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Podstawowe własności
 5 Ten instrument posiada klawiaturę o fakturze kości słoniowej z klawiszami 
skrzynkowymi dla wymagającego gracza  Podczas gry na pianinie można 
używać pełnej ekspresji, od delikatnego pianissimo po dynamiczne fortissimo  
Dopełnieniem są wysokiej jakości brzmienia, w tym brzmienia fortepianów 
elektrycznych, brzmienia organowe i wokale 

 5 Funkcja Bluetooth umożliwia współpracę ze smartfonem lub tabletem  Poprzez 
instrument można słuchać muzykę lub dźwięk z filmów wideo, odtwarzaną 
w smartfonie lub tablecie i jednocześnie grać na instrumencie  Klawiatury 
instrumentu można również używać do sterowania aplikacją, obsługującą tryb 
Bluetooth MIDI, taką jak Piano Partner 2 

 5 Przenośna konstrukcja typu all-in-one jest niewielka i lekka, posiada zasilanie 
bateryjne, wbudowane głośniki wysokiej jakości oraz stylowy kształt, pozbawiony 
wypukłości 
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Obsługa instrumentu

Wybieranie brzmienia

Edycja rozmaitych ustawień
Istnieje możliwość wykonywania bardziej szczegółowych 
ustawień instrumentu 

1  Naciśnij przycisk [  ] button (zaświeci się ikona „  ”).

2  Przyciskami kursora [  ] i [  ] wybierz element.

3  Przyciskami [–] i [+] zmień wartość parametru.
Zależnie od wybranego elementu kontynuuj pracę 
naciskając przycisk taki jak [s] 

4  Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk [  ]  (ikona „  ” zgaśnie).

Ten instrument pozwala cieszyć się graniem za pomocą 
rozmaitych brzmień 

Brzmienia rozmieszczono w czterech grupach, a każdą grupę 
przypisano do innego przycisku 

1  Naciśnij przycisk np. [  ]), a następnie użyj przycisków [–] i [+].
Gdy nie wybrano brzmienia perkusyjnego: świeci się ikona „  ” 

Gdy wybrano brzmienie perkusyjne: świeci się ikona „  ”

Odnośnik
Szczegóły odnośnie brzmień w akapicie „Wykaz brzmień” na końcu 
tej instrukcji 

Grupy brzmień

Przycisk Opis

[  ] Brzmienia fortepianowe

[  ]
Brzmienia fortepianów 
elektrycznych

[  ] Brzmienia organowe

[  ]
Brzmienia wokalne, 
perkusyjne i inne

strona 6

Transpozycja oktawowa
Zasięg klawiatury można zmieniać w krokach oktawowych 

Zmienianie zakresu 
wysokości dźwięków

-3–0-3

Użyj przycisków [  ] i [  ] 
(zaświecą się ikony „  ” i „  ” ) 

MEMO
Podczas edycji ustawień (s  6) te przyciski pełnią również funkcję 
przycisków kursora [  ] i [  ], umożliwiając wybieranie 
parametrów 

Odtwarzanie utworów wewnętrznych
1  Naciśnij przycisk [  ].
2  Przyciskami [-] i [+] wybierz utwór.
3  Naciśnij przycisk [s], aby uruchomić odtwarzanie 

utworu (zaświeci się ikona „J”).
4  Naciśnij przycisk [s], aby przerwać odtwarzanie (ikona „J” zgaśnie).
5  Naciśnij przycisk [  ], aby powrócić do ekranu roboczego PLAY.

Uruchamianie i 
zatrzymywanie Naciśnij przycisk [s] 

MEMO
 5 Podczas wybierania utworów można przytrzymać wciśnięty 
przycisk [–] lub [+], aby szybciej przeglądać utwory 

 5 Aby zmienić tempo odtwarzania utworu wewnętrznego, zmień 
tempo metronomu 

Odnośnik
 5 Szczegóły odnośnie utworów wewnętrznych w akapicie „Wykaz 
utworów wewnętrznych” na końcu tej instrukcji 

 5 Istnieje możliwość określenia sposobu wybrzmiewania 
brzmienia fortepianowego podczas odtwarzania utworów 
wewnętrznych (s  7) 

