
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KTN-50 

Moc wyjściowa 50 W, głośnik 30 cm (12 cali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTN-100 

Moc wyjściowa 100 W, głośnik 30 cm (12 cali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KTN100/212 

Moc wyjściowa 100 W, głośnik 30 cm (12 cali) x 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KTN-HEAD 

Moc wyjściowa 100 W, głośnik 12 cm (12 cali) 
 

 

 

 

Instrukcja obsługi 
Wzmacniacz gitarowy  
 
 
 
 
 

 

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wzmacniaczy KATANA-50, 

KATANA-100, KATANA-100/212 oraz KATANA-HEAD. 

Ikona ,  lub  będzie używana do 

oznaczania opisów, odnoszących się tylko do wskazanego modelu. 

* Dla modeli KATANA-100 i KATANA-100/212 wszystkie sposoby 

obsługi oraz specyfikacja panelu są takie same. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzmacniacz gitarowy BOSS „KATANA” 
 

Uniwersalny wzmacniacz gitarowy, idealny do gry na żywo 
 

Podstawowe własności 

 Cztery oryginalne brzmienia wzmacniacza: oprócz czyste-

go, przesterowanego i solowego, dostępne jest również 

„brązowe brzmienie”, idealne do grania rocka, wywodzące 

się z serii WAZA HEAD firmy BOSS. 
 

 Prosta obsługa i wbudowane wysokiej jakości efekty (trzy 

efekty mogą być używane jednocześnie). Oprócz prostej 

obsługi w samym wzmacniaczu, istnieje możliwość używa-

nia dedykowanego oprogramowania na komputer PC, 

przeznaczonego do edycji ustawień. 
 

 Funkcja sterowania mocą umożliwia ustawianie żądanego 

poziomu mocy i dostępny jest również tryb czuwania 

(MUTE). 
 

 Wbudowano również dedykowany wzmacniacz akustyczny, 

który może być używany z gitarą akustyczną. 
 

 Modele w obudowie typu combo posiadają mechanizm 

naschylania obudowy, ułatwiający monitorowanie dźwięku 

podczas gry. 

 (KATANA-50, KATANA-100, KATANA-100/212) 
 
 Model typu HEAD wyposażono w mały głośnik, umożliwia-

jący ćwiczenie bez konieczności podłączania kolumny gło-

śnikowej (KATANA-HEAD) 
 

 Do wzmacniacza można podłączyć sterownik GA-FC (nie 

dotyczy modelu KATANA-50) lub przełącznik nożny serii 

FS, aby sterować funkcjami wzmacniacza za pomocą sto-

py. 
 

 Niewielki i mocne obudowy zaprojektowano tak, aby były 
wygodne w transporcie. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 
 
 

Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie akapity „WAŻNE INSTR|UKLCJDE BEZPIECZEŃSTWA” (wnętrze okładki przed niej), „BEZPIECZNE 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA” (s. 2) oraz „WAŻNE UWAGI” (p. 3). Rozdziały te zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania instrumentu. Ponadto, 

aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Po przeczytaniu powinna być ona przechowywana w zasięgu 

ręki, jako odnośnik i pomoc w użytkowaniu instrumentu. 

Copyright © 2016 ROLAND CORPORATION 

 
 
 

INSTRUKCJE CHRONIĄCE PRZED POPARZENIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM LUB ZRANIENIEM 
 

 
OSTRZEŻENIE

 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed śmiercią lub 
poważnym urazem w przypadku 

nieprawidłowego posługiwania się 
urządzeniem. 

 
 

Symbol  kieruje użytkownika do ważnych 
instrukcji lub ostrzeżeń. Specyficzne znaczenie 
tego symbolu określa znak, znajdujący się w 
obrębie trójkąta. Symbol ten używany jest do 
ogólnych ostrzeżeń, uwag i zwracania uwagi na 
niebezpieczeństwa. 

 
PRZESTROGA

 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem 

obrażeń lub szkód materialnych w 
przypadku nieprawidłowego 

posługiwania się urządzeniem. 
 

Uszkodzenia materiałowe odno-
szą się do uszkodzeń, spowodo-

wanych przez domowników i 
sprzętu, jak również zwierząt 

domowych i ulubieńców. 

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 

czynnościach, których nie należy wykonać (są 
zabronione). Czynność, którą należy wykonać 
oznaczona jest znakiem zawartym w okręgu.  
Symbol ten oznacza, że urządzenie nie może 
nigdy być rozmontowywane. 

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 

czynnościach, które należy wykonać. Czynność, 
którą należy wykonać oznaczona jest znakiem 
zawartym w okręgu. Symbol ten oznacza, że 
należy wtyczkę zasilającą wyciągnąć z gniazdka 
elektrycznego. 

 

- - - - - - - - - - - - -  ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD - - - - - - - - - - - - 

 

 
Nie dopuszczać, aby do wnętrza dostała się ciecz 
lub ciała obce; nie stawiać pojemników z cieczą 

Unikaj przedostawania się do wnętrza instrumentu 
przedmiotów (środków łatwopalnych, monet, 
spinaczy); lub cieczy (wody, napojów, itp.). Może to 
spowodować krótkie spięcie, nieprawidłowe 
działanie lub inne uszkodzenia. 

 

 
Wyłączać zasilanie w przypadku nienormalnego lub 
nieprawidłowego działania 

Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę 
zasilacza z gniazdka i poproś o poradę sklep, w 
którym dokonano zakupu urządzenia, najbliższe 
Centrum Serwisowe lub autoryzowanego dystrybu-
tora firmy Roland, gdy: 
• Zasilacz, kabel zasilający albo wtyczka zostały 

uszkodzone lub 
• Pojawi się dym lub inny podejrzany zapach lub 
• Do urządzenia wpadły przedmioty lub ciecz 

dostała się do wnętrza lub 

 

 

 
Upewnić się, że kabel zasilania jest uziemiony 

Wtyczkę zasilania tego instrumentu podłącz gniazda 
sieciowego, posiadającego kołek obwodu uziemia-
jącego. 

