
 
 

Upozornění 
Umístění 
Použijete-li zařízení v následujících místech, 
může dojít k nesprávnému fungování nebo 
dokonce poškození. 

• Na přímém slunečním světle 

• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí 
• Na příliš špinavých a prašných místech 
• Kde dochází k silným otřesům 

• V blízkosti magnetických polí 

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

Péče 
Potřebujete-li přístroj na povrchu vyčistit, 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. Jestliže se nějaká tekutina 
dostane do zařízení, může způsobit selhání, požár 
či úraz elektrickým proudem. Dbejte na to, aby 
dovnitř nezapadly žádné kovové předměty. 

 

Poznámka 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 proto 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 detailní 
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. 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE 
Tento produkt byl vyroben podle předpisu přísných 
specifikací a požadavků na napětí, aplikovaných v zemi, 
pro kterou je zamýšlen a bude využíván. Pokud jste jej 
zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo přes 
telefonní prodej, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen k 
použití ve vaší zemi. 
VAROVÁNÍ: Použití produktu 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. 
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1 LADICÍ KOLÍK (x6) 

 1a MECHANIKA (x6) 

2 ŠROUB NA SEŘÍZENÍ KRKU (OŘECH) 

 3 SNÍMAČ 

4 KOBYLKA 

4a ŠROUBY PRO NASTAVENÍ VÝŠKY SEDEL 

4b ŠROUBY PRO NASTAVENÍ INTONACE  

5 HLASITOST 

6 TÓN / ZNĚLOST 

7 KONEKTOR VÝSTUPU 

 

Úvod 
Děkujeme za zakoupení mini elektrické kytary 
VOX SDC-1. Věnujte čas seznámení s 
možnostmi, funkcemi, nastavením nového 

nástroje, ale také péči o něj. 

 

Charakteristika 
 

 
 
 

 
 

 

 

Výměna a natažení strun 
Tato kytara využívá u ladicí mechaniky dělenou 
hřídel. Ladění i výměna strun je velice snadná 
a rychlá, stačí provléknout strunu otvorem ve 

středu hřídele a poté strunu navinout. 
Detailnější popis ladění najdete níže v popisu 
výměny strun. 
 

Výměna strun za nové 
1. Začněte šestou strunou (dolní E). 
Provlékněte strunu kovovým otvorem na zadní 
straně těla kytary. 

2. Poté vytáhněte strunu ven a veďte ji přes 
kobylku směrem k hlavě kytary; strunu 
kleštičkami (nebo jiným podobným nástrojem) 

odštípněte přibližně 5 cm za příslušným 
kolíkem ladicí mechaniky.  

 Buďte opatrní––hrot uštípnuté struny je 
velmi špičatý a ostrý! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

3. Provlékněte konec struny otvorem na středu 
kolíku mechaniky.  
4. Strunu – v místě, kde vyjde z otvoru – ohněte 

o 90° a poté ji navíjejte, dokud nedosáhnete 
požadované výšky (ladění). Dbejte na to, aby se 
struny nepřekrývaly, když je navíjíte. 

5. Ostatní struny natáhněte stejným způsobem. 
 

Natahování strun 
Tento nástroj využívá zkrácenou menzuru. 

Výška tónu strun může u kytar s krátkou 
menzurou kolísat více než u standardních kytar z 
důvodu mírného prodlužování či sklouznutí. 

Z toho důvodu je normální, že se kytara rozladí, 
když na ni delší dobu nehrajete nebo když 
vyměníte struny za nové. Tento problém můžete 

minimalizovat natažením strun podle 
následujících instrukcí. 
1. Začněte naladěním všech strun pomocí 

elektronické ladičky. 
2. Držte kytaru v herní pozici a natahujte struny 
počínaje spodním E tak, že prsty pravé ruky 

strunu jemně vytáhnete 1 až 2 cm nad hmatník 
v místě 19. pražce. 
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Přitom mějte levou ruku před ořechem (nultý 
pražec) a držte strunu na své pozici v ořechu 

tak, aby při natahování nevyklouzla. 
3. Znovu nalaďte strunu a poté pravou rukou 
natáhněte strunu stejným způsobem jako 

předtím, ovšem o několik pražců níže. Tento 
proces natahování a opětovného ladění 
několikrát zopakujte, dokud neskončíte 

pravačkou kolem pátého pražce. 
4. Dle potřeby opakujte. 
5. Stejné kroky aplikujte u ostatních strun. 