Metronom
Oto procedura odtwarzania dźwięków metronomu 

Dźwięk metronomu Naciśnij przycisk [  ] button 
(zaświeci się ikona „  ”) 

Zmiana tempa

5–300

Przytrzymując wciśnięty przycisk [  ], 
aby pojawił  się wskaźnik „TEMPO”, 
użyj przycisków [–] i [+] 

Regulacja ogólnej głośności wyjściowej
Istnieje możliwość zmiany głośności 
dźwięku w głośnikach lub w słuchawkach, 
jeśli są podłączone

Regulacja głośności 0–20
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Obsługa instrumentu

Edycja wartości / Powrót do poprzedniego ekranu / Resetowanie 
brzmienia

Edycja wartości Używaj przycisków [–] i [+] 
Powrót do 
poprzedniego ekranu 
roboczego

W ramach ekranu edycyjnego naciśnij 
przycisk [  ] 

Resetowanie ustawień 
brzmienia

W ramach ekranu PLAY naciśnij przycisk 
[  ] 

MEMO
Wybrane zostanie brzmienie 
fortepianowe ( numer 01), a ustawienia 
brzmienia zostaną zresetowane 

Jest to wygodny sposób, jeśli 
ustawienia brzmienia zostały 
przypadkowo zmienione 

Rejestrowanie własnej gry
Oto procedura rejestrowania i odtwarzania własnej gry 
* Dogrywanie nie jest możliwe 

1  Wybierz brzmienie, które chcesz rejestrować.

2  Naciśnij przycisk [t] (ikona „t” zacznie migać).

3  Naciśnij klawisz, aby uruchomić zapis (ikona „t” będzie świecić).

4  Naciśnij przycisk [s], aby przerwać zapis (ikona „t” zgaśnie).
Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia 

5  Aby zachować dane, naciśnij przycisk [s].
Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [  ] 

MEMO
 5 Zarejestrowany utwór można zachować w komputerze (s  5) 
 5 Podczas odtwarzania 
lub zapisu na ekranie 
pokazywany jest numer 
bieżącego taktu i progresja 
odtwarzania lub zapisu w 
obrębie jednego taktu 

Uruchamianie i 
zatrzymywanie Naciśnij przycisk [s] 

Tryb gotowości do 
zapisu

Naciśnij przycisk [t], gdy 
odtwarzanie jest zatrzymane 

Zapis W trybie gotowości do zapisu 
naciśnij przycisk [s] 

   Ładowanie innego 
utworu

Ładowanie zachowanego utworu 
(funkcja LOAD) (s  5) 

Jeśli chcesz rejestrować z metronomem
Najpierw włącz metronom i określ metrum oraz tempo (s  2) 
W punkcie 2 (miga ikona „t” ) gdy naciśniesz przycisk [s], 
usłyszysz dwutaktowy przedtakt, a następnie zapis zostanie 
uruchomiony 

Takt bieżący

001

Pozycja odtwarzania/zapisu

Jeden takt

Ekran
Ekran pokazuje nazwę grupy brzmień, nazwę brzmienia oraz 
aktualnie włączone funkcje 

Ekran po włączeniu zasilania (ekran PLAY)

[PIANO]
GO Grand

01

Stan połączenia 
Bluetooth 

Numer brzmienia

Bieżący takt (tylko podczas 
odtwarzania lub zapisu)

Pozycja odtwarzania 
lub zapisu

Nazwa grupy brzmień

Nazwa brzmienia

Wywołane jest 
brzmienie inne niż 
perkusyjne
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Obsługa instrumentu

Montaż podstawki pod nuty
W pokazany na rysunku sposób zamocuj podstawkę pod nuty 

Włączanie i wyłączanie zasilania
1 2

1  Naciśnij przycisk [L], aby włączyć zasilanie.
2  Przyciskami [ ] i [ ] wyreguluj głośność.
3  Aby wyłączyć zasilanie, przycisk [L] wciśnij na 

sekundę lub dłużej.

