobsahují EQ ani další nastavení. 

 

 

3. Použití kontrolerů 
 

Dotykové senzory 
V partu ORGAN se dotykové senzory využívají pro nastavení 
táhel. V partu KEY/LAYER se dotykové senzory využívají pro 
filtry, EG a LFO. 
Charakteristiky celkového audio výstupu se nastavují pomocí 
9pásmového ekvalizéru. 
 

Nastavení varhanních táhel 

1 Zapněte tlačítko ORGAN Part Select. 

2 Tlačítkem Type zvolte typ ORGAN. 

Pozn.: Operace táhel se liší podle typu varhan. (Viz str. 15). 

3 Stiskem tlačítek Type pro každý zvukový part určíte typ 

zvuku. 
LEDka u příslušného tlačítka se rozsvítí, je-li jeho typ 
aktivní. 
Např. typy, volitelné pro part ORGAN jsou uvedeny níže. 
CX-3: Tonewheel varhany 
VOX: tranzistorové varhany 
COMPACT: tranzistorové varhany 
Viz stránky, uvedené níže, kde jsou další party.  
E. PIANO part (viz str. 14) 
PIANO part (viz str. 14)  
KEY/LAYER part (viz str. 14) 

4 Stiskem tlačítek VARIATION ▲, ▼ vyberte variaci. 

Číslo variace se zobrazí na displeji VARIATION. 
Pozn.: Změna partu nebo variace nebude mít žádný vliv na 
nastavení ovládání EFFECTS, ani na nastavení Octave či 
Transpose. 

Zvolte variaci, která bude startovním bodem pro nastavení 
táhel podle potřeby. Tlačítky VARIATION ▲, ▼ provádíte 
volbu. Nastavení táhel se přepne na to, které je uloženo 
pro tuto variaci. 

3 Stiskem tlačítka UPPER/LOWER přepínáte hraní na UPPER 

(horní část klaviatury) a LOWER (dolní část klaviatury). 
Tlačítka zhasnu u UPPER, a rozsvítí se u LOWER. 
Pozn.: Tlačítko UPPER/LOWER využijete v případě, že 
jste zvolili typ varhan CX-3 nebo VOX. 
Tip: Na str. 20 je postup, jak provést rozdělení nebo 
jak ovládat externí MIDI klaviaturu jako LOWER. 

4 Zvolte ORGAN tlačítkem CONTROL. 

Tip: Jména táhel jednotlivých typů ORGAN (CX-3, VOX a 
COMPACT) vidíte nad každým dotykovým senzorem. 
(Viz horní pravou stranu na následujícím schéma). 
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Výběr a hraní zvuky 3. Použití kontrolerů 

 

 

 

5 Pohyb táhla zajistíte dotykem senzoru prstem. Můžete 

ovládat více než jedno táhlo v danou chvíli. 
Tip: Tažením prstu nahoru a dolů 
LEDky usnadňují možnost je za/ 
vypnout. 
Tip: Senzory fungují jako On/Off 
vypínače pro každý zvuk, je-li Organ 
type nastaven na COMPACT.  
Dotykem dolní poloviny táhla zapnete tyto zvuky, a 
dotykem horní poloviny je vypnete. (Viz pravou stranu 
schéma níže) 

Pozn.: Při přepínání různých typů nebo variací téhož partu, 
se nastavení dotykových senzorů, které jste změnili, 
přepnou na nastavení příslušných variací. Dále, když 
vypnete napájení, nastavení dotykového senzoru se 
vymaže. 
Pozn.: Chcete-li uložit nastavení dotykového senzoru, 
uložené pro každý zvuk, uložte scénu. (Viz str. 11). 
Pozn.: Toto nastavení nelze uložit do variací 
samotných. 

 

Nastavení filtru KEY/LAYER, EG a LFO 

1 Zapněte tlačítko KEY/LAYER Part Select. 

2 Vyberte typ tlačítkem typu KEY/LAYER. 

Stiskem tlačítek VARIATION ▲, ▼ vyberte variaci pro 
nastavení. 

ORGAN part: Přepíná simulaci rychlosti Rotary speaker ze 
Slow (stop) na Fast. 
Zapnutím tlačítka ROTARY (rozsvítí se) zapínáte simulaci 
Rotary speaker. 
E. PIANO part: Za/ vypíná efekt Tremolo. 
PIANO part: Neaktivní. 
KEY/LAYER part: Ohýbá výšku tónu nahoru/ dolů. 
Pozn.: Pokud je zapnuto více než jeden part (v režimu Layer), 
jsou priority funkcí takto. 
1. ORGAN, 2. E. PIANO, 3. PIANO, 4. KEY/LAYER 
Pokud jsou party PIANO a KEY/LAYER aktivní, joystick Pitch 
bend je neaktivní. 

3 Zvolte KEY/LAYER tlačítkem CONTROL. 

4 Proveďte nastavení dotykem senzoru prstem. 

Můžete se dotknout i více než jednoho senzoru v danou 
chvíli. 

Tip: Jména funkcí (jako ATTACK, DECAY, atd.) vidíte nad 
každým dotykovým senzorem. Funkce, ovládané USER 1 a 
USER 2 se budou lišit pro každou variaci. 
Pozn.: Chcete-li uložit nastavení dotykového senzoru, 
uložené pro každý zvuk, uložte scénu. (Viz str. 11). 

 

 

Joystick Pitch Bend 
Změny zvuku můžete provádět také zatlačením joysticku 
nahoru nebo dolů. Pokud joystick pustíte, automaticky se vrátí 
do střední polohy. 
Funkce, upravené joystickem se budou lišit, podle aktuálně 
aktivního partu. 

 
Klaviatura 
Klaviatura VOX Continental je citlivá na rychlost, avšak 
nepodporuje Aftertouch. Tato klaviatura má waterfall klávesy 
(lehce skloněné k hráči a se zakulacenými okraji). 
Hrajete-li jinými zvuky než varhanními, síla úhozu (dynamika) 
může mít vliv na zvuk, např. jeho hlasitost a rychlost EG, 
takže lze měnit charakter fáze Attack. 
Ovladačem DYNAMICS můžete nastavit, jak se bude hlasitost 
a charakter tónu měnit v závislosti na vašem úhozu (dynamice) 
(viz str. 12). 
U varhanního typu zvuku můžete zadat, jestli bude zvuk znít v 
horní nebo dolní části klaviatury. Můžete hrát glissanda, trilky 
apod., jako na vintage tonewheel varhany (viz str. 21). 
Klaviaturu můžete rozdělit na UPPER a LOWER part (horní a 
dolní část na klaviatuře), nebo využít externí MIDI klaviaturu 
pro kombinované hraní v dolní části VOX Continental. Funkce 
oktávy nahoru/dolů (viz str. 12) a transpozice (viz str. 12) na 
klaviatuře můžete také ovládat. 

 

Nastavení varhanních táhel 
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Výběr a hraní zvuky 4. Aplikování efektů 

 

 

 

 

Pedály CONTROL, ROTOR SPEED a 
DAMPER 
Zvuk VOX Continental můžete ovládat také pomocí běžně 
dostupných nožních pedálů. 
(Viz „3. Zapojení pedálů”, str. 6) 

 

 

 

4. Aplikování efektů 
 

Na zvuky jednotlivých partů můžete aplikovat efekty, včetně 
hodnoty Nutube Vacuum Tube Drive, tří efektových řad 
(EFFECT, DELAY a REVERB) a EQ. Tyto efekty se aplikují 
na všechny zvuky každého partu. 
Přepínání mezi variacemi každého partu nebudou mít žádný 
vliv na nastavení. Nastavení EFFECT, DELAY a REVERB je 
zahrnuto do každé scény. Přepnutím scény proto změníte 
také efekty. Avšak VALVE DRIVE a EQ se nezmění. 
Simulace efektů Rotary speaker a Vibrato/Chorus můžete 
aplikovat také nezávisle na zvuky partu ORGAN. 

 

 

Aplikace EFFECT, DELAY a REVERB 
V případě EFFECT si vyberete jeden ze šesti typů efektů. 
Pomocí efektů můžete kompletně transformovat originální 
zvuk přidáním těžkého zkreslení, vibráta, apod. – to závisí 
zcela na vás. DELAY provede zopakování stejného zvuku po 
zadaném časovém intervalu. REVERB přidá zvuku ozvěnu, 
což způsobí dojem většího prostoru. Můžete si vybrat jeden 
ze čtyř typů DELAY, a jeden z pěti typů REVERB pro daný 
efekt. 

1 Stiskněte tlačítko, odpovídající efektu, který chcete 

aplikovat. (Tlačítko se rozsvítí) 
Když např. chcete použít efekt PHASER, stisknete 
tlačítko typu EFFECT. 
Chcete-li aplikovat Delay, stisknete tlačítko DELAY, 
a chcete-li aplikovat Reverb, stisknete tlačítko 
REVERB. 

 
 
 

 

 

2 Výběr typu efektu. 

Stiskem tlačítka Type zvolíte typ efektu. 
Pozn.: Při přepnutí na jiný efekt, aplikuje se verze efektu 
z výroby. 

● Chcete-li nastavit DELAY, proveďte tyto kroky: (a) Stiskem 
tlačítka EXIT a DELAY. (b) Stiskem tlačítka KEY/LAYER 
▲, ▼ zvolte typ efektu. Typ se objeví na displeji 
KEY/LAYER. (c) Stiskem tlačítka EXIT ukončíte výběr typu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
● Chcete-li nastavit REVERB, proveďte tyto kroky: (a) 

Stiskněte tlačítka EXIT a REVERB. (b) Stiskem tlačítka 
KEY/LAYER ▲, ▼ zvolte typ efektu. Typ se objeví na 
displeji KEY/LAYER. (c) Stiskem tlačítka EXIT ukončíte 
výběr typu. 