 SDC-1 mini využívá velice kvalitní a 
speciální ladicí kolíky, které minimalizují riziko 

vyklouznutí struny a je díky nim velice snadné 
kytaru naladit, stejně jako je tomu u 
standardní kytary. Z toho vyplývá, že u kytar s 

krátkou mensurou budou mít ladicí kolíky 
větší efekt na výšku tónu než u standardních 
kytar. 

 Chcete-li zachovat ladění stabilní, dbejte 
na čistotu ořechu a veškeré nečistoty ze strun 

vždy odstraňte. 

 Rozhodnete-li se použít úplně jinou 
tloušťku strun, možná bude nutné donést 
kytaru k odborníkovi nebo do opravny a 
odpovídajícím způsobem upravit ořech. 

Nastavení 
Každá kytara VOX je pečlivě nastavena při 

výrobě pro širokou škálu herních stylů, se 
strunami o tloušťce .012" až .054". Možná 
budete chtít doladit hratelnost podle svého 

stylu, pro jiné struny nebo podle prostředí a 
změn počasí. 
 

Nastavení prohnutí krku 
Než provedete jakékoliv úpravy, je potřeba 

ověřit správný profil (prohnutí) krku. Vezměte 
naladěnou kytaru, stiskněte spodní strunu E 
zároveň na 1. a 19. pražci (kapodastr zde 

přijde vhod) a zkontrolujte vzdálenost mezi 
horní hranou 8. pražce a dolním okrajem 
spodní struny E. V ideálním případě uvidíte 

mezeru o stejné velikosti, jako je průměr 
horní (vysoké) struny E. 
Pokud je mezera příliš velká, je potřeba více 

napnout výztuhu (tyč) v krku, a to otočením 
maticí tyče doprava přiloženým nástrojem. 
Pokud je mezera nedostatečná, nebo pokud 

se struna dotýká 8. pražce, je nutné napnutí 
výztuhy snížit otočením doleva. 

 Nikdy nepoužívejte příliš velkou sílu. 
Pokud vám tento typ nastavení nevyhovuje, 
vezměte kytaru do servisu či ke kvalifiko-

vaným osobám. 

Nastavení výšky struny 
Pokud není nutná vyloženě zásadní změna, 
doporučujeme nastavit výšku na sedlech, ne na 
kobylce. Chcete-li zvýšit pozici struny, otočte 

šrouby odpovídajícího sedla kobylky doprava 
pomocí přiloženého nástroje. Chcete-li ji 
naopak snížit, otočte šrouby sedla doleva. 

Každé sedlo kobylky má dva šrouby nastavení, 
takže se snažte nastavit každý šroub stejně, 
aby byla zachována správná úroveň sedla. 
 

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

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

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

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

Nastavení výšky snímače 
Výška snímačů se nastavuje stejným 
způsobem––otočením šroubů buď doprava 
(nahoru, vyšší výstup), nebo doleva (dolů, nižší 

výstup). Nezapomeňte nechat dost prostoru na 
vibraci strun. 
 

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

výrobce. 

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

studenou kytaru do vytopené místnosti, 
povrchový lak může popraskat. 
 

Specifikace  
Stupnice: Krátká mensura 476 mm  
Počet pražců: 19 

Příslušenství: Šroubovák pro výztuhu krku, 
šroubovák pro nastavení výšky sedla, pouzdro, 
uživatelský manuál 
* Specifikace a vzhled jsou předmětem změny bez 
předchozího upozornění. 
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