
 

 
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 

Zdroj napájení 

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 předešli poškození, obsluhujte přepínače a další prvky na panelu decentně. 

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. 

Dbejte na to, aby se do přístroje nedostaly cizí předměty a 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 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”. 

 

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. 

VOX PATHFINDER 10 
Toto 10-Watt, 1 x 6.5" poutavé kombo je současně klasickým VOXem a zahrnuje povrch připomínající kůži, naši 

specifickou mřížku a samozřejmě, typické knoby! Drobné, leč veledůležité detaily, jako zlaté lišty a bílé lemování jsou 

rovněž věrně reprodukovány, perfektně připomínají legendární vzhled VOX. 

 

Malý, ale silný! 

Pathfinder 10 má 10-Watt výstup, s plným pásmem, což jej činí perfektním pro domácí cvičení, rozcvičování a 

nahrávání. Přepínač Clean/Overdrive umožňuje přímo přepínat čistý a zkreslený zvuk. Pouhým stiskem tohoto 

přepínače získáte z krystalicky čistého zvuku naše jedinečné, teplé zkreslení; nebo z lehce nakřáplého blues skočíte 

rovnou do high-gain, moderního rockového rachotu. 

 



HORNÍ PANEL 

 

 
 

1. INPUT Jack 

Vstupní jack. Sem – překvapivě – zapojíte kytaru! 

2. GAIN Control 

Nastaví celkovou hodnotu gainu předzesilovače v kombu. Tímto knobem volíte spoustu drsných zvuků – od 

čistého až po drtivé a šílené, a cokoliv mezi tím! Vše, co získáte, závisí na tom, jak nastavíte tento knob, a 

také jak nastavíte přepínač Clean/Overdrive (3). V obou režimech Switch - Clean & Overdrive – stáhnete-li 

knob Gain (tedy proti ručičkám hodin), zvuk se vyčistí, zatímco zesílením (tedy podle ručiček hodin) se zdrsní. 

Možnosti jsou nekonečné. 

3. CLEAN/OVERDRIVE 

Jak již jméno napovídá, přepíná preamp u Pathfinder 10 do jednoho či druhého, specifického režimu - Clean 

(přepínač je "vypnutý") nebo Overdrive ("zapnutý"). Asi očekáváte, že režim Overdrive dává mnohem více 

gainu, než režim Clean. Takže stačí stisknout toto tlačítko, potřebujete-li přidat gain! 

4. TREBLE 

Nastavuje vysoké frekvence zvuku. Může váš zvuk přenést od měkkého a kulatého, do jasného a řezavého, 

nebo kamkoliv mezi tím. 

5. BASS 

Nastavuje basové frekvence zvuku. Může váš zvuk přenést od teplého a lehkého, po temný a hutný, nebo 

kamkoliv mezi tím. 

6. VOLUME 

Určuje celkovou hlasitost komba. Nastavení do vyšších hodnot a současně s nízkým Gainem skvěle funguje 

pro čistý zvuk (Tip: pokud chcete opravdu čistý zvuk, musíte vypnout přepínač Clean/Overdrive!), naopak 

stažením hlavní hlasitosti, nastavením režimu Overdrive a zvýšením Gainu získáte hutný, zkreslený zvuk v 

hloubkách, snesitelný i doma. 

7. HEADPHONE/LINE OUT Jack 

Tento duální výstup přenáší speciálně filtrovaný signál pro použití buď ve sluchátkách nebo pro přímé 

připojení do zvukové karty či nahrávací konzole. LINE OUT dává dobře znějící signál pro nahrávání nebo živé 

hraní, bez nutnosti přidávání mikrofonu před kombo. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Zasunutím konektoru do tohoto jacku umlčíte interní reproduktor. 

8. POWER 

On/Off vypíná hlavní napájení do komba. Příslušná LEDka svítí v zapnutém stavu. 

 

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ 

 

 
  



VOX Pathfinder 10 specifikace 

 

Obvody: Solid-State 

Výstupní výkon: 10W RMS 

Reproduktor: 1 x VOX Bulldog 6,5", 8 Ohm 

Vstup: Input jack 

Výstup: PHONES/LINE OUT jack 

Ovládací prvky: GAIN, TREBLE, BASS, VOLUME, CLEAN/OVERDRIVE SWITCH 

Rozměry: (Š x H x V): 38,0 x 26,0 x 17,0 cm 

Hmotnost: 4,8 kg 

 

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění. 

 