 
Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wtyczkę kabla 
zasilania należy wyjąć z gniazda sieciowego 

Nawet po wyłączeniu zasilania urządzenie nie jest 
całkowicie odseparowane od źródła zasilania. Aby 
całkowicie odciąć zasilanie, wyłącz je w instrumen-
cie, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda sieciowe-
go. Z tego powodu gniazdo zasilania powinno być 
łatwo dostępne. 

 

W miejscu użytkowania zapewnić odpowiednią ilość 
wolnego miejsca 

Ponieważ urządzenie generuje niewielkie ilości 
ciepła, upewnij się, że wokół niego jest wystarczają-
ca ilość wolnego miejsca, jak pokazano niżej 

 
 
 

Przód Bok 
 

    30 cm 5 cm   15 cm 
 lub więcej lub więcej lub więcej 

 
 
 
 
 
 
 

20 cm 20 cm 
lub więcej lub więcej 

 

Nie demontować ani nie zmieniać 

Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub jego 
zasilacza.  

Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych części 
samodzielnie 

Nie próbuj naprawiać urządzenia lub wymieniać 
wewnątrz jakichkolwiek części (z wyjątkiem przypad-
ków, gdy w instrukcji pojawią się zalecenia, informu-
jące, jak to robić). Konserwację lub naprawę zleć 
sprzedawcy lub najbliższemu serwisowi firmowemu 
firmy Roland.  

 

 
 
 

 

 

Nie używać ani nie przechowywać w niżej wymienio-
nych miejscach 

Nie stawiać instrumentu w żadnym z niżej wymienio-
nych miejsc 

• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w 
pobliżu urządzeń wydzielających ciepło, przy 
kaloryferach, nie umieszczaj go wewnątrz zamknię-
tych pojazdów). 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, mokre powierzch-
nie) lub 

• Zadymionych albo zaparowanych lub 

• W których występują związki soli lub 

• Zapylonych lub 

• Narażonych na opady atmosferyczne lub 

• Zakurzonych albo zapiaszczonych lub 

• Poddawanych silnym wibracjom lub wstrząsom. 

 

Nie stawiać na niepewnym podłożu 

Upewniaj się, że urządzenie jest eksploatowane na 
płaskiej i stabilnej powierzchni. Nigdy nie stawiaj 
urządzenia na chwiejnych statywach lub na pochy-
łych powierzchniach. 

 

Podłączać kabel zasilania do gniazda o właściwym 
napięciu 

Urządzenie należy podłączać do sieci o parame-
trach, podanych na obudowie instrumentu pod 
klawiaturą. 

 

Używać tylko dołączonego kabla zasilania 

Używaj tylko kabla znajdującego się w wyposażeniu 
instrumentu. Kabel zasilający nie powinien być 
używany z żadnym innym urządzeniem.  

 

Nie skręcać kabla zasilania ani nie stawiać na nim 
ciężkich przedmiotów 

Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na kablu 
zasilającym, nie skręcaj go i nie zaginaj. Robiąc tak 
możesz go uszkodzić, przeciąć lub spowodować 
zwarcie. Uszkodzony kabel zasilający może być 
przyczyną porażenia prądem lub pożaru!  

Unikać długotrwałego słuchania przy wysokim 
poziomie głośności 

Urządzenie to, używane samodzielnie lub współpra-
cujące ze wzmacniaczem albo głośnikami jest w 
stanie generować dźwięk o poziomie, mogącym 
spowodować trwałą utratę słuchu. Unikaj długiego 
słuchania zbyt głośnej muzyki. Jeśli zauważysz 
pogorszenie się słuchu lub dzwonienie w uszach, 
zaleca się skontaktowanie z laryngologiem. 

 

 
 
 

 

• Urządzenie zostało narażone na deszcz lub 
• Urządzenie nie wydaje się działać normalnie lub 

wykazuje znaczną zmianę w działaniu 
 

Chronić dzieci przed urazami 

Zawsze upewniać się, że w pobliżu jest osoba 
dorosła, aby zapewniała ochronę i nadzór, jeśli 
urządzenie jest używane w miejscu, w którym 
znajdują się dzieci lub gdy dziecko będzie używać 
urządzenia.  

Nie rzucać urządzeniem, ani nie narażać na silne 
uderzenia 

Unikaj uderzeń w urządzenie. 

(Nie rzucaj nim!) 

W przeciwnym razie ryzykujesz uszkodzeniem lub 
nieprawidłowym działaniem.  

Nie obciążać gniazda sieciowego zbyt dużą ilością 
urządzeń 

Nie podłączaj do jednego gniazda sieciowego kilku 
urządzeń. Zachowaj szczególną ostrożność używając 
przedłużaczy – łączna moc wszystkich urządzeń, 
podłączonych do przedłużacza nie może przekraczać 
jego mocy znamionowej (wyrażanej w watach lub 
amperach). Nadmierne obciążenie może spowodo-
wać przegrzewanie się kabla lub spowodować jego 
nadtopienie. 

 

Nie używać w innych krajach 

Przed użytkowaniem instrumentu w innych pań-
stwach skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem 
handlowym Roland.   

Nie należy blokować wentylacji poprzez zasłanianie otworów 
wentylacyjnych takimi przedmiotami, jak gazety, obrusy, 
zasłony, itp. 

 

 

Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak 
zapalone świece. 
 

 

 

Urządzenia należy używać w klimatach umiarkowanych 
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WAŻNE UWAGI 
 
 

 

 

Odłączając lub podłączając zasilacz trzymać za 
wtyczkę 

Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk. 

 
Czyścić okresowo wtyczkę zasilacza 
Regularnie należy wyłączać zasilanie instrumentu i 
suchym materiałem wycierać kurz i inne zabrudzenia 
z wtyków zasilacza. Wyjmuj wtyczkę z gniazda 
zasilania, jeśli przez dłuższy czas urządzenie nie 
będzie używane. Nagromadzenie kurzu między 
wtyczką, a gniazdem zasilania może osłabić izolację 
i doprowadzić do pożaru. 

