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Bezpečnostní opatření 
 
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 magnetického pole 

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. 

Interference s jinými elektrickými zařízeními 
Rádia a televize umístěné poblíž mohou mít rušený příjem signálu. Proto s tímto 
zesilovačem pracujte ve vhodné vzdálenosti od rádia a televize. 

Péče a správné zacházení 
Abyste předešli poškození, obsluhujte části a další prvky ovládání decentně. 

Péče 
Potřebujete-li zařízení 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. 

Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty a kapaliny 
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 cokoliv zapadne dovnitř, odpojte 
AC adaptér ze zásuvky.  Potom kontaktujte nejbližšího prodejce VOX nebo 
obchodníka, u něhož jste produkt zakoupili. 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 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 službu a/nebo přes telefonní prodej, musíte ověřit, zda je 
produkt zamýšlen k použití ve vaší zemi. 
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. 

 
Poznámka k likvidaci (pouze pro EU) 

Pokud je tento symbol “přeškrtnuté popelnice” na obalu produktu, v manuálu, na 
baterii, nebo na obalu baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat produkt, manuál, 
balení nebo baterii, musíte to provést předepsaným způsobem. Nepatří tedy nic z 
výše uvedeného do běžného domácího odpadu. Likvidací předepsaným způsobem 
chráníte lidské zdraví a zabráníte škodlivému vlivu na životní prostředí. Jelikož 
správná metoda likvidace závisí na příslušných zákonech dané země a lokality, 
kontaktujte pro konkrétní informace reprezentaci místní administrativy. Jestliže navíc 
baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii nebo na jejím balení 
zobrazen také chemický symbol a to pod symbolem “přeškrtnuté popelnice”. 

 
* Veškeré produkty a názvy společností jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními 

značkami příslušných majitelů. 



Quick Start 
Děkujeme za zakoupení přenosného 
modelingového zesilovače VOX MINI GO 
3/10/50. Abyste ze svého nového vybavení 
měli co největší užitek, přečtete si tento 
manuál pečlivě. 

 

Hlavní charakteristika 
11 typů zesilovače 
Tento zesilovač nabízí díky modelingové 
technologii "VET" 9 zvuků zesilovačů, ale také 
možnost nastavení vokodéru a linkové nastavení 
pro akustické kytary a klávesy. 

Názvy částí

Dostupné efekty 
Zesilovač disponuje osmi špičkovými efekty: 
čtyřmi delay a reverb efekty a k tomu třemi 
modulačními efekty a efektem oktávy. 

 

Rytmické funkce 
Najdete zde celkem 33 typů rytmických patternů s 
širokou nabídkou variací. 

Funkce looperu (VOX MINI GO 10/50)  
Nabízí jednoduchou a snadno ovladatelnou funkci 
looperu, kterou lze efektivně využít spolu s 
rytmickou funkcí. 

Podporuje mobilní baterie 
Jako zdroj napájení můžete využít běžně 
dostupné mobilní baterie. 

Možnost použití s mikrofonem nebo 
audio přehrávačem 
Mezi vstupy najdete také konektor AUX IN pro 
připojení externího audio zařízení (MP3 přehrávač 
atd.) a MIC IN, do kterého můžete zapojit mikrofon. 
Můžete tak hrát spolu s nahranou hudbou nebo 
doprovodit své vokály na kytaru. 

Podpora spínače (VOX MINI GO 10/50)  
Připojením volitelného footswitche VFS3 můžete 
nohou ovládat rytmické a looper funkce. 

Horní panel 
1. Konektor INPUT 
2. Konektor MIC IN 
3. Ovladač TRIM 
4. Ovladač SEND 
5. Selektor AMP 
6. Ovladač GAIN 
7. Ovladač TREBLE 

(pouze VOX MINI GO 50) 
7b. Ovladač TONE 

(VOX MINI GO 3/10) 
8. Ovladač BASS 

(pouze VOX MINI GO 50) 
9. Přepínač výkonu 

(VOX MINI GO 10/50) 
10. Ovladač VOLUME 
11. Ovladač EFFECTS 1 
12. Ovladač EFFECTS 2 
13. Tlačítko a LEDka TIME 
14. Selektor žánru 
15. Tlačítko/LEDka 

VARIATION 
16. Tlačítko TEMPO 
 
 
 
 
 

 

