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TLC COMPRESSOR™ 
 
TLC Compressor od Aguilar je inovativní analogový kompresor, který byl navržen 
k tomu, aby poskytoval hudebníkům možnost ovládat dynamiku flexibilním a 
hudebním způsobem, což z něj činí neocenitelnou pomůcku při nahrávání i při 
živém hraní. Náš patentovaný obvod Trans Linear Control (TLC) nám umožňuje 
dosáhnout dosud nepřekonaných úrovní výkonu v malé krabičce. 

 
TLC Compressor je vybaven čtyřmi knoby, které obsluhují všechny důležité 
funkce. S použitím širokého rozmezí časů nástupu tónu a nastavitelných úrovní 
prahu a sklonu budete moci nastavit vždy ten správný zvuk. TLC Compressor od 
Aguilar vám poskytne spektrum ovládání, která obvykle najdete pouze na 
drahých, studiových kompresorech. 

 
Vlastnosti: 

 
• Ovládání prahu (Threshold): od -30 do -10 dBu 

• Ovládání sklonu (Slope): od 2:1 do nekonečna 

• Ovládání nástupu (Attack): od 10ms do 100ms 

• Ovládání úrovně: -nekonečno až -3dBu 

• Nízké zkreslení: (<0.2 %) 

• Napájení: Devíti-voltová baterie nebo volitelný univerzální zdroj napájení 
(adaptér) 

• Ocelová konstrukce Heavy Duty 

• Životnost baterie >100 hodin 
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Uživatelský manuál 
Verze manuálu 1.0 

 

 
 

I. Funkce 
 

A. Ovládání horního panelu: 
 

LEVEL: Ovládá hlasitost výstupu. Používá se pro nastavení hlasitosti a přidaného 
gain. 
THRESHOLD: Nastavuje vstupní úroveň, na které se spustí komprese. Otočení 
knobem ve směru hodinových ručiček spustí kompresi na nižších vstupních 
úrovních. 
ATTACK: Nastavuje dobu, za jak dlouho se spustí komprese po zahrání tónu. 
Otočení knobem doprava prodlouží čas nástupu, díky čemuž bude špička tónu 
slyšet bez komprese. 
SLOPE: Ovládá kompresní poměr, nebo sklon. Při otáčení knobem doprava bude 
dynamický rozsah více komprimován. 
ENGAGE: Za/vypíná efekt. Modrá LEDka indikuje, že je efekt zapnutý. 

 

 
 

B. Zapojení postranního panelu: 
 

IN: ¼” vstup 
DC IN: Toto je standardní 2.1mm DC jack. Středová koncová polarita je negativní. 
OUT: ¼” výstup 

 
C. Specifikace: 

 

Spotřeba proudu ....................................................................................... 5mA 
Úroveň šumu: ................................................................... -95 dBu ‘A’ vážený *  
Vstupní Impedance: ......................................................... 1MΩ (Efekt zapnutý)  
Výstupní impedance: ................................................................................ 1 KΩ 
Zkreslení: .......................................................................................... < 0.2% *+  
Maximální výstup: ............................................................... +6dBu (1.6VRMS)  
Životnost baterie .............................................................................. ~150 hodin 
Externí DC napájení .... 9-10VDC, 20mA min, centr koncová polarita negativní 

 
* = všechny knoby jsou nastaveny na 12 hodin 

 
+ = nominální vstup -20dBu 
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II. Vzory nastavení 
 
Navštivte naši webovou stránku, www.aguilaramp.com, kde najdete nastavení 
samplu. 

 
 
 

 

III. "Jak provést" 
 
Jak vyměnit baterii: 

 
Tuto operaci lze provést snadno a rychle a není zapotřebí žádného nářadí! 

 
Baterie je snadno přístupná uvolněním ručního šroubu na spodní části přístroje. 
Kryt baterie se posune dopředu a uvidíte místo s podložkou, kam vložíte baterii 
a připevníte svorky baterie. 
Jakmile je baterie vyměněna, stačí zpět zasunout kryt a rukou utáhnout 
šroub. 

 

 
 

Jak připevnit efekt k pedalboardu: 
 
Přiložili jsme do balení dvě neoprénové podložky, které vám pomohou 
připevnit efekt k pedalboardu. Tyto součástky připevněte dle návodu ke 
spodku přístroje. 
Jakmile jsou podložky pevně přimontovány ke spodku efektu, můžete k nim 
připojit část Velcra - nyní můžete připevnit TLC Compressor k pedalboardu! 

 
Součástí balení je také náhradní šroub, který lze využít jako náhradu za ruční 
šroub k baterii, překáží-li pedalboardu. 



 

4 

IV. Záruční podmínky 
 
TLC Compressor je pokryt limitovanou zárukou proti selhání materiálu a vadné 
konstrukci po dobu 3 let. Tato záruka není přenosná. 

 
Záruční doba začíná datem zakoupení od autorizovaného prodejce Aguilar. 
Ponechte si proto doklad o koupi, je nutný pro možnost opravy a servisní služby 
v rámci záruky. 

 
Než pošlete zařízení do Aguilar na opravu, musíte obdržet autorizační číslo 
návratu od nás. Kontaktujte nás e-mailem (techsupport@aguilaramp.com). 
Neposílejte nám žádné přístroje bez obdrženého autorizačního čísla návratu od 
Aguilar. 

 
Jste zodpovědní za všechny poplatky zásilky. Přístroj nám musíte poslat 
vyplaceně. Vrátíme vám přístroj frankován. Společnost Aguilar Amplification LLC 
není zodpovědná za poškození během posílání ani do, ani z servisního centra. 
Žádanky musí byt vyplněny přepravcem. 

 
Jedinou společností v US, která je autorizována k provádění oprav v záruce, je 
společnost Aguilar Amplification LLC v New Yorku, NY. 

 
Záruční servis mimo USA: Záruční servis může být ve vaší zemi jiný. 

Kontaktujte proto distributora Aguilar ve vaší zemi, který vám sdělí 
smluvní podmínky a postupy. 

 

 

Aguilar Amplification LLC 

599 Broadway, 7th fl 

NY, NY 10012 
 

 