Funkcja AUTO OFF
Zasilanie urządzenia zostanie wyłączone automatycznie po określonym 
czasie, jaki upłynie od chwili ostatniego odtwarzania lub używania 
przycisków albo innych elementów (funkcja AUTO OFF) 

Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wyłącz 
funkcję AUTO OFF (s  7) 

UWAGA
Aby przywrócić zasilanie, włącz je ponownie 

Podłączanie sprzętu

Gniazdo [USB COMPUTER]
Ten instrument można podłączyć do 
komputera i zachowywać w nim dane 
utworów oraz ustawienia instrumentu 
(s  5) 
Posługując się dostępnym w sprzedaży 
kablem Micro-USB, wykonaj połączenie 
* Nie używać kabla Micro-USB, 

przystosowanego tylko do ładowania 
urządzeń  Takie kable nie obsługują 
transmisji danych 

Gniazdo [PHONES/OUTPUT]
Gniazdo służy do podłączania 
słuchawek (sprzedawane oddzielnie) 
lub aktywnych głośników 
Jeśli gniazdo jest używane, świeci 
się ikona „  ” 

Gniazdo [DC IN]
Tutaj należy 
podłączyć dołączony 
zasilacz 

Gniazdo [AUX IN]
Gniazdo służy do 
podłączania odtwarzacza 
audio (takiego jak 
smartfon) lub innego 
źródła sygnału audio 

Gniazdo [PEDAL]
Do instrumentu można podłączać 
przełącznik nożny (sprzedawany 
oddzielnie: serii DP) i używaj go jako 
pedału HOLD 
Jeśli gniazdo jest używane, świeci się 
ikona „  ” 

* Aby zapobiec awariom lub nieprawidłowemu działaniu urządzeń, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj poziom głośności i 
wyłączaj zasilanie całego sprzętu 

Zakładanie baterii
Po włożeniu sześciu dostępnych w sprzedaży baterii alkalicznych lub Ni-MH typu AA, będzie można 
grać bez konieczności używania zasilacza,

1  Zdejmij pokrywę komory.
2  Włóż baterie, zwracając uwagę na poprawną polaryzację.
3  Załóż pokrywę komory.

* Jeśli będziesz niewłaściwie obchodzić się z bateriami, ryzykujesz eksplozją lub wyciekiem elektrolitu  
Upewnij się, że starannie przestrzegasz wszystkich zaleceń, związanych z używaniem baterii, 
które podano w akapitach „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI” (broszura 
„BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja obsługi s  11) 

* Gdy napięcie baterii zacznie spadać, na ekranie pojawi się komunikat „Battery Low!”  W takim przypadku należy założyć nowe baterie 
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Funkcje użytkowe

Ładowanie utworu
Oto procedura ładowania utworu, zachowanego w pamięci 
wewnętrznej 

1  Odszukaj w ustawieniach (s. 6) ekran „SONG LOAD”.

SONG LOAD
Press[PLAY]

2  Naciśnij przycisk [s].

3  Przyciskami [–] i [+] wybierz utwór, który chcesz 
załadować.

SONG LOAD
SONG01.MID

4  Naciśnij przycisk [s].
Utwór zostanie załadowany 

Usuwanie utworu
Oto procedura usuwania utworu, zachowanego w pamięci 
wewnętrznej 

1  Odszukaj w ustawieniach (s. 6) ekran „SONG DEL”.

SONG DEL
Press[PLAY]

2  Naciśnij przycisk [s].

3  Przyciskami [–] i [+] wybierz utwór, który chcesz 
usunąć.

SONG DEL
SONG01.MID

4  Naciśnij przycisk [s].
Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia 

SONG DEL
Sure?

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [  ] 

5  Naciśnij przycisk [s].

Utwór zostanie usunięty 

Tworzenie i ładowanie kopii utworów i 
ustawień

Utwory (w formacie XMF) oraz ustawienia, zachowane w tym 
instrumencie, można zachowywać w komputerze  Zachowane 
w komputerze utwory i ustawienia można później ładować do 
pamięci instrumentu 

* Przed wykonaniem kopii danych lub ich załadowaniem użyj 
kabla USB, aby połączyć ten instrument z komputerem 

Kopia zapasowa (funkcja BACKUP)
1  Odszukaj w ustawieniach (s. 6) ekran „BACKUP”.