3 Otočením ovladačů EFFECT, DELAY a REVERB určujete 

hloubku jednotlivých efektů. 
Pokud ovladač stisknete a poté jím otočíte, nastavíte 
hodnotu zpětné vazby (feedback). 
Změny zvuku se projeví různě, podle zvoleného efektu. 
(Viz str. 18). 

4 Chcete-li nastavit cyklus LFO, Delay time, apod., stiskněte 

několikrát tlačítko TAP TEMPO v tempu, jaké si přejete 
nastavit. 
Změny zvuku se projeví různě, podle zvoleného efektu. 

 

 

Pomocí ekvalizéru (EQ) nastavíte 
charakter zvuku. 
Pomocí EQ nastavte charakteristiky celkového audio 
výstupu. Změnou zvukového charakteru každého 
frekvenčního pásma můžete tvarovat zvuk, anebo tím pomoci 
při tvorbě nových zvuků. EQ rovněž využijete při nastavení 
zvuku tak, aby odpovídal charakteristikám při živém hraní na 
aktuální akci, popř. použitým reproboxům. 

 

1 Stiskem tlačítka EQ je zapnete. (Tlačítko se rozsvítí) 

2 Zvolte EQ tlačítkem CONTROL. (LEDka se rozsvítí). 

3 Na dotykových senzorech se zobrazí 9pásmový grafický 

ekvalizér. 

4 Nastavení provedete dotykem senzoru. 

Je-li pásmo na 0 [dB], obě LEDky uprostřed budou svítit 
tlumeně. 
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Ukládání scény Ukládání scény pod tlačítka SCENE 1–4 

 

 

 

Ukládání scény 
 

 

 

Ukládání scény pod tlačítka 
SCENE 1–4 

 

Zvuková nastavení můžete do paměti VOX Continental 
uložit jako scény. K dispozici máte celkem 16 scén (4 
scény x 4 banky). 
Nastavení, která můžete uložit do scény, zahrnují tlačítka 
Part Select, zvuk partu, dotykové senzory a ovládání 
EFFECT (kromě EQ). 
Pozn.: Do scény se neukládají následující nastavení. EQ, 
ovladač VOLUME, ovladač a tlačítko VALVE DRIVE, 
ovladač a tlačítko DYNAMICS, tlačítko CONTROL, Pitch 
bend joystick. 

1 Stiskněte tlačítko WRITE. 

Tlačítka SCENE 1–4 začnou blikat. 

2 Stiskem tlačítek BANK ▲, ▼ volíte banku, kam bude 

uložena scéna. 
LEDky A–D se rozsvítí. 

3 Stiskem tlačítek SCENE 1–4 zvolíte scénu, kterou chcete 

uložit. 
Bliká jen tlačítko SCENE, které jste stiskli. 

● Jestliže stisknete tlačítko EXIT, operace uložení se 
zruší. 

4 Dalším stiskem téhož tlačítka SCENE 1–4 uložíte zvuk do 

banky a zadanou scénu. 
Tlačítko, odpovídající uložené scéně (SCENE 1–4) bliká. 
Uložit scénu můžete také stiskem tlačítka WRITE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Poslech Demo songů 
 

 

 

Přehrávání demo songů 
 

VOX Continental je vybaven 16 demo songy, 
odpovídajícími jednotlivým zvukům klaviatury. 
Varhanní zvuky: 4, zvuky elektrického piana: 4, pianové 
zvuky: 4, klávesové/ vrstvené zvuky: 4 

1 Podržte tlačítka BANK ▲ a ▼. 

Jakmile začne znít demo song, tlačítka uvolněte. 
Přehraje se první song partu ORGAN (tlačítka SCENE 1 
a ORGAN budou blikat). 

2 Zvolte Demo song pro zvuk, který si chcete poslechnout, 

pomocí tlačítek Part Select (ORGAN, E. PIANO, PIANO 
nebo KEY/LAYER). 
Když si např. chcete poslechnout Demo song pro zvuk 
Piano, stiskněte tlačítko Part Select PIANO. Přehraje se 
první song zvuku PIANO (tlačítka SCENE 1 a PIANO 
budou blikat). 

3 Vyberte ze čtyř Demo songů pro každý zvuk pomocí 

tlačítek SCENE 1–4 (stisknutá tlačítka budou blikat). 
Jakmile končí aktuálně přehrávaný song, automaticky 
se spustí následující song. Všechny songy se budou 
přehrávat opakovaně za sebou. 

● Stiskem blikajícího tlačítka SCENE (indikující song, který 
se přehrává) restartujete přehrávání tohoto songu od 
začátku. 

● Stiskem jiného tlačítka SCENE zastavíte přehrávání 
aktuálního songu. Spustí se přehrávání songu, 
odpovídajícího stisknutému tlačítku SCENE. 

4 Stiskem tlačítka EXIT se vrátíte do režimu Normal Play. 

Pokud zní demo song a stisknete EXIT, song se zastaví. 

Scény můžete uložit také do USB paměti (běžně dostupné). 
(Viz str. 23). 
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Podrobnější popis funkcí 1. Hlavní ovládání 

 

 

 

Podrobnější popis funkcí 
 

 

 

1. Hlavní ovládání 
 

1: Ovladač VOLUME 
Určuje hlasitost zvuku na 
konektorech OUTPUT 

 a ve sluchátkách. 

2: Ovladač VALVE 
DRIVE 

Nastavuje hodnotu Drive u 
obvodu vakuové lampy. 
Nutube technologie vytváří 
jedinečný zvuk, jak odpovídá 
zvuku vakuové lampy, s 
obohacenými harmonickými 
a doplněný měkkým 
Distortionem. Získáváte tak 
širokou paletu možných 
zvukových změn, od 
měkkého potlačení, až po 
divoký Distortion. 

3: Tlačítko VALVE DRIVE 

Za/vypnutí obvodu 
vakuové lampy. 

Je-li zapnutý, bude do signálové cesty vložen obvod vakuové 
lampy. Vypnutím se tento obvod zcela oddělí od signálové 
cesty. 
Pozn.: Do scény se neukládají nastavení VALVE DRIVE. To 
se vypne při každém zapnutí nástroje. Pokud funkci tlačítka 
zapnete, aplikuje se Valve Drive, podle pozice ovladače. 

4: Ovladač DYNAMICS 
Tato funkce určuje hlasitost a charakter tónu v závislosti na 
síle úhozu (dynamiky) na klávesy. 

6: Tlačítka OCTAVE ◄, ► (TRANSPOSE) 
 

Oktáva nahoru/dolů 
Určuje výšku tónu v oktávách (jaká je výška zvuku), který 
aktuálně zazní, když stisknete klávesu, v oktávových 
jednotkách. Oktávu můžete nastavit v rozsahu ±2 oktávy. 
● Stiskem tlačítka ► oktávu zvýšíte. 

Stiskem tlačítka ◄ oktávu snížíte. 
O oktávu výš: ► tlačítko bliká pomalu. 
O dvě oktávy výš: ► tlačítko bliká rychle. 
O oktávu níž: ◄ tlačítko bliká pomalu. 
O dvě oktávy níž: ◄ tlačítko bliká rychle. 

Pozn.: Přepínání mezi variacemi každého partu nebude mít 
žádný vliv na nastavení. 
 

Transpozice 
Určuje výšku tónu v oktávách (jaká je výška zvuku), který 
aktuálně zazní, když stisknete klávesu, v půltónových 
jednotkách. Tuto vlastnost využijete, když potřebujete 
hrát v určité tónině, a mít výstup v jiné. Zvuk můžete 
transponovat v rozsahu ±1 oktávy. 
● Podržte tlačítka OCTAVE ◄ a ►, a stiskněte klávesu od 

C3 do H3, nebo od C#4 do C5 na klaviatuře. 
Hodnota transpozice (–12 až +12) bude blikat na displeji 
VARIATION partu ORGAN, po zadanou dobu. Záporné 
hodnoty (–) jsou doplněny tečkou. Tlačítka OCTAVE 
◄, ► se rozsvítí, je-li klaviatura transponovaná. 

● Chcete-li transpozici zrušit, stiskněte obě tlačítka OCTAVE 
◄ a ► současně. 
Tlačítka OCTAVE ◄, ► zhasnou. 

● Otočíte-li ovladačem doleva, zvuk bude znít měkčeji, podle 
síly úhozu. Toto nastavení je vhodné pro dynamické 
pasáže hrané na sólový klavír nebo pro hru v souboru. 

● Otočíte-li ovladačem doprava, bude znít hlasitěji, podle síly 
úhozu. Toto nastavení je vhodné, chcete-li, aby zvuk 
nástroje vynikl, například v kapele nebo souboru, 
zejména pro sólové party. 

● Zvuk nebude aktivní, pokud bude ovladač ve středové 
pozici. 

V případě dělených nebo vrstvených zvuků bude efekt 
aplikován na obě variace současně. 
Pozn.: Ovládaný efekt se může podle variace lišit. 
Pozn.: Efekt se aplikuje na zvolenou dynamickou křivku (viz 
str. 21). 

5: Tlačítko DYNAMICS 
Zapíná/ vypíná dynamický efekt ovladačem DYNAMICS. 
Pozn.: Nastavení DYNAMICS se neukládá do scény. To se 
vypne při každém zapnutí nástroje. Zapnutím tlačítka se 
aplikuje dynamika podle pozice ovladače. 

Pozn.: Přepínání mezi variacemi každého partu nebude mít 
žádný vliv na nastavení. 