17. Ovladač RHYTHM 
LEVEL 

18. Tlačítko RHYTHM 
START/STOP 
19. Ovladač LOOP LEVEL 

(VOX MINI GO 10/50) 
20. Tlačítko a LEDka LOOP 

(VOX MINI GO 10/50) 
21. Tlačítko a LEDka 

PROGRAM (pouze na 
VOX MINI GO 50) 

22.  Vypínač a LEDka 
23. Konektor AUX IN 
24. Konektor PHONES 

Zadní panel 
25. Ochranná lišta (VOX 

MINI GO 10/50) 
26. Konektor DC 19V* 

(VOX MINI GO 50) 
(konektor *DC 12V na 
VOX MINI GO 3/10) 

27. Konektor DC 5V IN 
28. Konektor FOOT SW 

(VOX MINI GO 10/50) 

Nastavení 
1.  Nastavte ovladač VOLUME (10) a TRIM (3) na 

minimum. 
2.  Nainstalujte do zesilovače baterie. Popřípadě 

můžete zapojit přiložený AC adaptér do konektoru 
DC19V (DC 12V na VOX MINI GO 3/10) na zadním 
panelu (26) a poté jej zapojit do zásuvky. Chcete-li 
použít mobilní baterii, zapojte ji do konektoru DC 
5V IN (27) pomocí USB kabelu typu C. 

 
 

 
 
 
 

 Používejte mobilní baterii s výstupem min. 1,5A. 
Zesilovač se nemusí zapnout, pokud použijete 
baterii nesprávného typu nebo nedostatečného 
výkonu. 

 Když používáte mobilní baterii, může se 
vyskytnout šum nebo může mít výstup 
zkreslený zvuk. 
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3.  Kytaru zapojte do konektoru INPUT (1) na 
horním panelu. 
Pokud máte v plánu použít také 
CD nebo MP3 přehrávač nebo 
mikrofon, zapojte přehrávač do 
konektoru AUX IN (23), nebo 
mikrofon do konektoru MIC IN (2) 
na horním panelu. 

4.  Podržte  hlavní vypínač (22), 
dokud se nerozsvítí LEDka napájení 
a zesilovač se nezapne. 

5.  Pomalu zvyšujte nastavení ovladače VOLUME (10) 
na požadovanou úroveň. 

6.  Při vypínání držte hlavní vypínač  (22), dokud 
LEDka nezhasne. 

Funkce Auto Power Off 
Funkce Auto Power Off automaticky vypíná 
zesilovač, když přibližně jednu hodinu nepoužijete 
žádnou jeho funkci nebo není přítomen jakýkoliv 
zvukový signál. 
TIP: Tuto funkci automatického vypínání lze aktivovat i 

deaktivovat. Více informací najdete v Uživatelském 
manuálu (PDF). 

 

Použití ladičky 
1.  Podržením tlačítka RHYTHM TEMPO (16) zapnete 

ladičku. 
2.  Laďte prázdnou šestou strunu, E, na své kytaře. 

Nalaďte ji tak, aby z třech LEDek VARIATION 
svítila pouze ta prostřední. 

3.  Opětovným stiskem TEMPO vypnete ladičku. 
 

Použití zesilovače 
1.  Selektorem AMP (5) si zvolte typ zesilovače. 
2.  Ovladači GAIN (6) a současně VOLUME (10) 

nastavte zkreslení a hlasitost. 
3.  Ovladači TREBLE (7) a BASS (8) (u VOX MINI 

GO 3/10 ovladačem TONE) nastavte charakter 
zvuku. 

TIP: V kombinaci se vstupem mikrofonu vám 
zesilovač typu "VOCODER" umožní produkovat 
efekt "mluvící" kytary. Více informací najdete v 
Uživatelském manuálu (PDF). 

TIP: Nastavte typ zesilovače na "LINE", pokud 
chcete připojit klávesy, nebo jiný nástroj s line 
výstupem. 

Použití efektů 
1.  Ovladači EFFECTS (11) a (12) 

zvolíte požadovaný efekt. 
2.  Pokud chcete efekt vypnout, 

otočte ovladačem úplně doleva. 
Časový úsek mezi dvěma 
stisky tlačítka TIME (13) vám 
umožní nastavit čas 
delay/reverb efektu. 

