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SÚPRAVA ELEKTRICKEJ GITARY 
Obj. �. 301 750 

 
Blahoželáme Vám ku kúpe tejto súpravy s gitarou QTX. Pred uvedením do prevádzky si 
pozorne pre�ítajte tento návod na použitie. 
 
Bezpe�nostné pokyny 
� Pred uvedením do prevádzky si pre�ítajte tento návod na použitie. 
� Návod uschovajte na neskoršiu konzultáciu. 
� Vhodné len na použitie v suchých interiéroch. 
� Prístroj obsahuje �asti pod napätím. Preto NIKDY neotvárajte kryt prístroja. 
� Prístroj �istite len mierne navlh�enou nechlpatou utierkou. Nepoužívajte �istiace prostriedky 

ani riedidlá.  
� Kryt prístroja nikdy neotvárajte. Opravy môže vykonáva� len odborník. 
� Ke� zástr�ku vy�ahujete zo zásuvky, vždy �ahajte za zástr�ku a nie za kábel. 
� Pri búrke alebo ak prístroj nepoužívate, vypojte sie�ový adaptér zo zásuvky.  
� Skladujte mimo dosahu detí. 
� Zástr�ky sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami. 
� Pred údržbou a opravami najprv vytiahnite zástr�ku zo zásuvky. 
� Hlasitos� nastavujte opatrne. Rýchle zmeny hlasitosti môžu poškodi� reproduktory. 
� Zosil�ova� zapínajte ako posledný a vypínajte ako prvý. 
 
Obsah 
� elektrická gitara 
� gitarový zosil�ova� 
� taška 
� kábel 
� reme� na plece 
� ladi�ka 
� 3 x plektra 
� súprava rezervných strún (6 kusov) 
 
Prevádzka zosil�ova�a 
1. input – vstup na pripojenie kábla gitary 
2. volume – na nastavenie výstupnej hlasitosti 



3. treble – na nastavenie výšky tónov 
4. bass  - na nastavenie h�bky tónov 
5. phone – na pripojenie slúchadiel 
6. power – na zapnutie a vypnutie zosil�ova�a 
 
Zapnutie 
Pomocou 6,35 mm zástr�ky pripojte elektronickú gitaru k vstupu „Input“ na �avej prednej 
strane zosil�ova�a. 
 
Regulácia hlasitosti 
Pomocou regulátora môžete nastavi� výstupnú hlasitos� zosil�ova�a. Ak chcete hlasitos� 
zvýši�, oto�te regulátorom doprava, ak chcete hlasitos� zníži�, oto�te ním do�ava. Pred 
zapnutím zosil�ova�a musí by� tento regulátor oto�ený úplne do�ava na hodnote „0“. 
 
Regulácia zvuku 
Pomocou regulátorov „Treble“ a „Bass“ môžete nastavi� vysoké a hlboké tóny. 
Experimentuje s regulátormi, kým nedosiahnete požadovaný zvuk. 
 
Slúchadlá 
Na prednej strane prístroja sa nachádza výstup na slúchadlá „Phone“. Pripojte slúchadlá s 6,35 
mm zástr�kou. Zvuk je teraz po�ute�ný len cez slúchadlá a môžete cvi�i� bez toho, aby ste 
rušili Vaše okolie. 
 
Prevádzka gitary 
1. ladiaci mechanizmus – na ladenie strún 
2. pickups – zachytávajú vibrácie strún 
3. mostík – udržuje struny na mieste 
4. 6,35 mm – výstup na pripojenie k zosil�ova�u 
5. regulátor zvuku – pre hlasitos�, vysoké a hlboké tóny 
6. 5 stup�ov – regulátor na nastavenie pickups 
 
Pripojenie 
Pripojte dodaný kábel ku gitare a k zosil�ova�u. Zosil�ova� musí by� vypnutý, ke� kábel 
pripájate. 
 
Regulácia hlasitosti 
Pomocou regulátora hlasitosti nastavujete hlasitos� prechádzajúcu do zosil�ova�a. Ak chcete 
hlasitos� zvýši�, oto�te regulátorom doprava, ak chcete hlasitos� zníži�, oto�te ním do�ava.  
 
Regulácia zvuku 
Pomocou regulátorov „Treble“ a „Bass“ môžete nastavi� vysoké a hlboké tóny. 
Experimentuje s regulátormi, kým nedosiahnete požadovaný zvuk. 
 
Nastavenie 5-stup�ového pickup prepína�a 
Existuje 5 rozli�ných možností nastavenia: pickup na mostíku, pickup na mostíku a v strede, 
pickup v strede, pickup v strede a na hrdle, pickup na hrdle. Tieto nastavenia menia zvuk. 
 
Technické údaje 
Gitara 
Telo : ................................................  tis 
Hrdlo : ..............................................  jase� 



Hmatník : ..........................................  21 
Pickups : ...........................................  3 single-coil pickups (mostík, stred) 
Prepína� pickups : ............................  5-stup�ový pickup prepína� 
Hardware : ........................................  pochrómovaná ladiaca mechanika 
 
Zosil�ova� 
Výkon : .............................................  10 W RMS, 20 W špi�ka 
Napájanie : ........................................  230 V AC / 50 Hz 
Spotreba : ..........................................  25 W 
Reproduktory : ..................................  7“ basové reproduktory, špeciálny vyhotovenie 
Výstup : ............................................  slúchadlá  
 
Právo na zmeny vyhradené. 
 

Prístroj nikdy vlastnoru�ne neopravujte ani na �om nevykonávajte zmeny. 
Zaniká tým nárok na záruku! 
Ak vzniknú škody nedodržaním tohto návodu na použitie, zanikne nárok na 
záruku! Neru�íme za následné škody, ktoré by z toho vyplynuli. 
Nezodpovedáme za vecné škody, úrazy osôb, ktoré boli spôsobené neodborným 
zaobchádzaním alebo nedodržovaním bezpe�nostných predpisov. V týchto 
prípadoch zaniká akýko�vek nárok na záruku. 

 
 
 
 
 
Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 
811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tla�i. Zmeny v technickom stave 
vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05 


