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KYTAROVÝ ZESILOVAČ 
 

 
 
 
 
 

  Uživatelský manuál 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Přečtěte si instrukce. 
• Řiďte se těmito instrukcemi. 
• Dbejte všech varování. 
• Sledujte veškeré instrukce. 
• Nepoužívejte přístroj tam, kde hrozí kontakt s vodou. 
• Přístroj nesmí zmoknout, ani být postříkaný, nestavějte 

na něj nádoby s vodou, např. vázy. 
• Čistěte jej pouze suchým hadříkem. 
• Ponechejte volné chladící otvory. Instalujte přístroj 

přesně podle instrukcí výrobce. 
• Nestavějte jej poblíž zdrojů tepla, jako jsou topení, 

termostaty, kamna a podobná zařízení (včetně 
zesilovačů), která produkují teplo. 

• Dbejte o bezpečnostní směrnice, určující polarizovaný 
nebo uzemněný typ zástrčky. Polarizovaný typ zástrčky 
má jeden konektor větší než druhý. Uzemněný typ 
zástrčky má dvojitou vidlici a třetí uzemňovací otvor. 
Široká vidlice i třetí kontakt jsou zde pro vaši bezpečnost. 
Pokud dodaná zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, 
poraďte se s elektrikářem o výměně odpovídajícího 
modelu. (týká se USA a Kanady) 

• Zabraňte tomu, aby byl přívodní kabel uvolněný nebo 
potrhaný, především na obou koncích. 

• Používejte pouze dodatky a příslušenství, doporučené 
výrobcem. 

• Vytáhněte přístroj ze zásuvky před bouřkou, nebo když 
nebude delší dobu používán. 

• Vypnutím vypínačem neoddělíte přístroj zcela od napětí, 
musíte vytáhnout napěťovou šňůru ze zásuvky, pokud 
nebudete s přístrojem pracovat po delší dobu. 

• Instalujte produkt poblíž zásuvky, aby byla snadno 
dosažitelná. 

• VAROVÁNÍ—Zapojte hlavní přívod přístroje do zásuvky s 
uzemňovacím kolíkem. 

• Servisní zásahy svěřte odborným servisním technikům. 
Servisní zásah je vyžadován, je-li přístroj jakkoliv 
poškozen, včetně napájecího kabelu či zástrčky, když 
pronikne dovnitř kapalina nebo do něj zapadnou cizí 
předměty, když byl vystaven dešti nebo silné vlhkosti, když 
nefunguje normálně nebo když upadne. 

• Neinstalujte zařízení daleko od zásuvky a/nebo rozdvojky. 
• Neinstalujte zařízení do malého prostoru, jako jsou 

knihovny, a podobně. 
• Příliš silný zvuk ve sluchátkách může způsobit ztrátu 

sluchu. 
• Vozík, podstavec, nebo stolek používejte pouze 

doporučený výrobcem, nebo je-li dodán s produktem. 
Pokud použijete vozík, dbejte na to, aby nedošlo 
k převrhnutí. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku 
slouží k upozornění uživatele na přítomnost 
nechráněného “nebezpečného napětí” uvnitř 
přístroje, jež může, při doteku způsobit zranění 
elektrickým proudem. 

 
Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku 
varuje uživatele před podstatným zásahem a 
obsahuje pokyny pro údržbu dle doprovodné 
literatury. 

 
 
 
 

Poznámka k likvidaci (pro EU) 
Pokud je symbol "překřížené popelnice"na obalu produktu, v 
manuálu, na baterii, nebo 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 špatnému vlivu na životní prostředí. 
Jelikož správná metoda likvidace závisí na příslušných 
zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci místní 
administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc baterie 
obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je na baterii 
nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol a to pod 
symbolem “přeškrtnuté popelnice”. 

 
* Veškeré názvy produktů a společností jsou obchodními známkami 

nebo registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů. 

 



 
 

ÚVOD 
Gratulujeme ke koupi kytarového zesilovače VOX AC10C1. 

 

Toto kombo je vyvrcholením přes 50 let odborných zkušeností s výrobou kytarových zesilovačů 
vysoké kvality. Prošli jsme naše historické záznamy a znovu si představili starou klasiku pro 
moderního hráče. 

 

Pevně věříme, že tato vylepšení shledáte mimořádně užitečnými, a že vaše nové kombo vám 
zajistí spoustu hodin zábavy. AC10C1 je vybaven několika moderními vlastnostmi a 
vychytávkami, včetně celkové hlasitosti, reproduktorem Celestion VX10 a custom VOX 
reverbem, abychom vyjmenovali alespoň některé. Přečtěte si tento manuál pečlivě, abyste se s 
nimi dokonale seznámili. 

 

AC10C1 má nyní zmodernizovaný, jednokanálový design, s více než dostatečnou flexibilitou, 
která uspokojí vaše zvukové požadavky a herní nároky. 

 

 

USPOŘÁDÁNÍ ČELNÍHO PANELU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

1. MAINS napájení Podává informaci o tom, zda je zesilovač zapnutý nebo vypnutý! 
 
2. MAINS Vypínač 

Toto je ON/OFF spínač, který za/vypíná zesilovač. Před přenášením 
zesilovače jej vypněte a odpojte. 