 

Odłączać wtyczkę, gdy urządzenie nie będzie używa-
ne przez dłuższy czas 

W wyniku nieoczekiwanych wahań napięcia może 
wystąpić pożar. 

 
 
 
 
 

 

 

Zabezpieczać kable 

Unikaj splątania kabli podłączeń i zasilających. Kable 
zabezpiecz przed ingerencją dzieci.  
Nie wspinać się na urządzenie, ani nie stawiać na 
nim ciężkich przedmiotów 
Nie stawiaj na instrumencie ciężkich przedmiotów. 
W przeciwnym razie ryzykujesz urazami, spowo-
dowanymi przewróceniem się urządzenia 

 
Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mokrymi 
rękami 

Nie dotykaj zasilacza, kabli i wtyczek mokrymi lub 
wilgotnymi rękami. 

 
Odłączać wszystko przed przenoszeniem urządzenia 
Zanim przeniesiesz urządzenie, odłącz kabel 
zasilania oraz wszystkie kable od urządzeń 
zewnętrznych. 

 
 
 

 

 

 

Odłączać zasilanie przed czyszczeniem urządzenia 

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza z 
gniazda sieciowego przy czyszczeniu urządzenia. 

 
Odłączać zasilacz od gniazda sieciowego w przypad-
ku zagrożenia burzą 
W przypadku możliwości wystąpienia burzy w 
najbliższej okolicy, odłącz zasilacz od gniazda 
sieciowego. 

 
 
 
 
 

 
 

 

WAŻNE UWAGI 
 

 

Zasilanie 
 

• Nie podłączaj urządzenia do tego samego wylotu elek-

trycznego, używanego przez przyrząd elektryczny, który 

jest kontrolowany przez inwertor (np. lodówka, maszyna 

do zmywania naczyń, kuchenka mikrofalowa, klimatyza-

tor) albo inne urządzenie posiadające silnik elektryczny. 

W zależności od przeznaczenia przyrządu elektryczne-

go, zakłócenia zasilania mogą powodować wadliwe dzia-

łanie urządzenia lub wytwarzać słyszalny szum. Jeżeli 

użycie oddzielnego gniazda zasilania nie jest możliwe, 

między gniazdo i urządzenie włącz filtr przeciw szumo-

wy. 

 
Miejsce użytkowania 

• Użytkowanie urządzenia w pobliżu wzmacniaczy (lub 

innych urządzeń z transformatorem) może być przyczy-

ną powstania przydźwięku sieciowego. Aby zminimali-

zować ten problem, przesuń instrument lub oddal go od 

źródła zakłóceń. 

• Urządzenie może zakłócać pracę odbiorników tele-

wizyjnych i radiowych. Nie posługuj się nim w pobliżu 

tych odbiorników. 
 

• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia użytko-

wane są telefony komórkowe, może to powodować za-

kłócenia w prawidłowej pracy instrumentu. Zakłócenia te 

mogą powstawać w chwili inicjowania rozmowy telefo-

nicznej lub podczas przetwarzania danych. W tym przy-

padku, należy oddalić źródło zakłóceń od urządzenia lub 

je wyłączyć. 

 
• Podczas przenoszenia urządzenia z jednego miejsca w 

inne o znacznie różnej temperaturze i/lub wilgotności, w 

jego wnętrzu mogą formować się krople wody (konden-

sacja). Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawi-

dłowe działanie urządzenia. W tym przypadku, przed 

rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy poczekać 

kilka godzin, aby pozwolić wyparować wilgoci z wnętrza 

urządzenia. 
 

 
• W zależności od materiału i temperatury powierzchni, na 

której kładziesz instrument, jego gumowe nóżki mogą 

się odbarwić lub zniszczyć powierzchnię. 
 

• Na wierzchu urządzenia nie stawiaj pojemników ani 

czegokolwiek, co zawiera ciecz. Ponadto, jeśli jakaś 

ciecz zostanie rozlana na powierzchni urządzenia, 

szybko usuń ją za pomocą miękkiego i suchego mate-

riału. 

Konserwacja 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholi i 

żadnych innych chemicznych, co pozwoli uniknąć moż-

liwości odkształcenia i/lub odbarwienia. 
 

Naprawy i dane 
 

• Przed wysłaniem urządzenia do naprawy upewnij się, że 

wykonano kopię zapasową ważnych danych, przecho-

wywanych w jego pamięci; lub zapisz potrzebne informa-

cje. Chociaż podczas naprawy będziemy robić wszystko, 

aby zachować dane, przechowywane w pamięci urzą-

dzenia, w niektórych przypadkach, takich jak fizyczne 

uszkodzenie pamięci, odzyskanie jej zawartości może być 

niemożliwe. Firma Roland nie bierze odpowiedzialności 

za straty, wynikające z utraty danych. 

Ostrzeżenia dodatkowe 

• Wszelkie przechowywane w urządzeniu dane mogą ulec 

zniszczeniu w wyniku awarii sprzętu, niewłaściwej obsłu-

gi, itp. Aby zapobiec nieodwracalnej utracie danych, 

spróbuj wyrobić sobie nawyk regularnego wykonywania 

kopii zapasowych ważnych danych. 

 
• Firma Roland nie bierze odpowiedzialności za straty, 

wynikające z utraty danych. 
 

• Przyciskami i manipulatorami urządzenia należy posłu-

giwać się delikatnie, gdyż wprzeciwnym wypadku może 

to być przyczyną uszkodzeń. Nieodpowiednia obsługa 

może prowadzić do uszkodzeń. 
 

• Podczas włączania/wyłączania instrumentu nigdy nie 

ciągnij za kabel zasilający, zawsze za wtyk. Unikniesz 

w ten sposób możliwości powstania zwarcia. 