 

 

2. Part select 
 

1: Tlačítko ORGAN 
2: Tlačítko E. PIANO 
3: Tlačítko PIANO 
4: Tlačítko KEY/LAYER 
Volí zvukový part pro hru. VOX Continental má čtyři zvukové 
party: Organ, Electric piano, Acoustic piano a Keyboard/layer. 
● Stiskněte tlačítko Part 

Select partu, kterým 
chcete hrát (LEDka 
se rozsvítí). 

● Stisknete-li obě 
tlačítka současně 
(LEDky se 
rozsvítí), budou při 
hraní na klaviaturu 
znít oba zvuky 
najednou (režim 
Layer). 

 
 

12 



 
 

Podrobnější popis funkcí 3. Part ORGAN 

 

 

 
 

3. Part ORGAN 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

1: Tlačítko 
ORGAN Type, 
LEDky 

Určují typ zvuku ORGAN. 
CX-3: Tonewheel varhany 
VOX: VOX tranzistorové 
varhany  
COMPACT: Kompaktní 
transistorové varhany 
Pozn.: Viz „Dotykové 
senzory” (na str. 15), jak 
ovládat dotykové senzory 
pro každý typ varhan. 
Pozn.: U varhan VOX a 
COMPACT platí, že když 
zahrajete několik tónů 
najednou, aplikuje se 
efekt komprese. Ten 
lehce sníží jednotlivé 
hlasitosti jednotlivých 
not. 

V režimu Split, stiskem tlačítka UPPER/LOWER přepínáte 
mezi táhly partu UPPER (tlačítko je zhasnuté) a partu 
LOWER (tlačítko svítí). Nemá to žádný vliv na klaviaturu 
samotnou. 
 

Hraní na VOX Continental s partem UPPER, 
a hraní s externí MIDI klaviaturou pro part 
LOWER.  
Vypněte tlačítko UPPER/LOWER, a nastavte táhla VOX 
Continental na UPPER. 
Chcete-li ovládat táhla pro externí MIDI klaviaturu, podržte 
tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko UPPER/LOWER (bude 
blikat). Zobrazí se táhla LOWER a můžete je ovládat. 
Pozn.: Viz „3. MIDI kanál dolního partu” (viz str. 20), kde je 
nastavení, chcete-li hrát na nástroj partem UPPER a na 
externí MIDI klaviaturu partem LOWER. 

6: Tlačítko SPLIT 
Oddělí UPPER (horní část klaviatury) a LOWER (dolní část 
klaviatury), a přiřadí je hornímu a dolnímu zvuku klaviatury. 
Pozn.: Tlačítko SPLIT využijete v případě, že jste zvolili typ 
varhan CX-3 nebo VOX. 

1 Pro part ORGAN zvolte typ varhan a variaci. 

2 Stiskněte tlačítko SPLIT (svítí). 

Part UPPER (horní část klaviatury) zahrnuje vyšší 
tóny, a part LOWER (dolní část klaviatury) zahrnuje 
nižší. 

2: Tlačítka VARIATION ▲, ▼ 
3: Obrazovka VARIATION 
Zvolte variaci varhanního zvuku, zvoleného tlačítkem typu 
ORGAN. 
Číslo variace vidíte na obrazovce VARIATION. Pozn.: Je-li 
ORGAN part vypnutý, je obrazovka VARIATION potemnělá. 

4: Ovladač LEVEL 
Nastavíte hlasitost partu ORGAN. 
Úroveň hlasitosti signalizují LEDky okolo ovladače. 

5: Tlačítko UPPER/LOWER 
Jsou dva typy nastavení variací partu ORGAN, jedno pro 
UPPER (horní část klaviatury) a druhé pro LOWER (dolní). 
● Stiskem tlačítka UPPER/LOWER přepínáte mezi hraním 

na klaviaturu a použitím táhel (dotykovými senzory) pro 
UPPER (horní část klaviatury) a LOWER (dolní část 
klaviatury). 

● Tlačítko UPPER/LOWER 
Pokud svítí: 
Klaviatura a táhla fungují pro stranu LOWER. 
Je-li zhasnuto: 
Klaviatura a táhla fungují pro stranu UPPER. 

Pozn.: Tlačítko UPPER/LOWER j k dispozici v případě, že 
jste zvolili typ varhan CX-3 nebo VOX. 

 

Rozdělení je vypnuto (používáte-li nerozdělenou 
klaviaturu) 
Stiskem tlačítka UPPER/LOWER přepínáte mezi hraním na 
celou klaviaturu a použitím táhel pro UPPER (tlačítko 
zhasne) a LOWER (tlačítko svítí). 

Rozdělení je vypnuto (používáte-li klaviaturu, 
nerozdělenou na UPPER a LOWER) 
Je-li rozdělení zapnuto (viz „6. Tlačítko SPLIT” níže), vyšší 
tóny budou přiřazeny partu UPPER, a nižší tóny budou 
přiřazeny partu LOWER, na klávese, nazývané „dělící bod”. 

3 Chcete-li nastavit dělící bod (notu na klaviatuře, která ji dělí na 

party), podržte tlačítko SPLIT a stiskněte klávesu. 
Tento tón bude nejnižší notou nové oblasti UPPER. 

 

7: Tlačítko PERC/MTB 
Zapnutí/ vypnutí perkusi 
Zapíná/ vypíná perkusi. 
Pozn.: Je k dispozici u typu varhan CX-3. 
Je-li zapnutá perkuse, bude zvuku přidán nástup Attack, 
takže je zvuk více dynamický. Pokud hrajete legato, zvuk 
Attack bude přidán pouze k první zahrané notě fráze. 
Pozn.: Tento efekt bude přidán pouze v oblasti UPPER 
klaviatury. 
 

Zapnutí/ vypnutí MTB 
Zapíná/ vypíná MTB (Multi-Tone Booster). 
Pozn.: Je k dispozici u typu varhan COMPACT. Je-li 
zapnutý, je deaktivováno zastavení zvuku, a můžete vytvořit 
zvuk v rozsahu od plného a měkkého, až nahoru, s 
charakteristicky ostrým vyzněním. 
Viz „3) Compact” (str. 16), kde je info, jak ovládat 
dotykové senzory. 

8: Tlačítko VIB/CHORUS 
Za/ vypíná efekt Vibrato/Chorus. 
Efekt se liší podle typu varhan a variace zvuku. 
Pozn.: U typu varhan VOX můžete použít pouze Vibrato. 

9: Tlačítko ROTARY 
Za/ vypíná simulaci Rotary speaker pro varhanní zvuk. 
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Podrobnější popis funkcí 4. Part E. PIANO 

 

 
 

 

4. Part E. PIANO 
 

1: Tlačítko typu E. PIANO, 

LEDky  
Volí typ elektrického piana. TINE: 
Vintage elektrické piano s plátky  
REED: Vintage elektrické piano s 
jazýčky 
FM: FM elektrické piano 

2: Tlačítka VARIATION ▲, ▼ 

3: Obrazovka VARIATION 
Volí variaci zvuku elektrického piana, 
zvoleného tlačítkem typu PIANO. 
Číslo variace vidíte na obrazovce 
VARIATION. 
Pozn.: Je-li part E.PIANO vypnutý, je 
obrazovka VARIATION potemnělá. 

4: Ovladač LEVEL 
Určuje hlasitost partu E. PIANO. Úroveň 
hlasitosti signalizují LEDky okolo 
ovladače. 

 

 
 

 

5. Part PIANO 
 

1: Tlačítko typu PIANO, 

LEDky  
Volí typ akustického piana. GRAND: 
Grand piano 

6. Part KEY/LAYER 
 

1: Tlačítko typu KEY/LAYER, 

LEDky  
Volí typ zvuku pro klaviaturu/ vrstvu. 
KEY: Clavinet, další klávesové nástroje 
BRASS: Žesťové, dřevěné 
dechové nástroje  
STRINGS: Smyčce, chór  
LEAD: Hlavní a sólové 
zvuky  
SYNTH: Syntezátory 
OTHER: Ostatní zvuky 

2: Tlačítka VARIATION ▲, ▼ 

3: Obrazovka VARIATION 
Tlačítkem typu KEY/LAYER vyberte 
variaci pro zvolený zvuk. 
Číslo variace vidíte na obrazovce 
VARIATION. 
Pozn.: Je-li part KEY/LAYER vypnutý, 
je obrazovka VARIATION potemnělá. 

4: Ovladač LEVEL 
Určuje hlasitost partu 
KEY/LAYER. 
Úroveň hlasitosti signalizují LEDky 
okolo ovladače. 

UPRIGHT: Stojaté piano 
E. GRAND: Elektrické křídlo 

2: Tlačítka VARIATION ▲, ▼ 

3: Obrazovka VARIATION 
Zvolte variaci zvuku akustického piana, 
zvoleného tlačítkem typu PIANO. 
Číslo variace vidíte na obrazovce 
VARIATION. 
Pozn.: Je-li part PIANO vypnutý, je 
obrazovka VARIATION potemnělá. 

4: Ovladač LEVEL 
Určuje hlasitost partu PIANO. Úroveň 
hlasitosti signalizují LEDky okolo 
ovladače. 
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7. Dotykové ovládání 

Podrobnější popis funkcí 7. Dotykové ovládání 

 

Dotykovými kontrolery ovládáte varhanní táhla, parametry 
filtru a Attack time syntezátoru, a celkové nastavení EQ pro 
všechny party. 

