
SLUCHÁTKA S KYTAROVÝM 
ZESILOVAČEM  
VGH-AC30 / VGH-BASS / VGH-ROCK 
 
Uživatelský manuál 
 
Děkujeme za zakoupení sluchátek s kytarovým zesilovačem 
VOX VGH-AC30/BASS/ROCK. 
 

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 
• V místech silných otřesů 
• V blízkosti magnetických polí 

Napájení 
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli jejímu 
vytečení, není-li ladička používána po delší dobu. 
Interference s jinými elektrickými zařízeními 
Rádia a televize umístěné poblíž mohou mít rušený příjem signálu. Proto se sluchátky 
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 látky 
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž tohoto produktu. Tekutina by se mohla 
dostat dovnitř, což může způsobit poškození, požár nebo elektrický šok. Dbejte na to, 
aby dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. 

VAROVÁNÍ 
Nepoužívejte sluchátka během řízení vozidla, kola či motorky. Pokud se tak 
rozhodnete, můžete způsobit nehodu. Také nepoužívejte sluchátka na nebezpečných 
nebo rizikových místech, jako jsou například veřejné komunikace, železniční přejezdy, 
stanice nebo staveniště, jestliže neslyšíte okolní zvuky. 

Zákaznický servis k tomuto produktu 
Máte-li dotaz či požadavek týkající se tohoto produktu, kontaktujte nejbližšího prodejce 
VOX. 

 
Poznámka k likvidaci (pouze pro EU) 
Pokud vidíte tento symbol na produktu, v manuálu, na baterii, 
nebo balení, musíte jej zlikvidovat správným způsobem, aby se 
předešlo ohrožení lidského zdraví a poškození životního 
prostředí. Kontaktujte místní správu a zjistěte si detaily ke 
správné likvidaci produktu. Jestliže navíc baterie obsahuje 
těžké kovy v nadměrném množství, je pod symbolem na baterii 
nebo na obalu baterií zobrazena také chemická značka. 
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE 

Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných specifikací a požadavků na napětí, 
aplikovaných v zemi, pro kterou je zamýšlen a v níž by měl být využíván. Pokud jste jej 
zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo telefonním prodejem, 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. 

 
Upozornění FCC směrnic a označení týkající se SLUCHÁTEK 
S KYTAROVÝM ZESILOVAČEM VGH-AC30/VGH-ROCK 
 

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

*  Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 

 
Příprava sluchátek (instalace baterií) 
1. Otočte doleva krytem baterií na levé straně sluchátek a odejměte jej. 
2. Vložte dvě AAA baterie, jak je znázorněno na obrázku nalevo. Při instalaci 

baterií zkontrolujte správnou polaritu. Pokud budete používat sluchátka delší 
dobu, doporučujeme alkalické baterie. 
Když začne indikátor napájení svítit tlumeně, vyměňte baterie. 

3. Vraťte zpět kryt baterií. 
 

POZN.: Vybité baterie je nutné ze sluchátek okamžitě vyjmout. 
Pokud je necháte uvnitř, mohou vytéct a poškodit sluchátka. 
Také byste měli baterie vyjmout tehdy, když sluchátka nebudete 
delší dobou používat. 
 
 
 
 

Průvodce panely 
 
1. Vypínač STANDBY/ON: Za/vypíná sluchátka. 

Zapnuto (LEDka svítí): Sluchátka lze použít 
jako sluchátkový zesilovač. 
Vypnuto: Sluchátka lze použít jako 
standardní stereo sluchátka. 

2. Ovladač EFFECT: 
AC30/ROCK: Nastavuje typ interního efektu 
(chorus, delay a reverb) a hlasitost. 
Při přepnutí efektu uslyšíte pípnutí. 
Jestliže nechcete používat ani jeden z efektů, 
nastavte ovladač na pozici 0 (efekt se vypne). 
BASS: Nastavuje citlivost kompresoru. 

3. AUX IN konektor (3,5mm, stereo): Sem můžete připojit 
externí audio zařízení. Hlasitost přehrávání nastavíte na 
připojeném zařízení. 

4. Vstupní konektor (6,3mm, stereo): 
Zapnuto (LEDka svítí): Můžete zapojit kytaru nebo baskytaru. VGH Series 
dokáže použít také aktivní snímač. 
Vypnuto: Můžete připojit zařízení jako například digitální audio přehrávač nebo 
mix. 

5. Ovládání VOLUME: Tímto nastavíte celkovou hlasitost zesilovače. 
6. Ovládání TONE: Tím nastavíte charakter zvuku. 
7. Ovládání GAIN: Tímto nastavíte míru gain. 

 
Pozor! 

 
• Konektor nebo ovládání AUX IN nelze použít se sluchátky, je-li napájení vypnuté. 
• Než odložíte kytaru na zem, nebo ji opřete o zeď, vytáhněte z ní kabel. Pokud to 
neuděláte, může dojít k pádu a poškození sluchátek či kytary. 
• Když odpojujete kabel kytary, musíte jej držet u konektoru vstupu. Jestliže 
budete držet pouze kabel, riskujete možné poškození či zničení kabelu. 

 

Specifikace 
 
Sluchátka 
• Typ: Uzavřená dynamická 
• Úroveň tlaku výstupního zvuku: 97 dB 
• Maximální vstupní výkon: 1000 mW 
• Vstupní konektor: 6,3 mm, stereo 
• Kabel: 1,6 m 
• Reproduktor: φ 40 mm 
• Frekvenční odezva: 20–20 000 Hz 
• Impedance: 49 Ω 
• AUX IN konektor: 3,5 mm, stereo 
Zesilovač 
• Napájení: dvě AAA baterie 
• Životnost baterií (FX zapnuto) 

AC30/ROCK: Se zinko-uhlíkovými bateriemi: přibližně 7 hodin, S alkalickými 
bateriemi: přibližně 16 hodin 
BASS: Se zinko-uhlíkovými bateriemi: přibližně 8 hodin, S alkalickými bateriemi: 
přibližně 20 hodin 

Hlavní standard 
• Rozměry (Š x H x V): 195 x 160 x 50 (mm)/7.68" x 6.30" x 1.97" 
• Hmotnost: 230 g / 8,11 oz (bez baterií) 
• Součástí balení: dvě AAA baterie 


