
1 

 
 
 
 
 

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. 

 

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. 
 

Uživatelský manuál VOX amPlug I/O 
Děkujeme za zakoupení audio převodníku s ladičkou VOX amPlug I/O. 
Chcete-li plně využít všech funkcí tohoto produktu a zajistit si jeho bezproblémové 
fungování, přečtěte si tento uživatelský manuál pečlivě a používejte přístroj dle 
instrukcí. 

 
Instalace baterií 
Sejměte kryt prostoru baterií. Vložte dvě AAA 
baterie, jak je znázorněno na obrázku nalevo. 
Dbejte při instalaci baterií na dodržení správné 
polarity. Jakmile začne indikátor napájení blikat, 
baterie vyměňte. 
 
Pozn.: Vybité baterie je nutné z amPlug I/O 

okamžitě vyjmout. Pokud je necháte v přístroji, 
mohou vytéct a způsobit tak poruchu nebo 
poškození. Měli byste vyjmout baterie i tehdy, 
jestliže nebudete amPlug I/O delší dobu používat. 
 

Průvodce panely 

 
1. Vstup: Zapojte kytaru. Polohujte konektor dle obrázku. Nastavte jej pod úhlem, 
který je vyhovující pro vaši kytaru. 
2. Indikátor napájení: Indikuje, zda je amPlug I/O napájený ze sběrnice nebo 
samostatně (bateriemi), když jej zapnete. 
Svítí zeleně: Napájení sběrnicí 
Svítí červeně: Samostatně (bateriemi) 

3.  tlačítko (zapínání ladičky): Tímto za/vypnete amPlug I/O, když je napájen 

bateriemi, nebo za/vypnete ladičku. ("Ladění") 
4. USB port: Sem zapojíte přiložený USB kabel k připojení amPlug I/O k počítači. 
5. Přepínač napájení bateriemi/sběrnicí: Tímto přepínáte typ napájení. 
("Připojení k počítači") 
6. Přepínač GUITAR: Nastavte podle výstupní úrovně kytary. 
7. VOLUME knob: Nastavuje výstupní úroveň jacku PHONES. 
8. Jack PHONES: Sem zapojíte sluchátka, mix nebo nahrávací zařízení. 
9. LED stupnice: Tak jako stupnice na ladičce, ukazuje také tato LED stupnice 
posun výšky tónu každé struny. 

Tip: Podržíte-li tlačítko  přibližně jednu vteřinu, ukáže vám LED stupnice 
zbývající úroveň baterie. 

 

Připojení do počítače 
Připojíte-li amPlug I/O k počítači s Windows 7 nebo novějším OS nebo s Mac OS 
10.8 nebo novějším, budete moci nahrávat a přehrávat audio. amPlug I/O lze také 
použít s Apple iOS zařízením (iOS 7 nebo novější) pomocí Apple USB camera 
adaptéru (nutno dokoupit). 

 Když se připojíte k iOS zařízení, používejte amPlug I/O v režimu napájení 
bateriemi. 

 
O VOX USB-ASIO ovladači (pouze Windows) 
Než začnete používat amPlug I/O, doporučujeme vám nainstalovat VOX USB-
ASIO ovladač. Stáhněte si tento ovladač na stránkách VOX (www.voxamps.jp). 
 
Použití amPlug I/O při napájení sběrnicí 
1. Nastavte přepínač napájení na amPlug I/O na “USB” a poté připojte amPlug 

I/O k počítači přiloženým USB kabelem. Indikátor napájení se rozsvítí zeleně a 
amPlug I/O bude fungovat jako audio převodník. 

2. Když USB kabel z počítače odpojíte, amPlug I/O se vypne. 
 
Použití amPlug I/O při napájení bateriemi 
1. Nastavte přepínač napájení na amPlug I/O na “BATTERY” a poté podržte 

tlačítko  přibližně jednu vteřinu. Indikátor napájení se rozsvítí červeně a amPlug 
I/O bude fungovat jako audio převodník/ladička. 
2. Připojte amPlug I/O k iOS zařízení nebo k počítači přiloženým USB kabelem. 
3. Když odpojíte USB kabel z připojeného zařízení, funkce audio převodníku se 
vypne. Chcete-li vypnout funkci ladičky, podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu. 
 
Tip: Jestliže není amPlug I/O připojeno k iOS zařízení nebo k počítači a podržíte 
tlačítko přibližně jednu vteřinu, amPlug I/O se vypne (funkce audio převodníku a 
ladičky se vypnou). 

 
Ladění 
1. Podržte tlačítko přibližně vteřinu. 

Zapne se funkce ladičky a LED stupnice se rozsvítí. 

 Používáte-li amPlug I/O jako ladičku, nastavte přepínač napájení na 
“BATTERY”. Jestliže není amPlug I/O připojeno k počítači, když je přepínač 
napájení nastaven na “USB” (napájení sběrnicí), funkci ladičky nebude 
možné zapnout a to ani tehdy, máte-li vložené baterie. 

2. Zahrajte na prázdnou strunu, kterou chcete naladit. 

Z “  ” na LED stupnici začne blikat LEDka té struny, která 
nejbližší zahranému tónu. Laďte strunu, dokud nebude blikat přímo LEDka 
dané struny. 

strunu podladili, rozsvítí se  nalevo. Pokud jste strunu naladili nad daný 

tón, rozsvítí se  napravo. 

Pro snížené ladění stiskněte tlačítko , když máte zapnutou funkci ladičky. 

Rozsvítí se “b” a kytaru bude možné podladit o půltón. Když tlačítko  
stisknete znovu, “b” zhasne a amPlug I/O se vrátí ke standardnímu ladění. 
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4. Chcete-li vypnout funkci ladičky, podržte tlačítko přibližně jednu vteřinu. LED 
stupnice zhasne. 
Jestliže není přítomen žádný zvukový vstup po dobu 5 minut a máte zapnutou 
funkci ladičky, amPlug I/O se automaticky vypne (funkce úspory energie). 

Chcete-li znovu použít ladičku, stiskem tlačítka  ji zapnete. 

 
Pozor! 
• Když odpojujete amPlug I/O od kytary, uchopte amPlug I/O co nejblíže 

základně těla vstupního konektoru. Jestliže jej chytnete na konci, riskujete 
poškození amPlug I/O. 

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

• Když zapojujete USB kabel do amPlug I/O, nepoužívejte jeho přepínače nebo 
ovládání VOLUME. Jestliže toto nedodržíte, zařízení nemusí být správně 
rozpoznáno. 

 
Specifikace 
• Zdroj napájení: dvě AAA baterie (alkalické nebo nikl-metal hydridové)  
• Životnost baterií:  přibližně 8 hodin (alkalické) 
• Rozměry (Š x H x V):  

86 x 38 x 36 (mm)/3.39" x 1.50" x 1.42" (s konektorem v uložené pozici) 
• Hmotnost:  40 g / 1,41 oz (bez baterií) 
• Součásti balení: dvě AAA baterie, USB kabel 
 
 

 