 

3. VOLUME knob Ovládá celkovou hlasitost komba. Čistější zvuk získáte snížením hlasitosti 
GAIN a zvýšením VOLUME. Pokud snížíte hlasitost VOLUME a zvýšíte 
GAIN, získáte více zkreslený a slabší zvuk. Jako u všech knobů tohoto 
komba, je potřeba vyzkoušet různé konfigurace a najít zvuk, který přesně 
odpovídá vašemu stylu hry. 

 

4. REVERB knob Ovládá hodnotu reverbu zvuku. Nový Custom VOX reverb dodává 
skvělou hloubku zvuku, od jemného ambience, až po prostorové víření. 

 

5. TREBLE knob Ovládá vysoké frekvence vašeho zvuku—od jemného a 
zakulaceného zvuku při nižších hodnotách nastavení (otočeno 
doleva), až po jasné a ostré výšky, když jsou hodnoty nastavení 
vyšší (otočeno doprava) a samozřejmě vše mezi tím. 

 

6. BASS knob Ovládá nízké frekvence ve vašem zvuku—od tenkého a lehkého 
při nižších hodnotách nastavení (otočeno doleva), až po těžký a 
hutný zvuk při vyšších hodnotách nastavení (otočeno doprava) a 
samozřejmě vše mezi tím. 



7. GAIN knob Určuje citlivost předzesilovače. Hlasitost a zkreslení zvýšíte otočením 

doprava, doleva získáte tišší, čistější zvuk. Knob GAIN využijete v 
souvislosti s hlasitostí VOLUME, která umožňuje dosáhnout perfektního 
poměru mezi zkreslením a celkovou hlasitostí. 

 

POZN.: Tento zesilovač je sestaven tak, že může několik minut trvat, než se obvod 
po zapnutí ustálí. Během této doby se může objevit šum, který ale brzy 
zmizí). 

 

8. INPUT Jack Sem zapojte kytaru! 
 

 
 

USPOŘÁDÁNÍ ZADNÍHO PANELU 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. EXTERNAL SPEAKER jack 

Tento reproduktorový jack umlčí (odpojí) vnitřní reproduktory a můžete 
tak připojit libovolný 16-ohmový kabinet. 

 

VAROVÁNÍ: Aby celý systém pracoval správně, musíte dbát na následující upozornění. 
 

a) Nepřipojujte reproduktor, jehož kapacita stanoveného vstupu je nižší 
než 10W. Pokud nebudete dbát těchto upozornění, můžete zničit 
reproduktor—rozhodně nedoporučujeme! 

 

b) Pro zapojení externího reproboxu použijte pouze speaker kabel, žádný jiný. 
Nepoužívejte stíněný kabel, jako k zapojení kytary do komba. 

 
c) Vypněte kombo, když při/odpojujete kabel. Za/odpojení kabelu, když přístroj 

běží, může poškodit zesilovač. 
 

POZN.: Doporučujeme pro všechny audio kabely, s výjimkou speaker kabelu, 
použitého k zapojení do AC10C1, byly kvalitní a chráněné. Délka by 
neměla přesahovat 10m. K propojení AC10C1 a externích kabinetů vždy 
používejte nestíněný kabel, schválený značkou Vox. 

 

2. MAINS INPUT Zde zapojíte přiložený, odnímatelný napájecí kabel. 
Specifické vstupní napětí, které váš zesilovač potřebuje ke správnému 
chodu, najdete na zadním panelu zesilovače. Než vše zapojíte a zapnete 
zesilovače, zkontrolujte, že máte nastavené správné napětí. V případě 
jakýchkoliv pochybností vše konzultujte s vaším lokálním prodejcem VOX. 



 
 

 
 

 
 

Funkce Auto Power-Off (pouze 230V verze) 
 

Aby byl tento zesilovač v souladu s evropskými směrnicemi ErP, je vybaven funkcí automatického 
vypínání. 

 

Standardně je tato funkce aktivní a je nastavena tak, aby se zesilovač vypnul po 2 hodinách bez 
jakéhokoliv audio vstupu. 

 
POZNÁMKY: 
1. Vypínač Power je vratného typu. Krátce jej posuňte nahoru pro zapnutí a 

dolů pro vypnutí. Přepínač se vrátí na střed, jakmile jej uvolníte. 
 

2. Funkci Auto Power-Off lze vypnout posunutím přepínače ECO na pozici Off. 
Přepínač najdete na zadním panelu vedle vstupu Mains. 

 

3. Jestliže přepínač uvolníte moc rychle, napájení se nemusí za/vypnout. 
 

4. Nastavíte-li gain nebo hlasitost na minimum, nebudete detekován žádný 
vstupní signál. To znamená, že bude funkce automatického vypnutí aktivní. 

 
 
 

 

AC10C1 

SPECIFIKACE 

 

• Ovládací prvky: Gain, Bass, Treble, Reverb, Volume 

• Vstup: 1x Input jack: 

• Výstup: 1x Externí repro jack 

• Sada lamp: 2 x 12AX7, 2 x EL84 

• Výstupní výkon: 10 W RMS (16Ω) 

• Reproduktor: 1 x 10" VX10 (16Ω) 

• Rozměry: 520 x 210 x 410 mm / 20.47 x 8.26 x 16.14 inches (W x D x H) 

• Hmotnost: 12,3 kg / 27,12 lbs 

• Příslušenství: Napájecí kabel, manuál 

 
*Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 

 
 