 
• Podczas pracy instrument wydziela pewne ilości ciepła. 

 

• Staraj się utrzymywać poziom głośności na rozsądnym 

poziomie, aby nie przeszkadzać innym osobom. 
 

• Należy używać tylko zalecanego pedału ekspresji. 

Podłączając inny pedał ekspresji, ryzykujesz uszkodze-

niem urządzenia i/lub nieprawidłowym działaniem. 
 

• Używaj kabli bez rezystorów. 

Własność intelektualna 

• Roland oraz BOSS to znaki fabryczne firmy Roland 

Corporation, zastrzeżone w USA i/lub innych krajach. 

• MMP (Moore Microprocesor Portfolio) odnosi się do 

grupy patentów z architekturą mikroprocesorową, opra-

cowaną przez firmę Technology Properties Limited 

(TPL). Firma Roland uzyskała lincencję na tę technologię 

od grupy TPL. 

• ASIO jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 

Steinberg Media Technologies GmbH. 
 

• Produkt ten zawiera zintegrowaną platformę eParts 

firmy eSOL Co., Ltd. eParts to zastrzeżony w Japonii 

znak handlowy firmy eSOL Co., Ltd. 

• Nazwy firm i produktów, pojawiające się w tym doku-

mencie są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 

znakami handlowymi. 
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Opis paneli 
 

 

Płyta czołowa 

KATANA-50 

 
 

KATANA-100, KATANA-100/212, KATANA-HEAD 

 
 

 Gniazdo [INPUT] 
 Tutaj należy podłączyć gitarę elektryczną. 
 

 Sekcja AMPLIFIER 
Potencjometr [AMP TYPE] 
 

 Wybieranie typ wzmacniacza. Wszystkie rodzaje wzmacniaczy są 
rozwiązaniami oryginalnymi. 

 

Typ Opis 

BROWN Solowe brzmienie, wywodzące się z brązowego brzmienia 
serii BOSS WAZA. 

LEAD 
Różne ustawienia wzmocnienia umożliwiają uzyskanie szero-
kie zakresu brzmień, od przesteru po brzmienie o bardzo 
dużym wzmocnieniu. 

CRUNCH Mocny przester, wiernie reagujący na niuanse gry kostką. 
CLEAN Czysty i naturalny dźwięk. W połączeniu z funkcją BOOSTER 

może być używany do solówek i brzmień prowadzących. 
ACOUSTIC Dedykowany wzmacniacz gitary akustycznej, obsługujący 

połączenie z gitarą akustyczną. 
 

Potencjometr [GAIN] 
 

Regulacja wzmocnienia (określanie głębokości przesteru). 
 

Potencjometr [VOLUME] 
 

 Regulacja poziomu głośności. 
 

 Sekcja EQUALIZER (korektor charakterystyki) 
Potencjometr [BASS] 
 

 Regulacja poziomu dźwięku w paśmie niskich częstotliwości. 
 

Potencjometr [MIDDLE] 
 

 Regulacja poziomu dźwięku w paśmie średnich częstotliwości. 
 

Potencjometr [TREBLE] 
 

 Regulacja poziomu dźwięku w paśmie wysokich częstotliwości. 
 

 Sekcja EFFECTS 
 Tutaj można zmieniać ustawienia wbudowanych efektów. Szczegóły 

odnośnie typów efektów i ustawień poszczególnych potencjometrów w 

akapicie Używanie efektów” (s. 8). 

Przycisk i potencjometr [BOOSTER/MOD] 
 

 Sterowanie przesterami i efektami modulującymi. 

 

Przycisk i potencjometr [DELAY/FX] 
 

 Sterowanie takimi efektami, jak DELAY, WAH, TREMOLO i OCTAVE. 
 

Przycisk i potencjometr [TAP] 
 

 Określanie czasu opóźnienia. Gdy przycisk zostanie naciśnięty dwa 

razy lub więcej, czas opóźnienia zostanie wyliczony z interwałów mię-

dzy kolejnymi naciśnięciami. 

Przycisk i potencjometr [REVERB] 
 

 Sterowanie pogłosem. 
 

 Potencjometr [PRESENCE]  

 Wyostrzanie pasma średnich i wysokich częstotliwości. Jest to efek-

tywne wtedy, gdy chcesz uzyskać lepiej zdefiniowany dźwięk. 
 

 Potencjometr [MASTER] 
 Regulacja ogólnego poziomu głośności wyjściowej. 
 

 Przełącznik [POWER CONTROL] 
 Przełącznik umożliwia przełączanie poziomu wyjściowego wzmacnia-

cza, w zależności od położenia lub potrzeb. Wybranie opcji STANDBY 

umożliwia wyciszenie dźwięku podczas wyłączania zasilania wzmac-

niacza. Pozwala to wyciszyć wzmacniacz bez zmiany poziomu głośno-

ści lub innych ustawień, gdy schodzisz z estrady między kolejnymi wej-

ściami podczas występu na żywo. 
 

 Sekcja TONE SETTING 
 Tutaj można zachowywać i wywoływać brzmienia, ustawione za pomo-

cą panelu. 
 

Przyciski [CH1] – [CH4] 
 

 Przyciski [CH 1]–[CH 4] ([CH 1] – [CH 2] w modelu KATANA-50) służą 

do zapamiętywania ustawień wszystkich potencjometrów panelu 

(oprócz potencjometru [MASTER]) oraz przycisków. Wciśnięcie na se-

kundę danego przycisku powoduje zachowanie ustawień panelu. 

* Ustawienia można przywrócić do stanu fabrycznego, włączając zasi-

lanie przy wciśniętym przycisku [PANEL]. 

Przycisk [PANEL] 
 

 Włączanie brzmienia, odpowiadającego bieżącym ustawieniom panelu. 
 