1: Tlačítko CONTROL, LEDky 
Určuje cílové nastavení ovládání pomocí dotykových 
senzorů. 
ORGAN: Dotykové senzory budou fungovat jako táhla a 
spínače varhanního zvuku. 
KEY/LAYER: Dotykové senzory ovládají part KEY/LAYER. 
EQ: Dotykové senzory budou fungovat jako 9pásmový 
ekvalizér. Toto nastavení ovlivní zvuk u všech partů. 

2: Dotykové senzory 
Dotykovými senzory ovládáte parametry, zvolené 
tlačítkem CONTROL. Můžete ovládat i více než 
jeden senzor v danou chvíli. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGAN 

Dotykový senzor bude fungovat 
odlišně, podle typu (CX-3, VOX 
nebo COMPACT). 
Schéma napravo udává výšku a 
další informace, uvedené nad 
dotykovými senzory pro každý typ 
varhan. 

 
 
 

Následující schéma udává výšky všech táhel při stisku C4 
na klaviatuře. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) VOX 
Táhla VOX se liší pro UPPER a LOWER part. Přepínání 
mezi nimi se děje tlačítkem UPPER/LOWER. 
(Viz “Tlačítko UPPER/LOWER”, str. 13) 
● V horním partu, využijete pět táhel (16', 8', 4', II, III) k 

přidání harmonických, a táhla  a  napravo k 

nastavení celkového zvuku.  je sinusový vzorek s 

měkkým zvukem, jako flétna; a  je čtvercový vzorek s 
jasným zvukem, jako jsou jazýčkové nástroje. 

● V dolním partu, využijete pět táhel (16', 8', 4', IV) k přidání 

harmonických, a táhla  a  napravo k nastavení 
celkového zvuku. 

Pozn.: Jsou-li táhla  a  nastavena na 0, nebudou 
vyrábět žádný zvuk. 
Pozn.: Je-li táhlo nastaveno na 0, nejvyšší LEDka svítí 
tlumeně. 
Následující schéma udává výšky všech táhel při stisku C4 na 
klaviatuře. 

Viz stranu 8, kde je info, jak používat dotykové senzory. 
Pozn.: Nastavení, uvedené zde se ukládá současně s 
uložením scény. 

 

1) CX-3 
Při tvorbě základních zvuků CX-3 využijete všech devět 
táhel. Pro přidání harmonických k základnímu zvuku můžete 
použít všechna táhla. 
Výšky táhel jsou následující. 
● 16', 5-1/3', 8', 4', 2-2/3', 2', 1-3/5', 1-1/3', 1' 
UPPER (horní part klaviatury) a LOWER (dolní part 
klaviatury), každý využívá své vlastní nastavení táhel. 
Přepínání mezi nimi se děje tlačítkem UPPER/LOWER. 
(Viz “Tlačítko UPPER/LOWER”, str. 13) 
Pozn.: Je-li táhlo nastaveno na 0, nejvyšší LEDka svítí 
tlumeně. 
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Podrobnější popis funkcí 7. Dotykové ovládání 

 

 

 
3) Compact 
Zapíná/ vypíná stopáž zvuku. 
Pro danou stopáž, bude zvuk typu nástroje, uvedeného na 
panelu, znít na příslušné oktávě. Při tvorbě zvuku přidejte 
tyto stopáže. Zvuky a oktávy jsou uvedeny níže. 
● BASS 16, STRINGS 16, FLUTE 8, OBOE 8, TRUMPET 8, 
STRINGS 8, FLUTE 4, PICCOLO 4, STRINGS 4 

 

KEY/LAYER 
Určuje hlasitost variace zvuku KEY/LAYER. Každý senzor 
ovládá následující parametry. 
Viz stranu 9, kde je info, jak používat dotykové senzory. 
Pozn.: Nastavení, uvedené zde se ukládá současně s 
uložením scény. 

1 Stiskem tlačítka PERC/MTB vypnete MTB. (Tlačítko 

zhasne) 

2 Dotkněte se jedné ze čtyř LEDek na spodní straně, tím je 

zapnete (čtyři LEDky dole svítí). 
Dotkněte se jedné ze čtyř LEDek na horní straně, tím je 
zapnete (čtyři horní LEDky svítí). 
Následující schéma udává výšky všech stopáží při 
stisku C4 na klaviatuře. 

Základní tón (Base note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Je-li MTB zapnuto, deaktivuje se zastavení zvuku, a na 
zvuk se aplikuje funkce Multi-Tone Booster. 

1 Stiskem tlačítka PERC/MTB zapnete MTB. (Tlačítko se 

rozsvítí) 

2 Pomocí tří dotykových senzorů vlevo za/vypnete MTB 16', 

MTB 8', MTB 4'. 

Dotykový senzor napravo (MTB Amount) určuje úroveň 
MTB Level, nebo hodnotu efektu MTB. 

Amp EG 
Nastavuje EG variace. Určuje, jak se bude hlasitost měnit v 
čase. 

(1) ATTACK 
Určuje, zda bude zvuk na plné hlasitosti hned po stisku 
klávesy, nebo zda bude tón nabíhat postupně (Fade in). 

(2) DECAY 
Určuje vymizení zvuku po fázi Attack time. 
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(3) RELEASE 
Určuje, jak dlouho trvá, než zvuk vymizí do ticha (po 
uvolnění klávesy). 
 

Filter 
(4) CUTOFF 
Ořezává zadaný frekvenční rozsah, např. výšky nebo basy. 
Můžete tak třeba využít Low-Pass filtr ke změně jasu zvuku. 
Tím, že snížíte normální hodnotu, vyrobíte temnější zvuk, a 
jejím zvětšením vyrobíte jasnější zvuk. 
Pozn.: Filtr se liší pro každou variaci. 

(5) RESONANCE 
Zvýrazňuje oblast kolem Cutoff frekvence. V případě 
nastavení 0 žádné zdůraznění není, frekvence za bodem 
zlomu budou postupně slábnout. 
Při nastavení na střední hodnoty bude rezonance znít více 
nosovkově, ještě extrémněji. Při nastavení na vysoké 
hodnoty bude rezonance znít hvízdavě. 



Podrobnější popis funkcí 8. Scene select 

 

 

 
LFO 
(6) PITCH LFO 
Určuje, kolik LFO způsobí vibraci výšky. 

(7) LFO FREQ 
Určuje LFO frekvenci. 
Pozn.: Je-li hodnota 0 dB, obě LEDky uprostřed budou svítit 
tlumeně. 

 

Programovatelné 
(8) ASSIGN1 
Přiřazený efekt se liší pro každý zvuk. 

(9) ASSIGN2 
Přiřazený efekt se liší pro každý zvuk. 
Pozn.: Některé hodnoty jsou nastaveny jako přepínače 
(pokud svítí horní čtyři LEDky, hodnota je “on”, a pokud svítí 
dolní čtyři LEDky, je hodnota “off”) nebo jako slidery. 

 

 

EQ frekvenční pásmo a Gain 
9pásmový grafický EQ je umístěn v pozdější části řady 
EFFECTS, a aplikuje se na VALVE DRIVE a stereo výstup. 

 

8. Scene select 
 

Do paměti VOX Continental můžete uložit až 16 nastavených 
zvuků a kdykoliv později je můžete okamžitě vyvolat. To 
nazýváme „scény”. 
Uložená nastavení: 
Nastavení tlačítka Part Select, každého zvukového partu, 
dotykových senzorů a EFFECT kontroleru (kromě EQ), oktáv 
a transpozice. 
Nastavení se neukládá: 
EQ, ovladač VOLUME, ovladač a tlačítko VALVE DRIVE, 
ovladač a tlačítko DYNAMICS, tlačítko CONTROL, joystick 
Pitch bend 
 

Všechna pásma ekvalizéru mají špičky (parametrických) ekvalizérů. 
Zapněte tlačítko EQ. 
 
63 Hz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
125 Hz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
250 Hz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
500 Hz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
1 KHz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
2 KHz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
4 KHz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
8 KHz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
16 KHz gain [dB] [–12.0…+12.0] 
 
Určují zesílení pro každé pásmo. 
Viz stranu 19, kde je info, jak používat EQ. 
Pozn.: Je-li hodnota 0 dB, obě LEDky uprostřed budou svítit 
tlumeně. 
Pozn.: Ačkoliv se hodnota EQ On/Off a zde provedená 
nastavení do scény neukládají, budou uloženy v okamžiku 
vypnutí nástroje, a vyvolají se, jakmile nástroj zapnete. 

 
 
 
 

1: Tlačítka BANK ▲, ▼, LEDky 
Jsou zde čtyři banky scén, od A do D. 
Stiskem tlačítek BANK ▲, ▼ zvolíte banku. 

2: Tlačítka SCENE 1, 2, 3, 4 
Stiskem tlačítek BANK ▲, ▼ vyvoláte scény 1–4 ze zvolené 
banky. Zvuk se přepne na nastavení, které je uloženo pro 
tuto scénu. 
Pozn.: Jestliže změníte jedno z nastavení, uvedených výše 
v sekci „Uložená nastavení”, aktuálně zvolené tlačítko 
SCENE bude blikat. Stisknete-li blikající tlačítko SCENE, 
provedete Undo provedené změny a vrátíte se k uloženému 
stavu. 

3: Tlačítko WRITE 
Uloží aktuální nastavení zvuku do scény. 
Viz „Uložení scény” (viz str. 11), jak uložit scénu. 
Pozn.: Při zapnutí nástroje se vyvolá scéna, která byla 
zvolena před vypnutím nástroje. 

