
MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL                                               Staženo z http://www.hw.cz  
 

 
1 / 5 

 

 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Napájení 
Napájecí napětí :     230 V +5% / -10%, střídavé 50 Hz 
Příkon :      max. 100 VA 
Jištění :      tavná trubičková pojistka T 1A / 250 V 
Kytarový vstup 
Jmenovité vstupní napětí :    80~400 mVRMS „HI“ / 0,4~2 VRMS „LO“ 
Vstupní impedance :    300 kΩ 
Korekční obvody 
Regulace hloubek :    ±15 dB / 50 Hz, f0 = 0,8 kHz 
Regulace středů :    ±17,5 dB / volitelně pro 120 Hz až 6,4 kHz / strmost 12 dB/okt. 
Regulace výšek :     ±15 dB / 10 kHz, f0 = 0,8 kHz 
Efektová smyčka 
Typ :      sériová, monofonní 
Jmenovité výstupní napětí (SEND) :  0,5 VRMS 
Výstupní impedance :    600 Ω 
Jmenovité vstupní napětí (RETURN) :  0,5 VRMS 
Vstupní impedance :    40 kΩ 
Linkový výstup 
Typ :      nesymetrický, monofonní 
Jmenovité výstupní napětí :   0,63 VRMS 
Výstupní impedance :    600 Ω 
Koncový zesilovač 
Jmenovitý výstupní výkon :   70 WRMS / 100 W hudební 
Reproduktor :     10“, EMINENCE - série „Legend“ 
Indikace provozních stavů 
Zapnutý stav :     doutnavka pod hmatníkem vypínače 
Aktivní kanál :     „CLEAN“ - zelená LED / „LEAD“ - červená LED 
Dálkové ovládání 
Řízené obvody :     přepínání kanálů 
Typ ovladače :     bezzákmitové spínací tlačítko (mikrospínač) 
Obecné údaje 
Rozměry :     330 mm (šířka) / 345 mm (výška) / 245 mm (hloubka) 
Váha :      cca 8 kg 
Elektrické provedení :    dle ustanovení ČSN EN 60335-1+A55, ČSN EN 60335-2-45 
EMC :      dle ustanovení ČSN EN 55014 
Provozní prostředí :    obyčejné 
Rozsah pracovních teplot :   +5 až +40 °C 
Relativní vlhkost :    do 80 % r.v. 
 

 



MALÉ KYTAROVÉ KOMBO - MANUÁL                                               Staženo z http://www.hw.cz  
 

 
2 / 5 

POUŽITÍ 
 
SPECIFIKACE 
 

Kombo je určeno k zesilování a úpravě signálu z elektrických kytar. Signál se zpracovává ve dvou kanálech které 
produkují buď čistý nebo zkreslený zvuk. Kanály lze přepínat manuálně z panelu nebo dálkově např. nožním spínačem. Pomocí 
korekčních obvodů s parametrickými středy lze procházející signál kmitočtově korigovat. Kombo je vybaveno efektovou 
smyčkou pro eventuální připojení externích efektových zařízení a linkovým výstupem pro připojení k mixážnímu pultu. 
 

Funkční blokové schéma 
 

 
 
 
 

Připojovací, ovládací a indikační prvky na panelech zesilovače 
 

 
 
 
[1]  Přepínač zisku předzesilovače   [8]   Regulace hlasitosti zkresleného kanálu [14]  Síťový kabel 
[2]  Vstup pro kytaru    [9]   Regulace hloubek   [15]  Síťová pojistka 
[3]  Regulace hlasitosti čistého kanálu  [10]  Nastavení frekvence parametrických středů [16]  Linkový výstup 
[4]  Indikátor aktivity čistého kanálu  [11]  Regulace úrovně parametrických středů [17]  Efektová smyčka – návrat signálu 
[5]  Tlačítko přepínače kanálů   [12]  Regulace výšek   [18]  Efektová smyčka – výstup signálu 
[6]  Indikátor aktivity zkresleného kanálu [13]  Hlavní vypínač    [19]  Dálkové ovládání - nožní přepínač 
[7]  Regulace úrovně zkreslení 
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INSTALACE 

 
 

Příklad zapojení komba do ozvučovací soustavy 
 

 
 
PŘIPOJENÍ K SÍTI 
 

K síti se kombo připojuje pomocí standardního třížilového síťového kabelu [14] vyvedeného ze zadního panelu zařízení. 
Kombo smí být připojeno pouze k síťovému rozvodu, který vyhovuje všem platným bezpečnostním předpisům. Síťový přívod je 
jištěn tavnou pojistkou (T 1 A / 250V) umístěnou v pouzdru [15] vedle síťového přívodu. 
 
PŘIPOJENÍ KYTARY 
 

Kytara se zapojuje do nesymetrického monofonního vstupu komba GUITAR [2] pomocí kabelu zakončeného běžným 
konektorem Jack 1/4“. Impedance kytarového vstupu je cca 300 kΩ. Napěťová úroveň na vstupu se může měnit v poměrně 
velkém rozsahu (asi 80 mVRMS až 2 VRMS), přizpůsobení se provádí pomocí přepínače zisku IN LO / HI [1] – viz dále. 
 