BACKUP
Press[PLAY]

2  Naciśnij przycisk [s].
Na ekranie komputera pojawi się napęd BACKUP 

3  Skopiuj na dysk twardy komputera cały katalog 
GO-61 napędu BACKUP.
* Skopiuj cały katalog „GO-61” do komputera  Podobnie podczas 

używania funkcji RESTORE skopiuj cały katalog „GO-61”   
Funkcje BACKUP i RESTORE nie zostaną wykonane poprawnie, 
jeśli skopiowany zostanie tylko podkatalog katalogu GO-61 lub 
jeśli skopiujesz tylko niektóre pliki 

4  Wykonaj w komputerze odpowiednie kroki, 
aby zakończyć połączenie z instrumentem 
(odłącz napęd).
Na ekranie instrumentu ponownie pojawi się normalny obraz 

MEMO

Podczas używania funkcji BACKUP lub RESTORE może 
się zdarzyć, że działanie funkcji w instrumencie nie 
zostanie zakończone nawet po zakończeniu połączenia z 
komputerem (po odłączeniu napędu) 

W takim przypadku zakończ połączenie z komputerem, a 
następnie naciśnij w instrumencie przycisk [  ] 

Jeśli używasz komputera Mac, zakończ połączenie; 
następnie gdy skończysz naciśnij w instrumencie przycisk [ 

 ] 
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Funkcje użytkowe

Odzysk danych (funkcja RESTORE)
1  W ustawieniach (s. 6) odszukaj ekran „RESTORE”.

RESTORE
Press[PLAY]

2  Naciśnij przycisk [s].
Na ekranie komputera pojawi się napęd RESTORE 

3  Skopiuj katalog GO-61 do napędu RESTORE.

4  Wykonaj w komputerze odpowiednie kroki, 
aby zakończyć połączenie z instrumentem 
(odłącz napęd).
Po zakończeniu połączenia rozpocznie się przywracanie danych 

Po pomyślnym zakończeniu operacji na ekranie pojawi się 
komunikat „Completed   TurnOffPower” 

5  Wyłącz zasilanie instrumentu i włącz je ponownie 
(s. 4).

Przywracanie ustawień fabrycznych 
(funkcja (FACTORY RESET)

Oto procedura przywracania ustawień fabrycznych tego 
instrumentu  Funkcja nosi nazwę FACTORY RESET 

UWAGA

Po uruchomieniu tej funkcji wszystkie istniejące w pamięci 
instrumentu dane i ustawienia zostaną stracone  Jeśli 
są tam utwory, których nie chcesz stracić, zachowaj je w 
komputerze (s  5) 

1  W ustawieniach (s. 6) odszukaj ekran „FACTORY 
RST”.

FACTORY RST
Press[PLAY]

2  Naciśnij przycisk [s].
Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia 

FACTORY RST
Sure?

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [  ] 

3  Naciśnij przycisk [s].
Funkcja FACTORY RESET zostanie uruchomiona 

Edycja różnych funkcji

Podstawowa procedura trybu ustawień
1  Naciśnij przycisk [  ] button (zaświeci się ikona „ 

 ”).

2  Przyciskami kursora [  ] i [  ] wybierz element.

3  Przyciskami [–] i [+] zmień wartość parametru.

4  Po zakończeniu ustawień naciśnij przycisk [  ]  
(ikona „  ” zgaśnie).

Parametr/Funkcja Wartość/Opis

REVERB LEVEL
Określanie głębokości efektu pogłosowego

Ten efekt wprowadza pogłos, występujący podczas grania w dużej sali koncertowej 
0-10

TRANSPOSE

Transpozycja tonacji (funkcja TRANSPOSE)
Klawiaturę można transponować w krokach półtonowych 

Na przykład, jeśli utwór napisano w tonacji E-dur, ale chcesz go zagrać, używając 
palcowania tonacji C-dur, transpozycję klawiatury należy ustawić na wartość „4” 
-5–0–+6

MASTER TUNE

Dostrajanie do innych instrumentów
Grając w zespole z innymi instrumentami lub w innych przypadkach istnieje możliwość dopasowania standardowego 
stroju do innego instrumentu  Domyślna wysokość strojenia jest określona przez wysokość dźwięku środkowego A  Aby 
uzyskać czyste i spójne brzmienie podczas gry z zespołem upewnij się czy wszystkie instrumenty mają taki sam strój  
Strojenie to operacja dostrajania instrumentów do stroju standardowego 
415.3 Hz–440.0 Hz–466.2 Hz