4: Tlačítko EXIT 
Tímto tlačítkem zrušíte operaci zápisu, ukončíte provádění 
systémových nastavení, jako je Master ladění nebo změna 
MIDI kanálu, popř. zrušíte aktuální operaci. (Viz str. 20). 
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Podrobnější popis funkcí 9. EFFECTS kontrolery 

 

 

 

 

9. EFFECTS kontrolery 
 

Konfigurují tři efektové řady a EQ. 
Pro variace každého zvukového partu, normálně využíváte 
EFFECT při tvorbě zvuku, DELAY a REVERB pro celkové 
zpracování prostorového dojmu, a 9pásmový EQ pro 
nastavení celkového zvukového charakteru. Pomocí VALVE 
DRIVE dáte zvuku těžší feeling nebo drive. 
Tyto efekty se aplikují na variace všech partů. 

DRIVE: Vytvoří těžší, zkreslený zvuk. 
WAH: Tvoří zřetelnější a tlumenější tón, změnou podpory 
frekvenčních pásem. Efekt ovládáte pedálem, zapojeným do 
konektoru CONTROL. 
Pozn.: Při přepnutí na jiný efekt, aplikuje se verze efektu z 
výroby. 

3: Ovladač EFFECT 
Nastavuje efekt, zvolený tlačítkem EFFECT Type. 
Způsob, jak se změny liší, závisí na typu efektu a variace. 
● Ovladačem EFFECT nastavíte funkce. 

Hloubka LFO modulace se změní. 
● Otočte ovladačem EFFECT a stiskem tlačítka EFFECT 

nastavíte druhou funkci. 
Rychlost LFO se bude měnit. 

 
 
 
 

 
Pozn.: Přepínání mezi variacemi každého partu nebudou 
mít žádný vliv na nastavení. 
Pozn.: Nastavení EFFECT, DELAY a REVERB je zahrnuto 
do každé scény. Pro každou scénu se nastavení mění. 
Avšak VALVE DRIVE a EQ se nezmění. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

EFFECT 

1: EFFECT tlačítko 
Zapíná/ vypíná efekty. 
(Jsou-li efekty zapnuté, tlačítko svítí) 

2: Tlačítko typu EFFECT, LEDky 
Zvolte typ efektu. LEDka zvoleného efektu se rozsvítí. 
CHORUS: Mění hodnotu Delay time u vstupního signálu, a 
tím tvoří hutnější nebo hřejivější zvuk. 
PHASER: Mění fázi zvuk a vytváří tím modulovaný efekt 
víření. To se hodí pro elektrická piana a další zvuky. 
FLANGER: Vytváří hutný rotující zvuk, vytváří dojem 
pohyblivé výšky. Má význam u zvuků, jež obsahují řadu 
harmonických. 
COMP: Efekt Compressor komprimuje dynamický rozsah 
vstupního signálu. Pomocí komprese vytváříte měkčí, ale 
důraznější zvuk. To se hodí pro piana a další zvuky. 

 

 

DELAY 
Efekt DELAY opakuje zvuk, takže se ozývá znovu po 
zadaném intervalu (jako echo). 

4: Tlačítko DELAY 
Zapíná/ vypíná Delay. (V zapnutém stavu tlačítko svítí) 

Výběr typu Delay 
● Podržte EXIT a stiskněte tlačítko DELAY. 
● Stiskem tlačítka KEY/LAYER ▲, ▼ přepnete typ. 

Typ Delay vidíte na obrazovce VARIATION, partu 
KEY/LAYER. 

01. DELAY: Jedná se o jednoduchý stereo delay. 
02. CROSS: Tento stereo delay pulsuje zleva doprava a 
zpět. 
03. TAPE: Simuluje efekt echa analogové pásky. Tento efekt 
napodobuje změny zvuku od zkreslení po vibrace vyvolané 
otáčením magnetické pásky a motoru. Výsledkem je 
příjemné echo. 
04. MOD DLY: Tento efekt dodává efekt změny výšky tónu 
podobný efektu Chorus a vytváří tak pulsující proměnlivou 
rezonanci. 
● Stiskem tlačítka EXIT ukončíte výběr typu. 

5: Ovladač DELAY 
Nastavte hodnotu Delay. 
Způsob, jak se změny liší, závisí na typu efektu a variace. 
● Otočením ovladače DELAY nastavíte první funkci. 

Hloubka Delay se změní. 
● Stiskněte tlačítko DELAY a otočením ovladače DELAY 

nastavíte druhou funkci. 
Změní se hodnota zpětné vazby (Feedback). 

 
* Nezapomeňte, že Delay time nastavíte tlačítkem TAP TEMPO. 
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REVERB 
Efekt REVERB dodává zvuku ozvěnu, která simuluje dojem 
místnosti, s odrazy zvuku od zdí a stropu. 

6: REVERB tlačítko 
Zapíná/ vypíná Reverb. (v zapnutém stavu 
tlačítko svítí) 

Výběr typu reverbu 
● Podržte EXIT a stiskněte tlačítko REVERB. 
● Stiskem tlačítka KEY/LAYER ▲, ▼ přepnete typ. 

Typ Reverbu vidíte na obrazovce VARIATION, partu 
KEY/LAYER. 

01. HALL1: Reverb typu Hall; simuluje akustiku 
velkých koncertních síní. 
02. HALL2: Prostorový Reverb s poněkud více 
transparentním zvukem než HALL1. 
03. ROOM1: Tento typ reverbu simuluje akustické podmínky 
malé místnosti. 
04. ROOM2: Reverb s poněkud jasnější ozvěnou 
než ROOM1. 
05. SPRING: Simuluje zvuk klasického pružinového 
reverbu používaného v některých kytarových aparátech a 
u varhan. 
● Stiskem tlačítka EXIT ukončíte výběr typu. 

7: Ovladač REVERB 
Nastavuje hodnotu efektu Reverb. 
Způsob, jak se změny liší, závisí na typu efektu a variace. 
● Otočením ovladače REVERB nastavíte první funkci. 

Hloubka Reverbu se změní. 
● Stiskněte tlačítko REVERB a otočením ovladače REVERB 

nastavíte druhou funkci. 
Určuje Reverb time a velikost místnosti. Pro SPRING 
Reverb, zde nastavíte Reverb time a pružinový 
Reverb. 

 

 

EQ (ekvalizér) 

8: Tlačítko EQ 
Zapíná/ vypíná EQ. (V zapnutém stavu tlačítko svítí) 
● Je-li EQ aktivní, využijete dotykové senzory pro nastavení 

EQ, pokud jste zvolili „EQ” tlačítkem CONTROL. (Viz 
tlačítko „CONTROL, LEDky”, str. 15) 

Všechna pásma ekvalizéru mají špičky (parametrických) 
ekvalizérů. 
Pozn.: Nastavení EQ on/off se neukládá do scény. 

 

 

TEMPO 

9: Tlačítko TAP TEMPO 
Nastaví tempo, které je základem pro rychlost LFO, apod. 
pro efekty. 
● Stiskněte tlačítko TAP TEMPO několikrát v požadovaném 

tempu. 
Nastavte Delay time a rychlost Tremolo pro zvuky jako E. 
PIANO (TINE, REED, FM). 

Podrobnější popis funkcí 9. EFFECTS kontrolery 
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Systémová nastavení 1. Master tune 

 

 

 

Systémová nastavení 
 

10. Kalibrace pedálu  11. Kalibrace dotykového senzoru (+ tlačítko Power) 

 

 
 

9. Ovládání Wah pedálu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 1 

 
 

 
1,3 3. 12. 

4. Local control 13. Uložení dat 
scény 

 
14. Načtení dat 

scény 

Dolní part 
MIDI kanál 

 
2. MIDI kanál 

Obnovení nastavení 
VOX Continental do 
stavu z výroby (+ 
tlačítko Power) 

8. VOX logo LED on/off 

6. Organ key trigger 
5. Dynamická křivka 

1. Master tune 7. Auto power off 

 

Nastavení které můžete provést zde, včetně nástroje, 
hlavního ladění, MIDI, funkcí kontrolerů, apod. 

 

Jak konfigurovat nastavení 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko, s přiřazenou 

funkcí, kterou si přejete změnit (viz schéma výše). 
Tlačítko bliká a hodnota funkce se zobrazí na obrazovce 
VARIATION partu ORGAN. Všechny ostatní obrazovky 
VARIATION zhasnou. 

2 Požadovanou hodnotu nastavíte pomocí ORGAN partu 

VARIATION, tlačítky ▲, ▼. 

3 Stiskněte tlačítko s přiřazenou funkcí a aplikujte 

nastavení. 
● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
Pozn.: Následující kroky se mohou lišit od výše uvedených. 
Viz podrobný popis každé položky. 

 

 

 

1. Master Tune 

 

2. MIDI kanál 
 

Určuje MIDI kanály, na kterých probíhá přenos a příjem 
(1–16). (Standardní nastavení: 1) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko 2 Tlačítko. 

(Tlačítko SCENE 2 bliká) 

2 Zadejte MIDI kanál pomocí ORGAN partu VARIATION, 

tlačítky ▲, ▼. 

3 Stiskem tlačítka SCENE 2 aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

3. MIDI kanál dolního partu 
 

Určuje MIDI kanály (1–16), použijete-li externí MIDI 
klaviaturu jako druhý LOWER varhanní manuál VOX 
Continental (dolní part klaviatury). (Standardní nastavení: 2) 

 

Určuje celkové ladění klaviatury. 
Ladění lze nastavit po centech (1 půltón = 100 centů) 
v rozsahu ±50 centů (427.47... 440...452.89 Hz). Je-li 
hodnota 0, frekvence A4 bude 440 Hz.  
(Standardní nastavení: 0) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko 1 Tlačítko. 

(Tlačítko SCENE 1 bliká) 

2 Ladění nastavíte pomocí ORGAN partu VARIATION, 

tlačítky ▲, ▼. 
Pro záporné hodnoty (–) se objeví tečka napravo od 
čísla, jako setinná hodnota, na obrazovce VARIATION. 

