
 

 

 

 

 

Uživatelský manuál 

 

 

 

 

Upozornění 
 

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

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

Interference s jinými elektrickými zařízeními 
Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít rušený příjem signálu. Proto 
přesuňte nástroj do příslušné vzdálenosti od rádia a televize. 

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

Do přístroje se nesmí dostat žádné cizí látky 
Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž nástroje. 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 adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera Korg 
nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili. 

 
 

Poznámka k likvidaci (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. 

 

 
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY  
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na 
napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto produktu. 
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. 

 
 

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

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 

 

amPlug 2 Cabinet  Uživatelský manuál 
 

Děkujeme za zakoupení aktivního repro kabinetu VOX amPlug 2 
Cabinet. Abyste ze svého nového vybavení měli co nejlepší užitek, 
přečtěte si tento manuál pečlivě. 

 

Instalace baterie  

Při instalaci baterie postupujte podle níže uvedených instrukcí. Pokud 

budete amPlug 2 Cabinet používat delší dobu, doporučujeme použít 

alkalické baterie. 

 

1. Odstraňte kryt baterií na zadní straně kabinetu. Vytáhněte přiložený 

kabel uložený v prostoru pro baterie. 

2. Zapojte baterii do připravených kontaktů baterie. Ověřte, zda polarita 
konektorů odpovídá polaritě konektorů baterie. 

3. Vložte baterii do prostoru baterie. 
4. Vraťte zpět kryt baterií. 

Pokud je baterie vybitá, slyšíte žádný zvuk. V tom případě vyměňte 
baterie. 
 

 Pokud nejde do výstupu žádný zvuk, zkontrolujte baterii v amPlug.  

 Okamžitě vyjměte vybitou baterii. Jinak může únik kapaliny z baterie 
zapříčinit nefunkčnost zařízení. Jestliže nebudete kabinet delší dobu 
používat, rovněž vyjměte baterii. 

 

Označení částí a funkcí 
 

amPlug 
Přiložený kabel 
 
Před zapojením vypněte amPlug a stáhněte VOLUME na “0”. Po 
dokončení všech zapojení zapněte amPlug. 
 
1. AMPLUG IN jack 
Sem zapojte konektor INPUT amPlug. 

 Zvýšíte-li úroveň ovládání GAIN nebo VOLUME na amPlug příliš, 
může to mít za následek zkreslení nebo zpětnou vazbu. Jestliže tato 
situace nastane, snižte ovládání na vhodnou úroveň. 
 
2. AUX IN jack 
Přiloženým kabelem sem zapojte jack PHONES. 
Také zde můžete připojit přenosný audio přehrávač nebo podobné 
zařízení. V tom případě nastavujte hlasitost na připojeném zařízení. 
Pozn.: Přiložený kabel je při koupi zařízení uložen v prostoru pro 
baterie. 
 
3. GUITAR IN Jack 
Kytaru nebo baskytaru zapojte zde. 
 
4. DC 9V jack 
Sem zapojte volitelný AC adaptér (nutno dokoupit). 
 
5. Vypínač Tímto spínačem za/vypnete kabinet. Je-li zapnutý, indikátor 
pod vypínačem svítí. 

 
Specifikace 
• Zdroj napájení: 9V baterie (6LF22/6LR61/6F22) nebo AC adaptér (DC 

9V  ) 
• Životnost baterie: alkalické: přibližně 10 hodin, manganové: přibližně 3 

hodiny 
• Spotřeba: 60 mA 
• Rozměry (ŠxHxV): 100 mm x 63 mm x 101 mm/3.94" x 2.48"x 3.98" 

(včetně projekce) 
• Hmotnost: 260 g/9.17 oz. (bez baterie) 
• V balení najdete: 6F22 manganovou baterii x 1, kabel 
• Volitelné položky: AC adaptér (DC 9 V) 
* Životnost baterie je jen přibližná. Velmi se mění podle nastavené 

hlasitosti. 

 


