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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 
Kdykoliv přístroj nebudete používat, vypněte jej. Vyjměte baterii, abyste předešli 
jejímu vylití, nebude-li ladička používána po delší dobu. 
 

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. 
 

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. 

 

 
Toto zařízení splňuje Část 15 třídy A Pravidel FCC. 
A to v následujících dvou podmínkách:  (1) Zařízení nesmí vyzařovat 
nebezpečnou interferenci a (2) musí akceptovat jakoukoliv přijatou interferenci, 
včetně interference, která způsobí nežádoucí operaci. 

 
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. 

Uživatelský manuál VOX amPlug 2 
Děkujeme za zakoupení sluchátkového kytarového/baskytarového zesilovače VOX 
amPlug 2. Abyste plně využili všech výhod tohoto produktu a zajistili si 
bezproblémové fungování, pečlivě si přečtěte tento uživatelský manuál a 
používejte produkt podle instrukcí. 
 

Instalace baterií 
Sejměte kryt prostoru baterií. 
Vložte dvě AAA baterie, jak je znázorněno na 

obrázku nalevo. Pečlivě zkontrolujte zda je 

polarita správně, než zasunete baterie. 

Pokud budete amPlug používat delší dobu, 
doporučujeme použít alkalické baterie.  
Vyměňte baterie, když začne indikátor 

napájení svítit tlumeně. 

 

POZN.: Vybité baterie musíte z amPlug okamžitě vyjmout. Pokud je necháte 
v přístroji, mohou vytéct a způsobit tak poruchu nebo poškození. Měli byste 
vyjmout baterie i tehdy, jestliže nebudete amPlug delší dobu používat. 

Funkce Auto Power-Off 
amPlug je vybaven funkcí automatického vypnutí. Jestliže nepoužijete jakákoliv 
ovládání nebo tlačítka nebo nebude přítomen žádný uživatelský vstup po dobu 
přibližně 30 minut, amPlug se automaticky vypne. 
 
POZN.: Je-li vstupní úroveň extrémně nízká nebo se zvuk mění pouze neznatelně, 

amPlug může vyhodnotit situaci jako bez vstupu. Kromě toho záleží také na 
nastavení a prostředí, amPlug může šum nebo ruch z okolí vyhodnotit naopak jako 
vstup, i když na kytaru nehrajete. 
POZN. –Bass–: Funkce automatického vypnutí se neaktivuje, jestliže je přehrává 

jakýkoliv rytmus. 

 

Průvodce panely 
1. Vstup: Zde zapojíte svou 
kytaru. Polohujte konektor dle 
instrukcí na obr. 1. Nastavte jej 
pod úhlem, který je vyhovující pro 
vaši kytaru. 
2. Tlačítko, indikátor 
STANDBY/ON/MODE:  
Toto tlačítko podržte přibližně jednu 
vteřinu a amPlug se za/vypne. 
Stiskem tohoto tlačítka poté, co již 
byl amPlug zapnut, budete přepínat 
režim. Indikátor bude svítit podle 
zvoleného režimu. 
 
 

 Režim 1 
(zelená) 

Režim 2 
(oranžová) 

Režim 3 
(červená) 

AC30 Tremolo off Tremolo 1 
(Min) 

Tremolo 2 
(Max) 

Classic 
Rock 

Mid boost off Mid boost 1 
(Lo) 

Mid boost 2 
(Hi) 

kovová Mid cut off Mid cut 1 (Lo) Mid cut 2 (Hi) 

Bass High Gain Normal Gain Low Gain 

 
3. Jack AUX (stereo): Sem můžete zapojit externí audio zařízení. Nastavte 

hlasitost přehrávání také odpovídajícím způsobem na připojeném přehrávači. 

 

Obr. 1 
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4. Ovládání GAIN –AC30/Classic Rock/Metal–:  
Tímto nastavíte gain zesilovače. 
Ovládání VOLUME –Bass–:  
Toto upravuje celkovou hlasitost zesilovače. 
5. Ovládání TONE: Tento parametr nastavuje zvuk. 
6. Ovládání VOLUME –AC30/Classic Rock/Metal–:  
Toto upravuje celkovou hlasitost zesilovače. 
Ovládání Vol [Tempo] –Bass–:  
Tímto nastavíte hlasitost rytmu. Během práce s tímto ovládáním podržte tlačítko 
RHYTHM a budete moci nastavit tempo rytmu. 
7. Tlačítko FX –AC30/Classic Rock/Metal–:  
Tím zvolíte efekt. S každým stiskem tohoto tlačítka přepínáte nastavení v 
následujícím pořadí: Chorus → Delay → Reverb → Effect off → Chorus ... Kromě 
toho lze jednu ze třech variací pro zvolený efekt zvolit podržením tlačítka FX a 
stiskem tlačítka STANDBY/ON/MODE. 
Daná variace je indikována počtem pípnutí při stisku tlačítka. 
Tlačítko RHYTHM –Bass–: Tím spustíte/zastavíte rytmus a zvolíte šablonu 
rytmu. S každým stiskem tohoto tlačítka přepínáte nastavení v následujícím 
pořadí: Rock/Pop → Funk/R&B → Other → Rhythm off → Rock/Pop → ...  
Kromě toho lze jednu ze třech variací pro zvolenou šablonu rytmu zvolit 
podržením tlačítka RHYTHM a stiskem tlačítka STANDBY/ON/MODE. Daná 
variace je indikována počtem pípnutí při stisku tlačítka. 
8. Jack PHONES: Sem zapojíte sluchátka, přenosné reproduktory, mix nebo 
nahrávací zařízení. 

Pozor! 
• Když připojujete amPlug k externímu zařízení, 

jako je například mix nebo rekordér, stáhněte 
hlasitost na externím zařízení na minimum, než 
k němu připojíte amPlug. Po připojení zapněte 
amPlug a nastavte hlasitost externího zařízení 
na požadovanou úroveň. 

• Když odpojujete amPlug od kytary, uchopte 
amPlug co nejblíže základně těla vstupního 
konektoru. Jestliže jej chytnete na konci, 
riskujete poškození amPlug. 

• Odpojte amPlug od kytary ještě před tím, než ji 
opřete o zeď nebo položíte na zem. Jestliže to 
neuděláte, amPlug nebo kytaru můžete poškodit 
úderem o podlahu. 

 

Specifikace 
Zdroj napájení: dvě AAA baterie 
Životnost baterie 
AC30/Classic Rock/Metal:  

11 hodin/17 hodin (alkalické, FX on/FX off) 
4 hodiny/9 hodin (zinko-uhlíkové, FX on/FX off) 

Bass:  11 hodin/17 hodin (alkalické, RHYTHM on/RHYTHM off) 
4 hodiny/9 hodin (zinko-uhlíkové, RHYTHM on/RHYTHM off) 

Rozměry (Š x H x V): 86 x 38 x 31 (mm) / 3,39" x 3,15" x 1,22" (inches) 
Hmotnost: 40 g / 1,41 oz (bez baterií) 
Přibaleno: dvě AAA baterie 

 

 