● Současným stiskem tlačítek VARIATION a ▲, ▼ 
resetujete hodnotu na 0. 

3 Stiskem tlačítka SCENE 1 aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 

 
 
 

 
 
 
MIDI IN  
 

MIDI kabel 

 
 
MIDI OUT 

 
 
 

 
 
 
ORGAN UPPER (horní manuál ex.) MIDI kanál 1 

 

 
ORGAN LOWER (dolní manuál ex.) MIDI kanál 2 
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Systémová nastavení 4. Local control 

 

 

Zapojení externí MIDI klaviatury a konfigurace 
MIDI kanálů 

1 Zapojte konektor MIDI OUT u MIDI klaviatury, kterou chcete 

použít pro dolní part, do zdířky MIDI IN v nástroji. 

2 Nastavte MIDI vysílací kanál MIDI klaviatury, kterou chcete 

použít pro dolní part, do libovolného MIDI kanálu vedle 
toho, který jste nastavili u VOX Continental. 

 
Nastavení MIDI kanálu dolního partu tohoto nástroje 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko 3 Tlačítko. 

(Tlačítko SCENE 3 bliká) 

2 Pomocí ORGAN partu VARIATION tlačítek ▲, ▼, slaďte 

přijímající MIDI kanál nástroje s vysílajícím MIDI kanálem 
LOWER MIDI klaviatury. 
Pozn.: LOWER MIDI kanál nelze nastavit na stejný kanál 
jako MIDI kanál, zobrazený ve „2. Nastavení MIDI kanálu” 
(viz str. 20). 

3 Stiskem tlačítka SCENE 3 aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

4. Local control 
 

Toto nastavení zabrání tomu, aby noty zněly 2x, když je 
zapojený nástroj do DAW sekvenceru a data hry se vrací 
ze sekvenceru. (Zpětné echo se vyskytne, když vysíláte 
data pro hru během hry na nástroj, a tato data jsou vyslána 

zpět do nástroje z DAW). V tom případě přepněte na oF 
(Local control off). (Standardní nastavení: on) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko DYNAMICS. 

(Tlačítko DYNAMICS bliká). 

2 Za/ vypíná použití ORGAN partu VARIATION tlačítky ▲, 

▼. 

oF: Nástroj a jeho kontrolery budou vnitřně odpojeny od 

generátoru zvuku. Tím se zabrání zpětnému echu. 

on: Toto nastavení zvolte, pokud využíváte VOX 

Continental samostatně. 

3 Stiskem tlačítka DYNAMICS aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

5. Dynamická křivka 
 

Tato funkce určuje, jak se bude hlasitost a tón měnit v 
závislosti na síle úhozu na klávesy (dynamice). (Standardní 
nastavení: 4) 

1 Stiskněte tlačítka EXIT a Part Select PIANO. (Tlačítko 

PIANO bliká). 

2 Hodnotu dynamické křivky nastavíte pomocí ORGAN partu 

VARIATION, tlačítky ▲, ▼. 

1, 2, 3: Křivky budou aplikovány, pokud budete hrát silně. 

4: Toto je typické nastavení. 

5, 6: Tyto křivky umožňují vytvářet dynamické změny, aniž 

byste museli hrát příliš silně. 

7: Tato křivka vyvolá plochý efekt, pokud budete hrát 

menší silou. 

8: Tato křivka vyvolá ještě plošší efekt, pokud budete hrát 

menší silou. 

9: V porovnání s typickou křivkou #4 znamená tato křivka 

ještě slabší odezvu v případě hry menší silou. 

3 Stiskem tlačítka PIANO aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

6. Organ key trigger 
 

Určuje, zda bude varhanní zvuk znít, když budete hrát na 
klávesy jen lehce, nebo až když zahrajete důrazněji. 
Nastavením zvuku při lehkém stisku kláves umožňuje hrát 
jako na vintage tonewheel varhany.  
(Standardní nastavení: Lo) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte KEY:LAYER 

Part Select tlačítko. (Tlačítko KEY/LAYER začne blikat) 

2 Nastavte pozici triggeru pomocí ORGAN partu 

tlačítky VARIATION ▲, ▼. 

h i: Varhanní zvuk bude znít, už když stisknete klávesy 

jen lehce. 

Lo: Varhanní zvuk bude znít, jen když stisknete klávesy 

tvrdě. 

3 Stiskem tlačítka KEY/LAYER aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

7. Auto power off 
 

Pokud uběhne nastavená doba, po kterou nebudete na 
nástroj hrát, nebo používat kontrolery, automaticky se 
vypne. Tato funkce se nazývá “Auto power off”. 
(Standardní nastavení: 4h) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko 4 Tlačítko. 

(Tlačítko SCENE 4 bliká) 

2 Aktivujte funkci Auto power off pomocí ORGAN part tlačítky 

VARIATION ▲, ▼. 

d (Disable): Funkce Auto Power Off se deaktivuje. 

Napájení se nebude automaticky vypínat. 

4h (4 hod): Jestliže ponecháte VOX Continental bez 

jakékoliv akce nebo hraní 4 hodiny, automaticky se 
vypne. 

3 Stiskem tlačítka SCENE 4 aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

8. VOX logo LED on/off 
 

Za/ vypíná LEDku loga VOX na zadním panelu. 
(Standardní nastavení: On) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko ORGAN Part Select. 

(Tlačítko ORGAN bliká). 

2 Tlačítka VARIATION ▲, ▼ partu ORGAN využijete pro 

nastavení, zda se rozsvítí LEDka loga VOX anebo ne. 

of: off 

on: on 

3 Stiskem tlačítka ORGAN aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
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Systémová nastavení 9. Ovládání Wah pedálu 

 

 

 

9. Ovládání Wah pedálu 
 

K ovládání hlasitosti Wah efektu použijte Expression pedál, 
zapojený do konektoru CONTROL.  
(Standardní nastavení: Auto) 

1 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko EFFECT. 

(Tlačítko EFFECT bliká) 

2 Požadovanou funkci nastavíte pomocí ORGAN partu 

VARIATION, tlačítky ▲, ▼. 

Au (Auto): Je-li efekt nastaven na Wah (WAH), pedál 

bude fungovat jako Wah pedál. 
Jestliže zvolíte jiné efekty kromě Wah, pedál bude 
ovládat hlasitost. 

EX (Expression): Pedál ovládá hlasitost. 

3 Stiskem tlačítka EFFECT aplikujete nastavení. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
 

 

 

10. Kalibrace pedálu 
 

Můžete nastavit polaritu a proměnný rozsah každého pedálu, 
zapojeného do konektoru DAMPER, ROTOR SPEED a 
CONTROL. 

1 Vypněte VOX Continental a zapojte všechny pedály, které 

chcete zkalibrovat. 
Bližší info o zapojení pedálu je na str. 6. 

2 Nastavte pedál na minimum. 

Sklopte expression pedál co nejvíce k sobě (dolů). 
Zvedněte nohu z Damper pedálu nebo pedálového 
spínače. 

3 Podržte tlačítko EXIT a zapněte nástroj. 

4 Jestliže začnou tlačítka. EXIT a SCENE 1 blikat, uvolněte 

tlačítka. (Všechny ostatní LEDky zhasnou) 
 

Kalibrace pedálu, zapojeného do konektoru DAMPER 

5 Stiskněte Damper pedál na maximum a poté sundejte 

nohu z pedálu. 
Pozn.: Pokud není do konektoru DAMPER zapojený 
žádný pedál, stiskem blikajícího tlačítka SCENE 1 
operaci přeskočíte. 
Po dokončení kalibrace se tlačítko SCENE 1 rozsvítí. 

 

Kalibrace pedálu, zapojeného do konektoru 
ROTOR SPEED 

6 Ověřte, že tlačítko SCENE 2 bliká. 

Pozn.: Pokud není do konektoru ROTOR SPEED 
zapojený žádný pedál, stiskem blikajícího tlačítka 
SCENE 2 operaci přeskočíte. 

7 Stiskněte pedál zcela dolů a poté sundejte nohu z pedálu. 

Po dokončení kalibrace se tlačítko SCENE 2 rozsvítí. 
 

Kalibrace pedálu, zapojeného do konektoru 
CONTROL 

8 Ověřte, že tlačítko SCENE 3 bliká. 

Pozn.: Pokud není do konektoru CONTROL zapojený 
žádný pedál, stiskem blikajícího tlačítka SCENE 3 
operaci přeskočíte. 

9 Stiskněte Expression pedál co nejvíce nahoru a až se 

zastaví, ho zase sklopte dolů (směrem k sobě). 
Po dokončení kalibrace se tlačítko SCENE 3 rozsvítí. 

10 Jakmile jsou všechny pedály zkalibrovány, můžete už za 

pár sekund znovu hrát na klaviaturu. 
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11. Kalibrace dotykového 
senzoru 

 

Zkalibrujte citlivost dotykových senzorů. 
Těmito kroky nastavíte citlivost dotykových senzorů, podle 
prostředí, ve kterém hrajete, pokud se vám zdá, že 
nefungují, jak by měly. 

1 Vypněte VOX Continental. 

2 Podržte tlačítka EXIT a CONTROL, a zapněte VOX 

Continental. 
LEDky dotykových senzorů zcela vlevo se začnou 
rozsvěcet a zhasínat. 

3 Sledujte prstem dotykové senzory, podle toho, které LEDky 

svítí. 
Jakmile senzor, který svítí, dokončí kalibraci, LEDky na 
dalším dotykovém senzoru se začnou rozsvěcet a 
zhasínat. 