 Przełącznik [POWER] 
 Włączanie lub wyłączanie zasilania wzmacniacza KATANA. 
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Opis paneli 
 

Panel tylny 
 

 

 

KATANA-50  

 
 

KATANA-100, KATANA-100/212, KATANA-HEAD. 

 
 

 Gniazdo [AC IN] 
 Tutaj należy podłączyć dołączony do wzmacniacza kabel zasilania. 

* Używać wyłącznie kabla zasilania, znajdującego się w wyposaże-
niu urządzenia. 

 

 Gniazdo [SPEAKER OUT]  

 Do podłączania kolumny głośnikowej. Do podłączania głośnika nale-

ży używać tylko kabla głośnikowego. Nie należy używać kabli ekra-

nowanych, przeznaczonych do stosowania z gitarami. 

* Musisz używać kolumny głośnikowej o impedancji wejściowej 8Ω 
lub wyższej. 

* Po włożeniu wtyczki do tego gniazda, głośnik wzmacniacza 

KATANA zostanie odłączony. 
 

 Gniazdo [PHONES/REC OUT] 
 Tutaj można podłączyć słuchawki. Mocne brzmienia gitarowe można 

generować tak, jakby były odtwarzane przez głośnik. Do regulacji po-

ziomu głośności należy używać potencjometru [VOLUME] oraz po-

tencjometru [MASTER]. 

* Po włożeniu wtyczki do tego gniazda, głośnik wzmacniacza 

KATANA zostanie odłączony. Jest to wygodne, jeśli nie chcesz, 

aby głośny dźwięk wydobywał się z głośnika np. podczas nocnych 

ćwiczeń. 
 

 Gniazdo [AUX IN] 
 Tutaj można podłączyć odtwarzacz CD, odtwarzacz audio, elektro-

niczny instrument muzyczny lub podobne źródło dźwięku i słuchać 

muzyki, grając na gitarze. 
 

 Gniazdo [LINE OUT]  
 Gniazdo służy do łączenia wzmacniacza z systemem nagłaśniającym 

lub rekorderem. Mocne brzmienia gitarowe można generować tak, 

jakby były odtwarzane przez głośnik. 
 

Rekorder, itd. 

 

 Tej opcji można używać w połączeniu z zewnętrznym systemem na-

głośnienia lub do rejestrowania gry poprzez linię bezpośrednią, z od-

słuchem dźwięku w głośniku wzmacniacza KATANA. 

 Potencjometrem [VOLUME] dobierz poziom głośności. 

 Ponieważ potencjometr [MASTER] nie zmienia poziomu wyjściowe-

go, gałkę można przekręcić w lewo do oporu, aby dźwięk docierał do 

podłączonego urządzenia i nie był odtwarzany przez głośnik wzmac-

niacza. 

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym działa-

niem sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj 

poziom głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń. 
 

 Grupa EFFECT LOOP  

 Tutaj należy podłączyć zewnętrzny procesor efektów (monofonicz-
nie). 

 Gniazdo [SEND] należy połączyć z wejściem zewnętrznego proceso-

ra efektów, a wyjście procesora należy połączyć z gniazdami grupy 

Return wzmacniacza. 
 

 Gniazdo [USB] 
 Za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla USB 2.0 można podłą-

czyć wzmacniacz KATANA do komputera i rejestrować dźwięk w 

programie komputerowym. Do edycji ustawień można używać dedy-

kowanego programu komputerowego (s. 8). 
 

 
 

Przed wykonaniem połączenia z komputerem należy zainstalo-

wać odpowiedni sterownik. 

Sterownik USB można pobrać ze strony firmy Roland. Szczegóły w 

pliku Readme.htm, znajdującym się w pobieranym pakiecie. 

www.boss.info/support/ 

http://www.boss.info/support/


6  

Opis paneli 
 

 Sekcja [FOOT CONTROL] 
 

Gniazdo [SEL CH1 CH2/EXP PEDAL] 
 

Jeśli podłączysz przełącznik nożny (sprzedawany oddzielnie: FS-5L), 

będzie go można używać do przełączania kanału 1 i kanału 2. Jeśli 

podłączysz tutaj pedał ekspresji (sprzedawany oddzielnie: Roland 

EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H), będzie go można używać 

do sterowania poziomem głośności. 
 

Panel tylny 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        JACK 1/4 cala        JACK 1/4 cala 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gniazdo [GA-FC]  
 

 

Do wzmacniacza można podłączyć sprzedawany oddzielnie sterow-

nik nożny Roland GA-FC, aby przełączać kanały oraz włączać lub 

wyłączać efekty. 

Podłączanie sterownika GA-FC 

Do gniazda [GA-FC] należy podłączyć kabel stereofoniczny. 

* Zawsze używaj kabla stereofonicznego. 

* Używaj kabli bez rezystorów. 
 

 
 

Używanie sterownika GA-FC 

Sterownikiem można przełączać kanały i panel wzmacniacza (CH1 – 

CH4, PANEL). Można również włączać i wyłączać efekty 

(BOOSTER/MOD, DELAY/FX, REVERB), ustawiać czas opóźnienia 

(TAP) oraz włączać lub wyłączać pętlę efektów (LOOP). 
 
 

Przyklej do sterownika GA-FC dołączone naklejki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Używanie pedałów ekspresji 

Jeśli podłączysz tutaj pedał ekspresji (sprzedawany oddzielnie: Ro-

land EV-5, BOSS FV-500L, BOSS FV-500H), będzie go można uży-

wać do sterowania poziomem głośności lub efektem WAH. 
 

 

 

Pedał ekspresji 
 

Gniazdo Opis 
VOLUME Regulacja głośności. 
FX * Sterowanie takim efektem, jak efekt WAH. 

 

Głośność minimalna pedału ekspresji 

Potencjometr [MINIMUM 
VOLUME] pedału ekspresji 
umożliwia ustawienie minimal-
nej głośności, stosowanej wte-
dy, gdy pedał będzie znajdować 
się w skrajnym, górnym położe-
niu (najniższa wartość). 