PŘIPOJENÍ NOŽNÍHO PŘEPÍNAČE 
 

Pro volbu kanálů pomocí dálkového ovládání je určen konektor FOOT SWITCH – REMOTE CONTROL [19] typu Jack 
1/4“. Pro správnou funkci je třeba pro dálkové ovládání použít nožní spínač s funkcí spínacího tlačítka. Vždy při sešlápnutí 
pedálu (tj. při stisku tlačítka) dojde k přepnutí kanálu. 
 
EFEKTOVÁ SMYČKA 
 

Pro možnost připojení externích efektových zařízení je kombo je vybaveno konektory monofonní sériové efektové smyčky. 
Výstupní signál pro externí efekty je k dispozici na konektoru FX LOOP SEND [18] – jmenovitá úroveň signálu na tomto výstupu 
je cca 0,5 VRMS (-6 dBu) a výstupní impedance je cca 600 Ω. Zpětný signál z externích efektů se přivádí na konektor FX LOOP 
RETURN [17] – jmenovitá úroveň signálu na tomto vstupu by měla být opět cca 0,5 VRMS (také -6 dBu, tzn. zesílení externího 
efektového zařízení je 1), vstupní impedance je cca 40 kΩ. 

 
LINKOVÝ VÝSTUP 
 

Pro připojení ke vstupu dalšího zesilovače nebo mixážního pultu je určen nesymetrický monofonní linkový výstup LINE 
OUTPUT [16] – jmenovitá úroveň signálu na tomto výstupu je cca 0,63 VRMS (-4 dBu) a výstupní impedance je cca 600 Ω. 
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OBSLUHA 

 
Po zapojení do sestavy a připojení k síti se kombo zapíná hlavním vypínačem PWR [13]. Zapnutý stav je indikován 

rozsvícením červené doutnavky pod hmatníkem vypínače. Pokud se po zapnutí tato doutnavka nerozsvítí, může být přerušená 
tavná pojistka v pouzdru [15] - poškozenou pojistkovou vložku je vždy bezpodmínečně nutné nahradit pouze předepsaným 
typem, tj, T 1 A / 250V (Pozor ! Před výměnou pojistkové vložky zařízení vypněte a odpojte od sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem !) 
 
VOLBA VSTUPNÍ ÚROVNĚ 
 

Přepínačem IN LO / HI [1] se volí zisk vstupního předzesilovače komba podle výstupního napětí připojené kytary. 
V poloze „HI“ je zisk vstupního předzesilovače vyšší (tj. pro kytary s menším výstupním napětím), v poloze „LO“ je zisk 
vstupního předzesilovače nižší (tj. pro kytary s větším výstupním napětím). 
 
VOLBA KANÁLU 
 

Přepínání mezi čistým (CLEAN) a zkresleným (LEAD) kanálem se provátí pomocí tlačítka SELECT [5]. Zelená LED [4] 
resp. červená LED [6] vedle tlačítka SELECT [5] indikují, zda je právě aktivní čistý (CLEAN) resp. zkreslený (LEAD) kanál. 
Současně s manuálním ovládáním z panelu lze kanály přepínat dálkově např. pomocí nožního spínače (tlačítka) připojeného do 
konektoru FOOT SWITCH – REMOTE CONTROL [19]. 
 

KANÁL „CLEAN“ 
 

V tomto kanálu je vstupní signál z kytary pouze zesilován bez jakéhokoliv zkreslení. Požadovaná hlasitost kanálu 
„CLEAN“ se nastavuje regulátorem LEVEL [3]. 
 

KANÁL „LEAD“ 
 

V tomto kanálu je možné vstupní signál z kytary zkreslovat. Zkreslovač přimíchává k signálu z kytary liché i sudé 
harmonické, takže výsledný zvuk se podobá zkreslení vznikajícímu v elektronkových zesilovačích. Úroveň zkreslení se 
nastavuje regulátorem DISTORTION [7], požadovanou hlasitost kanálu „LEAD“ lze nastavit regulátorem LEVEL [8]. 
 
KOREKČNÍ OBVODY 
 

Kombo je vybaveno třípásmovými korekčními obvody s parametrickými středy (blok „PARAMETRIC EQUALIZATION“). 
Korekční obvody jsou společné pro oba kanály. Potlačení či zesílení nízkých kmitočtů se nastavuje regulátorem LOW [9], 
potlačení či zesílení středů se nastavuje regulátorem MIDDLE LEVEL [11], potlačení či zesílení vysokých kmitočtů se nastavuje 
regulátorem HIGH [12]. Regulátorem MIDDLE FREQ [10] se volí požadovaný kmitočet pásma středů. Průběhy regulace 
kmitočtových pásem jsou znázorněny v grafech na následujících obrázcích. 
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Kmitočtová charakteristika korekcí hloubek a výšek 

 

 
 
 

Kmitočtová charakteristika korekcí středů 
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