4 Stejným způsobem sledujte prstem dotykové senzory, podle 

toho, které LEDky svítí. 
To provádějte, dokud nejsou zkalibrovány všechny 
dotykové senzory napravo. 
Jakmile jsou všechny dotykové senzory zkalibrovány, 
můžete začít hrát. 

 

 

 

12. Obnovení nastavení VOX 
Continental do stavu z výroby 

 

VOX Continental lze vrátit do výchozího nastavení z výroby. 

 Tím resetujete (inicializujete) systémová nastavení i 
nastavení scén. Jakékoli nově vytvořené scény budou 
přepsány a vaše data budou ztracena. Pokud o data 
nechcete přijít, doporučujeme uložit si je na USB disk 
(nutno dokoupit). Veškerá systémová nastavení (včetně 
kalibrace) budou resetována a budete tedy muset 
provést nastavení a kalibraci znovu. 

 Během resetování nehrajte na klaviaturu a 
nepoužívejte tlačítka, ovladače ani kontrolery. Mohli 
byste způsobit selhání operace a zablokovat nástroj. 

1 Podržte tlačítka partů EXIT a E. PIANO a stiskněte vypínač. 

Následující znaky vidíte na obrazovce VARIATION, partů 
PIANO a KEY/LAYER. 
Po cca 5 s budou obrazovka VARIATION a tlačítko WRITE 
pomalu blikat. 
 

 
 
 
2 Stiskem tlačítka WRITE resetujete VOX Continental do 

standardního stavu z výroby. 
Na obrazovce VARIATION budou blikat následující 
znaky, a po pár sekundách bude nástroj schopen 
normálního hraní. 

● Stiskem kteréhokoliv tlačítka kromě WRITE zrušíte operaci 
Reset. 



Systémová nastavení 13. Uložení dat scény 

 

 

 

 

13. Uložení dat scény 
 

Umožňuje uložit 16 scén, zapsaných nebo uložených do 
VOX Continental, na externí disk, připojený k nástroji přes 
USB A port. 
Můžete např. uložit scény, které jste vytvořili doma, na USB 
flash disk a pak načíst datový soubor do jiného VOX 
Continental ve studiu, nebo na pódiu svá data obnovit. 
Můžete tvořit, ukládat a spravovat svá data v projektu, a 
kdykoliv později vyvolat scény, které potřebujete. 

1 Připojte USB disk do USB A portu VOX Continental. 

Pozn.: USB A port nástroje podporuje hot-plugging 
(USB zařízení/kabel lze odpojit, aniž byste museli 
nástroj vypnout). 

2 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko BANK ▲. 

Znaky vidíte na obrazovce VARIATION partů E. 
PIANO, PIANO a KEY/LAYER. LEDka BANK A bliká a 
hodnota se zobrazí na obrazovce VARIATION partu 
ORGAN. 

3 Číslo souboru nastavíte pomocí ORGAN partu 

VARIATION, tlačítky ▲, ▼. 
K dispozici jsou čísla 00 až 99. 

 Jestliže již existuje na USB disku soubor pod stejným 
jménem, v dolním pravém rohu se u jména objeví 
tečka. 

4 Stiskem tlačítka BANK▲ spustíte uložení. 

LEDka BANK A bude během ukládání dat blikat rychle, 
a po uložení se vrátí do předchozího stavu. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
● Jestliže již existuje na USB disku soubor pod stejným 

jménem, zvoleným v kroku 3, bude blikat slovo  na 
obrazovce VARIATION partů E.PIANO, PIANO a 
KEY/LAYER. 
Stiskem tlačítka BANK ▲ soubor přepíšete. 
 

Paměťová zařízení, která lze použít 
USB zařízení jako např. MS-DOS FAT16 nebo FAT32 

Maximální úložná kapacita: 
FAT32: až 2 TB (2,000 GB)  
FAT16: až 4 GB 

 
V kořenovém adresáři úložného zařízení se automaticky 
vytvoří adresář „VOX/Continental”. Tento adresář bude 
používán výhradně pro účely VOX Continental. 
Při uložení dat scény se uloží v tomto adresáři soubor 
pod jménem „CONTINENTAL_00.SCE”. Cifry 00 budou 
nahrazeny nastaveným číslem souboru. 
Pozn.: Pokud formát média není MS-DOS, FAT16 nebo 
FAT32, zobrazí se chybová hláška (Err) na obrazovce 
VARIATION partů PIANO a KEY/LAYER. 
Stiskem tlačítka EXIT operaci ukončete a zformátujte 
paměťové médium v počítači. 
Pokud je na disku málo prostoru a data nelze uložit, objeví se 
zpráva Err. V takovém případě je třeba smazat nepotřebné 
soubory, aby se na zařízení uvolnilo místo, případně použít 
jiné zařízení s dostatkem volné kapacity. 

 Chcete-li nahrát soubor .SCE z disku, zobrazí se vám 
pouze soubory .SCE v adresáři „VOX/CONTINENTAL” a 
bude tedy možné vybrat pouze tyto položky. Pokud 
změníte adresář, hierarchii složek nebo název složky, už 
nebudete moci soubory nahrát. 
VOX Continental detekuje jména souborů, která vypadají 
třeba “CONTINENTAL_xx.SCE”. Pokud typ souboru 
změníte v počítači nebo jinde, VOX Continental jej 
nedokáže rozpoznat a nebude tedy možné jej načíst. 

 

 

 

14. Načtení dat scény 
 

Do VOX Continental můžete zpětně načíst data scény 
(16 scén), která jste dříve uložili na USB disk (běžně 
dostupný). 

 Tím načtete data scény do paměti. Veškerá data, ať už 
z výroby nebo vámi upravená data scény v nástroji, 
budou přepsána a původní data budou ztracena. 
Pokud o data nechcete přijít, uložte si je na USB disk. 

1 Připojte USB disk, který obsahuje uložené data scény, k 

USB A portu nástroje. 
Pozn.: USB A port na VOX Continental podporuje hot-
plugging (USB zařízení/kabel lze odpojit, aniž byste 
museli nástroj vypnout). 

2 Podržte tlačítko EXIT a stiskněte tlačítko BANK ▼. 

Symbol LoAD na obrazovce VARIATION partů E. 

PIANO, PIANO a KEY/LAYER. LEDka BANK D bliká a 
hodnota se zobrazí na obrazovce VARIATION partu 
ORGAN (všechny ostatní obrazovky VARIATION jsou 
tmavé). 

3 Číslo souboru nastavíte pomocí ORGAN partu 

VARIATION, tlačítky ▲, ▼. 
Můžete zvolit číslo souboru, uložené v úložném USB 
zařízení. 
Pozn.: Pokud zde není žádný soubor, který lze načíst, 

zobrazí se chybová hláška (Err) na obrazovce 

VARIATION partů PIANO a KEY/LAYER. 

4 Stiskem tlačítka BANK spustíte načtení. 

Znaky  vidíte na obrazovce VARIATION partů E. 
PIANO, PIANO a KEY/LAYER. 

5 Stiskem tlačítka BANK ▼ zahájíte načítání. 

LEDka BANK D bude blikat rychle, a po načtení se vrátí 
do předchozího stavu. 

● Stiskem tlačítka EXIT nastavení zrušíte. 
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Appendix Problémy a potíže 

 

 

 

Apendix 
 

 

 

Problémy a potíže 
 

Pokud nástroj nefunguje tak, jak očekáváte, přečtěte si 
následující tipy. 

 

Nástroj nelze zapnout. 
□ Je zapojen AC adaptér do zásuvky? (Viz str. 5). 

Nástroj se nevypíná. 
□ Podrželi jste tlačítko Power po dobu několika sekund? 

Přístroj se automaticky vypíná. 
□ Je funkce Auto power off je aktivní? 

Při hře na klaviaturu nejsou slyšet žádné tóny. 
□ Zapojili jste správně do VOX Continental sluchátka 

nebo aktivní monitory? (Viz str. 6). 
□ Ověřte napájení a zapnutí připojených aktivních monitorů, 

a zda je nastavena hlasitost na slyšitelnou úroveň. 
□ Je stažený ovladač VOLUME zcela doleva? 
□ Možná je zapnutá funkce Local control. 
□ Je stažený ovladač LEVEL zcela doleva? 
□ Ověřte, zda není stažena hlasitost pedály, připojenými do 

konektorů CONTROL. 
□ Jestliže neslyšíte zvuk některých kláves při hraní, možná 

jste překročili maximální polyfonii VOX Continental. 
□ U varhanní variace ověřte, že jsou všechna táhla (stopáže) 

nenulové. 

Zvuk nepřestává znít. 
□ Je damper pedál správně nastaven? 

Nastavení polarity pedálu a funkci Half-damper upravíte 
funkcí Calibration. 

Zvuk zní zdvojeně. 
□ Pokud používáte externí MIDI zařízení nebo DAW, 

zkontrolujte, zda je funkce Local Control u VOX 
Continental vypnuta. 

 

Je slyšet šum. 
□ Jestliže toto zařízení utrpí silný náraz nebo úder, může se 

stát, že uslyšíte z reproduktorů, sluchátek, atd. 
vysokofrekvenční šum. To je dáno strukturou Nutube; 
nejedná se o závadu. 

□ Efekty, použité v některých variacích tvoří šumu podobné 
efekty. 
Případně se může jednat o rezonanční filtr. Ani v jednom 
z těchto případů se nejedná o závadu. 