 

* Należy używać tylko zalecanego pedału ekspresji. Podłączając 

inny pedał ekspresji, ryzykujesz uszkodzeniem urządzenia i/lub 

nieprawidłowym działaniem. 
 

 Gniazdo [MIDI IN]  

Wzmacniacz KATANA-HEAD może być sterowany procesorem 

wieloefektowym lub nożnym sterownikiem MIDI. 
 

 

Jak ustawić kanał odbiorczy MIDI 
 

Kanał odbiorczy Działanie 
CH 1 Przytrzymując wciśnięty przycisk [CH 1] włącz zasilanie. 
CH 2 Przytrzymując wciśnięty przycisk [CH 2] włącz zasilanie. 
CH 3 Przytrzymując wciśnięty przycisk [CH 3] włącz zasilanie. 
CH 4 Przytrzymując wciśnięty przycisk [CH 4] włącz zasilanie. 

 

* W ustawieniu fabrycznym kanałem odbiorczym jest kanał 1 (CH 1). 
 

ROZPOZNAWANE KOMUNIKATY 
 

RX CH 1-4 
OMNI OFF (stała) 

PC 

1 (00H) : CH1 
2 (01H) : CH2 
3 (02H) : CH3 
4 (03H) : CH4 
5 (04H) : PANEL 

CC 
16 Przełączanie efektu 1 

0 - 63 : wyłączony (OFF), 
64 - 127 : włączony (ON) 

17 Przełączanie efektu 2 
18 Przełączanie efektu 3 
19 Przełączanie pętli 

 

* Gdy użyjesz potencjometrów sekcji EFFECTS, zaczną obowiązy-

wać ich ustawienia, a powyższe ustawienia zostaną odrzucone. 
 
 

 

 

Potencjometr 
[MINIMUM 
VOLUME] 
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Włączanie i wyłączanie zasilania 
 

* Po pomyślnym wykonaniu połączeń (s. 4–6), wykonaj poniższą 

procedurę, aby włączyć zasilanie wszystkich urządzeń. Jeśli włą-

czysz zasilanie w niewłaściwej kolejności, ryzykujesz nieprawidło-

wym działaniem lub uszkodzeniem sprzętu. 

1. Upewnij się, że gałka potencjometru [MASTER] i regula-

tory głośności w podłączonych urządzeniach są usta-
wione na wartości 0. 

* Przed podłączeniem instrumentu do gniazda [INPUT] wzmac-

niacza KATANA, gałkę potencjometru [MASTER] przekręć w le-

wo do oporu. 

2. Włącz zasilanie wzmacniacza KATANA. 

* Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania 

zawsze sprawdź, czy poziom głośności został 

zredukowany. Nawet po zredukowaniu poziomu 

głośności w momencie włączania zasilania mo-

żesz usłyszeć jakiś dźwięk. Pamiętaj, że jest to 

zjawisko normalne, które nie wskazuje na uster-

kę. 

3. Włącz zasilanie urządzeń, podłączonych do gniazd 
[LINE OUT] i [PHONES/REC OUT]. 

 

4. Dobierz poziomy głośności w urządzeniach. 

Przed wyłączeniem zasilania, zredukuj poziomy głośności we 

wszystkich urządzeniach, a następnie wyłączaj urządzenia w od-

wrotnej kolejności jak podczas włączania. 

* Jeśli chcesz zupełnie odłączyć źródło zasilania, najpierw użyj 

przycisku zasilania, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazda zasila-

nia. Patrz akapit „Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij 

wtyczkę  z gniazda sieciowego” (s. 2). 
 

 

Odchylanie urządzenia 
 

 
 

Gdy wzmacniacz KATANA-50, KATANA-100lub KATANA-100/212 

stoi nisko, np. na podłodze, użycie podpórki spowoduje, że dźwięk z 

głośników będzie lepiej słyszalny. 
 

 

* Modele KATANA-50 i KATANA-100 mają jedną składaną podpór-

kę w dnie, a model KATANA-100/212 ma dwie takie podpórki (po 

lewej i prawej stronie). 

* Pamiętaj o złożeniu podpórki podczas przewożenia wzmacniacza. 

* Podczas posługiwania się podpórką należy uważać, aby palce nie 

dostały się pomiędzy ruchomą część pedału i jego podstawę. W 

miejscach, w których znajdują się małe dzieci, należy zapewnić im 

opiekę osób dorosłych. 
 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

Poniższa procedura umożliwia przywracanie fabrycznych ustawień 

wzmacniacza. 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [PANEL] i włącz zasi-

lanie. 

Wszystkie ustawienia powrócą do stanu fabrycznego. 
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Używanie efektów 
 

Wzmacniacz KATANA umożliwia przełączanie 15 typów efektów za 

pomocą przycisków i potencjometrów. Równocześnie można posługi-

wać się trzema efektami. 
 

 
 
 

Efekty, przypisane do poszczególnych po-
tencjometrów w ustawieniu fabrycznym 

 

Potencjometr Kolor przycisku BOOSTER MOD 

 

Zielony BLUES DRIVE CHORUS 

Czerwony OVERDRIVE FLANGER 

Pomarańczowy DISTORTION PHASER 
 

Potencjometr Kolor przycisku DELAY FX 

 

Zielony DIGITAL DELAY TREMOLO 

Czerwony ANALOG DELAY T.WAH 

Pomarańczowe TAPE ECHO OCTAVE 
 

Potencjometr Kolor przycisku REVERB 

 

Zielony PLATE REVERB 

Czerwony SPRING REVERB 

Pomarańczowy HALL REVERB 

 

1. Naciśnij przycisk [BOOSTER/MOD], [DELAY/FX] lub 
[REVERB], aby wybrać efekt, który chcesz używać. 

 Każde naciśnięcie przycisku zmienia jego kolor. 
 