Použití rytmické funkce 
1.  Stiskněte tlačítko RHYTHM START/STOP (18). 
2.  Ovladačem RHYTHM LEVEL (17) nastavte 

hlasitost rytmu. 
3.  Otáčením selektorem žánru (14) nebo opakovaným 

stiskem tlačítka VARIATION (15) zvolte požadovaný 
pattern. 

TIP: Při výběru rytmu můžete využít funkci looperu. 
Více informací najdete v Uživatelském manuálu 
(PDF). 

Použití funkce looperu 
(VOX MINI GO 10/50) 
Pomocí looperu můžete nahrávat fráze a vrstvit 
nahrávky. 
1.  Stiskem tlačítka LOOP (20) aktivujete 

standby režim nahrávání. (LEDka 
LOOP červeně bliká). 

2.  Opět stiskněte LOOP, nebo 
začněte hrát na kytaru a spustí se 
nahrávání. (LEDka LOOP bude 
svítit červeně). 

3.  Stiskem LOOP ukončíte nahrávání 
a přehrajete nahraný interval. 
(LEDka LOOP bude svítit zeleně). 

4.  Stisknete-li LOOP během přehrávání, spustíte 
vrstvení nahrávání; pokud stisknete LOOP rychle 
dvakrát, zastavíte přehrávání. 

5.  Podržením LOOP při pozastaveném 
přehrávání vymažete nahraná data. 

 Zvuk, který je na vstupu přes AUX IN, nebo 
rytmický pattern nebude nahrán. 

 
4 

Použití mikrofonu 
Do konektoru MIC IN (2) můžete zapojit mikrofon a 
použít jej při hraní na kytaru. Ovladačem TRIM (3) 
nastavíte hlasitost mikrofonu. Ovladačem SEND (4) 
můžete aktivovat efekt, který jste zvolili pomocí 
EFFECTS 2 (12). 

 Když máte zvolený typ zesilovače VOCODER, SEND 
je deaktivován. 

Zapojení zařízení typu audio 
přehrávač 
Do konektoru AUX IN (23) můžete zapojit 
smartphone nebo audio přehrávač a posílat audio 
zdroj ven přes výstup zesilovače. 

 Hlasitost nastavte na daném zařízení/ přehrávači. 

Další funkce 
Kromě výše uvedeného má zesilovač ještě několik 
dalších funkcí. Více informací najdete v 
Uživatelském manuálu (PDF). 
• Použití footswitche VFS3 (VOX MINI GO 10/50) 
• Uložení programu (pouze na VOX MINI GO 50) 
• Reset na výchozí nastavení z výroby 

Specifikace 
■Počet typů zesilovače: 11 ■Počet efektů: 8 ■Počet programů: 
3 (pouze VMG-50) ■Počet rytmických patternů: 33 ■Tempo: 
40-240 BPM ■Nahrávací doba looperu: 0,25-45 s (pouze na 
VMG-10/50) ■Rozsah ladičky: E1-E6 (41,2Hz – 1318,5Hz) 
■Vstupní/výstupní konektory: INPUT, MIC IN, AUX IN, 
PHONES ■Výstup výkonového zesilovače: VMG-3 Maximum 
přibližně 3W RMS@4 Ω, VMG-10 Max přibližně 10W RMS@16 
Ω, VMG-50 Max přibližně 50W RMS@4 Ω ■Reproduktor: VMG-
3 5palcový, 4 Ω, VMG-10 6,5palcový, 16 Ω, VMG-50 8palcový, 
4 Ω ■Napájení: Přiložený AC adaptér nebo USB mobilní baterie 
■Spotřeba: VMG-3/VMG-10 1A, VMG-50 3,42A (při použití AC 
adaptéru; max. 5V/3A při použití mobilní baterie) ■Rozměry (Š 
x H x V): VMG-3 256 x 180 x 249 mm/10.08 x 7.09 x 9.80 
palců, VMG-10 296 x 210 x 294 mm/11.65 x 8.27 x 11.57 
palců, VMG-50 390 x 250 x 358 mm/15.35 x 9.84 x 14.09 palců 
■Hmotnost: VMG-3 3,5 kg/7.72 lbs, VMG-10 4,5 kg/9.92 lbs, 
VMG-50 7,3 kg/16.09 lbs ■Součástí balení: Quick Start 

průvodce, AC adaptér (VMG-3/VMG-10 DC 12V , 

VMG-50 DC 19V ( ), popruh ■Příslušenství: VOX VFS3 
Footswitch 
Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího 
upozornění. 
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