□ Pokud zvyšujete hlasitost pomocí ovladačů DYNAMICS, 
EQ Gain, LEVEL a jiných ovladačů, je možné, že úrovně 
budou příliš vysoké a signál tak nebude možné správně 
zpracovat, což se projeví šumem nebo zkreslením. Je to 
běžné a nejde o závadu. 
Nastavení provedete stažením odpovídajících úrovní. 

□ Je-li zapnuta sekce REVERB a DELAY, zvuk může být 
zkreslený nebo se může na vstupu objevit šum. Je to 
běžné a nejde o závadu. 
Úrovně nastavíte stažením ovladačů LEVEL a REVERB v 
každém zvukovém partu. 

□ Pokud měníte čas efektu Delay tlačítkem TAP, může se 
také objevit šum. Děje se tak proto, že dojde k přerušení 
kontinuity efektu. Je to běžné a nejde o závadu. 

Zvuk je zkreslený. 
□ Nejsou vstupy mixu, monitory apod. přetížené? 

Ovladačem VOLUME na VOX Continental nastavte 
výstupní úroveň a pomocí faderů na mixu nastavte 
vstupní úroveň. 

 

Na klaviatuře nelze hrát akordy 
□ U některých variací, např. u monofonních zvuků 

syntezátoru, není možné hrát akordy. Je to běžné a 
nejde o závadu. 

 

Tóny znějí falešně. 
□ Je funkce Transpose nastavena správně? 
□ Je správně nastaveno systémové nastavení Master ladění? 

Ekvalizér nefunguje, nebo jej nemohu ovládat. 
□ Ověřte, že je tlačítko EQ v sekci EFFECTS zapnuté. 
□ Jestliže nelze ovládat EQ dotykovými senzory, ověřte, že je 

tlačítko CONTROL nastaveno na EQ. 

Nefungují efekty DYNAMICS, VALVE DRIVE a další. 
□ Ověřte, zda nejsou vypnutá (zhasnutá) tlačítka 

DYNAMICS, VALVE DRIVE, EFFECT, DELAY a 
REVERB. 

Kontrolery nefungují. 
□ Při hraní ve vrstveném režimu, mají vyšší prioritu party, 

které můžete ovládat joystickem Pitch bend. Pitch bend 
lze využít pouze k ovládání zvuku nejvyšší priority. Při 
vrstvení partů PIANO a KEY/LAYER, nemá Pitch bend 
žádný vliv. 

□ Pitch bend nelze použít pro variace u partu PIANO. 
□ Zvolili jste funkci, kterou chcete ovládat pomocí dotykových 

senzorů, tlačítkem CONTROL? 
(Viz str. 8). 

□ Jestliže nelze ovládat zvukový charakter EQ dotykovými 
senzory, ověřte, že svítí tlačítko EQ. 
(Viz str. 10). 

□ Dotykové senzory pro party E. PIANO a PIANO využijete 
pouze k ovládání EQ pro všechny zvuky. 

Scéna, kterou jsem editoval, zde není. 
□ Je možné, že jste přepnuli na jinou scénu nebo nástroj 

vypnuli dříve, než jste si scénu uložili. 
 

Damper pedál, expression pedál a footswitch, 
připojený do konektoru pedálu nefunguje správně. 
□ Jsou všechna nastavení provedena správně? 

Zkalibrujte pedály, nastavte jejich polaritu a proměnný 
rozsah. (Viz str. 22). 

Nelze ovládat dolní (LOWER) manuál varhan z 
externí MIDI klaviatury. 
□ Jsou MIDI kabely připojeny správně? 
□ Sladili jste MIDI kanál externího MIDI zařízení pro vysílání 

dat, a LOWER MIDI kanál nástroje? (Viz str. 20). 
 

 

 

Chybové zprávy 
 

Během použití VOX Continental může dojít k nečekané chybě, 

zobrazí se chybová zpráva E na obrazovce VARIATION 

partů PIANO a KEY/LAYER. Všechny ostatní obrazovky 
VARIATION zhasnou. 
Jestliže vidíte tuto zprávu, kontaktujte Zákaznický servis. 
Stiskem tlačítka EXIT zrušíte chybovou hlášku. 
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Specifikace 

Specifikace Chybové zprávy 

Provozní teplota +5 – +40°C (bez kondenzace) 
 

 
Klaviatura Continental-61 61 kláves: Polovyvážená, waterfall klaviatura, dynamicky 

citlivá, C2 až C7 (v rozsahu [C0...C5]–[C4...C9]) 
Continental-73 73 kláves: Polovyvážená, waterfall klaviatura, dynamicky 

citlivá, E1 až E7 (v rozsahu [E-1...E5.]–[E3...E9]) 
Zvukový generátor Maximální polyfonie Modelingový zvukový generátor tonewheel varhan 128 hlasů 

Modelingový zvukový generátor tranzistorových varhan 100 hlasů 
Modelingový zvukový generátor elektrického piana 80 hlasů 
HD zvukový generátor piana 60 duálních stereo tónů (odpovídá 240 hlasům max) 
Modelingový zvukový generátor analogového syntezátoru 36 hlasů 
PCM zvukový generátor 64 stereo tónů (odpovídá 128 hlasům max.) 
* Skutečná polyfonie se bude odvíjet od typu syntézy a použitých efektů. 
* Uvedený maximální počet hlasů platí, pokud 100% zpracování náleží jednomu zvukovému 

generátoru. Rozdělení dynamiky mezi typy syntéz: inteligentní systém ji rozděluje podle potřeby. 

Kapacita PCM paměti Cca 10,5 GB (při konverzi na 48 kHz 16-bit lineární PCM) 
Part ORGAN 3 typy (CX-3, VOX, COMPACT), táhla, za/ vypínání perkuse, funkce Split, za/ vypínání Vibrato/Chorus, za/ 

vypínání Rotary speaker 
Part E. PIANO 3 typy (TINE, REED, FM) 
Part PIANO 3 typy (GRAND, UPRIGHT, E. GRAND) 
Part KEY/LAYER 6 typů (KEY, BRASS, STRINGS, LEAD, SYNTH, OTHER) 
Presety variací 150 
Scény 16 (4 x 4): Na USB disk můžete uložit max. 100 sad 

Efekty Inzertní efekty EFFECT CHORUS, PHASER, FLANGER, COMP, DRIVE, WAH (lze ovládat pedálem) 
Master efekty DELAY 1. DELAY, 2. CROSS, 3. TAPE, 4. MOD DLY 

REVERB 1. HALL1, 2. HALL2, 3. ROOM1, 4. ROOM2, 5. SPRING 
EQ 9pásmový stereo vstup/ výstup 

VALVE DRIVE Vakuová lampa Nutube 6P1 
DYNAMIKA Určuje odezvu klaviatury na rozdílnou sílu hry. 
Kontrolery Joystick Pitch Bend ORGAN: Rotary Slow/Fast, E. PIANO: Tremolo on/off, KEY/LAYER: Pitch Bend 

Dotykové senzory 
(elektrostatický kapacitní typ) 

ORGAN: táhla, KEY/LAYER: ovládání zvuku, EQ: 9pásmový grafický ekvalizér 

Charakteristiky audio Frekvenční charakteristiky 20 [Hz]–22 [kHz] ±1.0 [dB]; 10 [kΩ] zatížení 
THD+N: 20 [Hz]–22 [kHz] (Standard) 10 [kΩ] zatížení 0.005% 
Poměr S/N (signál/šum) 105 [dB] (standard) 

Audio výstup OUTPUT 
L/MONO, 
R 

6.3 mm mono phone konektor, nesymetrický 
Výstupní impedance: 1.1 [kΩ] (u stereo výstupu) 

600 [Ω] (L/Mono konektor, u mono výstupu) 
Maximální úroveň: +16.0 [dBu] 
Impedance zatížení: 10 [kΩ] nebo vyšší 

OUTPUT L, R typ XLR-3-32 (vyvážený) + LIFT - GND spínač 
Výstupní impedance: 350 [Ω] (u stereo výstupu) 
Maximální úroveň: +16.0 [dBu] 
Impedance zatížení: 10 [kΩ] nebo vyšší 

Sluchátka 6,3 mm stereo phone konektor 
Výstupní impedance: 50 Ω 
Maximální úroveň: 150 mW+150 mW @32 [Ω] 

Řídící vstupy DAMPER Kompatibilní s Korg DS-1H Damper pedál (s podporou half-damper), s pedálovými spínači PS-1 a PS-3 
ROTOR SPEED Kompatibilní s pedálovými spínači PS-1 a PS-3 
CONTROL V861 VOL/EXP PEDAL volume/expression pedál 

Ostatní zvuky MIDI IN, OUT 
USB USB A (typ A) Ukládání/ načítání dat scény 

USB B (typ B) MIDI rozhraní: 1 (16 ch) in, 1 (16 ch) out 
Kompatibilní s USB standardem ver. 2.0, high speed (až do 480 Mbps) 

Hlavní specifikace Napájení 
AC adaptér konektor (DC 15V, ), tlačítko Power 

Rozměry 
(šířka x hloubka x výška) 

Continental-61 939 x 350 x 86 mm / 36.97" × 13.78" × 3.39" 
Continental-73 1,103 x 350 x 86 mm / 43.43" × 13.78" × 3.39" 

Hmotnost Continental-61 7,2 kg / 15,87 lbs 
Continental-73 8,4 kg / 18,52 lbs 

Spotřeba 16 W 
Obsah balení AC adaptér, napájecí kabel, Uživatelský manuál, V861 VOL/EXP PEDAL 

 
* Specifikace a externí vlastnosti jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 
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Specifikace Chybové zprávy 

 

 

 
Příslušenství 

 

Damper pedál KORG DS-1H 
Pedál KORG PS-1, PS-3 
Stojan pro klávesy ST-Continental 

 

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