 
 

2. Pokręć gałką potencjometru, aby ustawić głębokość 
efektu. 

 
 
 

 

Głębokość Głębokość 
efektu efektu MOD 
BOOSTER 

 

* Zależnie od położenia gałki używany jest efekt BOOSTER lub 

MOD. 

 
Głębokość Głębokość 
efektu efektu FX 
DELAY 
 

 
* Zależnie od położenia gałki używany jest efekt DELAY lub FX. 

 
 

 

Głębokość 
efektu 
REVERB 

 

 

Efekty wewnętrzne 
 
 

Efekt Opis 
BOOSTER 
BLUES DRIVE Zgrzytliwe brzmienie kostki BD-2 firmy BOSS; przester, 

który wspaniale odtwarza niuanse artykulacyjne. 
OVERDRIVE Przester kostki OD-1 firmy BOSS o słodkim i łagodnym 

brzmieniu. 
DISTORTION Standardowy i bardzo użyteczny przester typu DISTORTION. 
MOD 

CHORUS 
Efekt dodaje do sygnału bezpośredniego lekko zmodulowa-
ny dźwięk w celu stworzenia głębokiego, przestrzennego 
brzmienia. 

FLANGER Efekt, który stosuje modulację, przypominającą odgłos 
samolotu odrzutowego. 

PHASER 
Efekt fazowy, wprowadzający wrażenie wirowania poprzez 
dodawanie do dźwięku oryginalnego dźwięku lekko przesu-
niętego w fazie. 

DELAY 
DIGITAL DELAY Wyraźne, cyfrowe opóźnienie. 
ANALOG DELAY Analogowa linia opóźniająca o łagodnym brzmieniu. 
TAPE ECHO Symulacja wyraźnej modulacji, generowanej za pomocą echa 

taśmowego. 
FX 
TREMOLO Efekt okresowo modulujący poziom głośności. 
T.WAH Efekt, który moduluje filtr w zależności od głośności gitary i 

tworzy efekt WAH. 

OCTAVE 
Dodawanie dźwięk niższego o oktawę od dźwięku wejściowe-
go, generując wrażenie spoistego dźwięku w paśmie niskich 
częstotliwości. 

REVERB 

PLATE REVERB 
Symulacja pogłosu, uzyskiwanego za pomocą wibrującej, 
metalowej płyty, oferującego metaliczny rezonans z poszerzo-
nym pasmem wysokich częstotliwości. 

SPRING 
REVERB 

Symulacja pogłosu sprężynowego, umieszczanego w niektó-
rych wzmacniaczach gitarowych. 

HALL REVERB Symulacja akustyki sali koncertowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Korzystanie z dedykowanego programu KATANA 

 
 

Wzmacniacz można podłączyć do komputer 
przez port USB i używać go z dedykowanym 
programem komputerowym. Dedykowany pro-
gram komputerowy umożliwia: 

 Łatwe pobieranie z portalu Boss Tone Central 
(http://bosstonecentral.com) dedykowanych dla wzmacniacza 
efektów. 

 Edycja ustawień efektów 

 Tworzenie kopii zapasowej innych ustawień wewnętrznych lub ła-

dowanie takich danych. 
 

Dedykowany program komputerowy można łatwo pobrać ze strony 
BOSS TONE CENTRAL (http://bosstonecentral.com/). Szczegóły 
odnośnie używania programu znajdziesz w pliku Readme.htm, dołą-
czonym do pobieranego pakietu. 

 
 

http://bosstonecentral.com/)
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Schemat blokowy 
 

 
 
 
 
 

KATANA-50 
 
 

 

USB 
-Drugorzędne (Windows) 
-Input/Output 3,4 (Mac) 

 

USB 
-Podstawowe (Windows) 
-Input 1,2/Stereo Out(1,2) (Mac) 

 

* Dźwięk z głośnika nie będzie  REGULACJA MOCY 

 wyprowadzany portem USB  
 

 
 

 
 

PRZED-
WZMACNIACZ 

 

REGU-
LACJA 
GŁOŚ-
NOŚCI 

 

 

 
EFEKTY 

 

WZMACNIACZ MOCY 
 
 
 

GŁOŚNIK 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KATANA-100, KATANA-100/212, KATANA-HEAD. 
 

 

USB 
-Drugorzędne (Windows) 
-Input/Output 3,4 (Mac) 

 

USB 
-Podstawowe (Windows) 
-Input 1,2/Stereo Out(1,2) (Mac) 

 

* Dźwięk z głośnika nie będzie 

wyprowadzany portem USB 
 

 
 

 
 
PRZED-
WZMACNIACZ 

 
        REGU- 

        LACJA 

        GŁOŚ- 

        NOŚCI 

  
 

EFEKTY 

 

 

WZMACNIACZ 
MOCY 

 
 
 

GŁOŚNIK 

 
 
 

 
 
 
 

 
   (TYLKO MODEL 

KATANA-HEAD) 

 

    REGULACJA MOCY 
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Y
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A
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Y
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Dane techniczne 
BOSS KATANA-50: Wzmacniacz gitarowy  
BOSS KATANA-100: Wzmacniacz gitarowy 
BOSS KATANA-100/212: Wzmacniacz gitarowy  
BOSS KATANA-HEAD: Wzmacniacz gitarowy 

 

 

 KATANA-50 KATANA-100 KATANA-100/212 KATANA-HEAD 
Znamionowa moc 
wyjściowa 50 W 100 W 

Nominalny poziom 
wejściowy 

INPUT: -10 dBu (1MΩ) 
Gniazdo [AUX IN]: -10 dBu 
– EFX LOOP RETURN: -10 dBu  EFX LOOP RETURN A/B: -10 dBu 

Głośnik 30 cm (12 cali) x 1 30 cm (12 cali) x 1 30 cm (12 cali) x 2 12 cm (5 cali) x 1 

Sterowanie 

Przełącznik [POWER] 
Potencjometr [MASTER] 
Przełącznik [POWER CONTROL]: 
STANDBY, 0,5 W, 25 W, 50 W 
 
Sekcja AMPLIFIER 
Przełącznik [AMP TYPE]: ACOUSTIC, 
CLEAN, CRUNCH, LEAD, BROWN 
Potencjometr [GAIN] 
Potencjometr [VOLUME] 
 
Sekcja EQUALIZER 
Potencjometr [BASS] 
Potencjometr [MIDDLE] potencjometr 
[TREBLE] 
 
Sekcja EFFECTS 
Przycisk [BOOSTER/MOD]  
Przycisk [DELAY/FX] 
Przycisk [REVERB] 
Przycisk [TAP] 
Potencjometr [BOOSTER/MOD] 
Potencjometr [DELAY/FX] 
Potencjometr [REVERB] 
 
Sekcja TONE SETTING 
Przycisk [CH1] 
Przycisk [CH2] 
Przycisk [PANEL] 

Przełącznik [POWER] 
Potencjometr [MASTER] 
Potencjometr [PRESENCE] 
Przełącznik [POWER CONTROL]: STANDBY, 0.5 W, 50 W, 100 W 
 

Sekcja AMPLIFIER 
Potencjometr [AMP TYPE]: ACOUSTIC, CLEAN, CRUNCH, LEAD, BROWN 
Potencjometr [GAIN] 
Potencjometr [VOLUME] 
 

Sekcja EQUALIZER 
Potencjometr [BASS] 
Potencjometr [MIDDLE] 
Potencjometr [TREBLE] 
 

Sekcja EFFECTS 
Przycisk [BOOSTER/MOD] 
Przycisk [DELAY/FX] 
Przycisk [REVERB] 
Przycisk [TAP] 
Potencjometr [BOOSTER/MOD] 
Potencjometr [DELAY/FX] 
Potencjometr [REVERB] 
 

Sekcja TONE SETTING 
Przycisk [CH1] 
Przycisk [CH2] 
Przycisk [CH3] 
Przycisk [CH4] 
Przycisk [PANEL] 

Wskaźniki 

BOOSTER/MOD 
DELAY/FX 
REVERB 
TAP 
CH1 
CH2 
PANEL 

ACOUSTIC, CLEAN, CRUNCH, LEAD, BROWN 
BOOSTER/MOD 
DELAY/FX 
REVERB TAP 
CH1 
CH2 
CH3 
CH4 
PANEL 

Złącza 

Gniazdo [INPUT]: 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [AUX IN]: 
Stereofoniczne miniaturowe typu JACK 
Gniazdo [REC OUT/PHONES]: 
Stereofoniczne 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [EXP PEDAL/CTL]: 
Gniazdo [CH1/CH2]: 
1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [USB]: USB typ B 
Gniazdo [AC IN] 

Gniazdo [INPUT]: 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [AUX IN]: Stereofoniczne miniaturowe typu JACK 
Gniazdo [REC OUT/PHONES]: Stereofoniczne 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [SEND]: 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [RETURN]: 1/4 cala typu JACK 
Gniazda grupy LINE OUT 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [EXP PEDAL/CTL]: 
Gniazdo [CH1/CH2]: 1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [GA-FC]: 1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [USB]: USB typ B 
Gniazdo [AC IN] 

Gniazdo [INPUT]: 1/4 cala typu JACK  
Gniazdo [AUX IN]: 
Stereofoniczne miniaturowe typu JACK 
Gniazdo [REC OUT/PHONES]: 
Stereofoniczne 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [SEND]: 1/4 cala typu JACK  
Gniazdo [RETURN]: 
 1/4 cala typu JACK  
Gniazda grupy LINE OUT: 
1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [SPEAKER OUT]: 1/4 cala 
typu JACK 
Gniazdo [EXP PEDAL/CTL]: 
Gniazdo [CH1/CH2]: 
1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [GA-FC]: 
1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [MIDI IN] 
Gniazdo [USB]: USB typ B 
Gniazdo [AC IN] 

Pobór mocy 47 W 77 W 
Wymiary 470 (dł.) x 238 (szer.) x 398 (wys.) mm 530 (dł.) x 248 (szer.) x 484 (wys.) mm 670 (dł.) x 248 (szer.) x 484 (wys.) mm 470 (dł.) x 228 (szer.) x 215 (wys.) mm 

Waga 11,6 kg 14,8 kg 19,8 kg 8,8 kg 

Akcesoria Instrukcja obsługi 
Kabel zasilania 

Instrukcja obsługi 
Kabel zasilania 
Naklejka GA-FC 

Opcje (sprzedawane 
oddzielnie) 

Przełącznik nożny: BOSS FS-5L 
Pedał ekspresji: Roland EV-5 BOSS 
FV-500L, FV-500H 

Przełącznik nożny: BOSS FS-5L, BOSS FS-6, BOSS FS-7 
Pedał ekspresji: Roland EV-5, BOSS FV-500L, BOSS  
FV-500H, sterownik nożny (GA-FC) 

 

* 0 dBu = 0,775 Vrms 

* Niniejszy dokument opisuje dane techniczne produktu w chwili wydania dokumentu. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie  internetowej firmy Roland. 



 

 
 

OSTRZEŻENIE: 

 

 

Ten produkt zawiera chemikalia, w tym ołów, które mogą wywoływać nowotwory, wady wrodzone i inne uszkodzenia rozrodcze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie 
wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z inny-

mi odpadami. 
Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektro-

nicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, 
drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bo-

wiem jego centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ 
krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje 

alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki 

zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w 
Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektyw-

ną zbiórkę odpadów. 
Zapamiętaj!!!!! 

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 

gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany 
jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domo-

wych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowi-
ska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmos-

fery oraz wód powierzchniowych.  

 
 



 

 
 
 
 

   Dla krajów UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Informacja W przypadku awarii instrumentu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Roland lub autoryzowanym 
dystrybutorem firmy Roland. 

 

 

Wg stanu na dzień 01.11.2015 
 
 
 