MEMO

 5 Te ustawienia można zachować (s  5) 

 5 Dolna część ekranu pokazuje mijsce wybranego elementu 

01

Początek Koniec

Jesli zagrasz C E G0Usłyszysz E G  B
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Edycja różnych funkcji

Parametr/Funkcja Wartość/Opis

SONG PIANO

Dźwięk brzmienia fortepianowego dla utworów wewnętrznych.
Określanie sposobu wybrzmiewania brzmienia fortepianowego dla utworów wewnętrznych 
* W przypadku utworów wewnętrznych, używających tylko brzmienia fortepianowego, wybranie wartości „Off” oznacza, 

że brzmienie nie będzie słyszalne 
On (dźwięk w obu kanałach), Left (dźwięk tylko w kanale lewym), Right (dźwięk tylko w kanale prawym), Off 
(brak dźwięku)

BEATS
Zmiana metrum

Określanie metrum metronomu 
0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4

KEY TOUCH

Określanie czułości klawiatury.
Wybieranie krzywej reakcji na siłę uderzenia w klawisz  Po wybraniu wartości „Fix” nuty będą wybrzmiewać z jednakowym 
poziomem głośności, bez względu na siłę uderzenia w klawisz 
Fix, Light, Medium, Heavy

TOUCH SOUND Emisja dźwięku podczas naciskania przycisku
Można określić, czy naciskanie przycisków instrumentu będzie generować dźwięk (On), czy nie (Off) 

SP PHONES SW Wyciszanie głośników
Określanie, czy podłączenie słuchawek automatycznie wyciszy głośniki wewnętrzne instrumentu (On), czy nie (Off), 

SONG LOAD Patrz akapit “Ładowanie utworu” (s  5) 

SONG DEL Patrz akapit “Usuwanie utworu” (s  5) 
BLUETOOTH

Patrz akapit “Używanie funkcji Bluetooth®” (s  8) BT PAIRING
BLUETOOTH ID
BACKUP

Patrz akapit “Tworzenie i ładowanie kopii utworów i ustawień” (s  5) 
RESTORE

AUTO OFF

Automatyczne wyłączanie zasilania
Ten instrument automatycznie wyłącza zasilanie po 30 minutach bezczynności (to jest ustawienie fabryczne) 

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania zasilania, parametrowi „Auto Off” wybierz wartość „OFF” 

Off, 30, 240 (min)

LCD CONTRAST
Regulacja kontrastu ekranu

Regulacja jaskrawości ekranu instrumentu 
0-10

FACTORY RST Patrz akapit “Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja (FACTORY RESET)” (s  6) 
VERSION Wyświetlanie wersji systemu operacyjnego instrumentu 

Ustawienia, które nie są zachowywane
Po wyłączeniu zasilania poniższe ustawienia powrócą do wartości domyślnych 

 5 Ustawienia oktawowe (s  2)

 5 TRANSPOSE

 5 SONG PIANO

 5 BEATS

 5 Brzmienie wybrane z każdej grupy
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Używanie funkcji Bluetooth®

Zalety systemu Bluetooth
Bluetooth tworzy bezprzewodowe połączenie między 
urządzeniem przenośnym, takim jak smartfon lub tablet 
(nazywanymi dalej jako „urządzenie przenośne”), a tym 
instrumentem 

Bluetooth audio
Głośników instrumentu można używać do słuchania muzyki lub 
ścieżki dźwiękowej filmu z urządzenia przenośnego 

Transmisja i odbiór komunikatów MIDI
Między pianinem i urządzeniem przenośnym można przesyłać 
komunikaty MIDI 

Klawiaturę tego instrumentu można używać do sterowania 
aplikacją muzyczną, obsługującą tryb Bluetooth MIFI, taką jak 
Piano Partner 2 

Odnośnik

Więcej szczegółów odnośnie aplikacji Piano Partner 2 na 
stronie internetowej firmy Roland 

http://www roland com/

Używanie Bluetooth Audio
* Głośności trybu Bluetooth Audio nie można regulować za 

pomocą tego instrumentu  Głośność należy regulować w 
urządzeniu przenośnym 

Parowanie z urządzeniem przenośnym
„Parowanie” 
to procedura, 
umożliwiająca 
zarejestrowanie 
urządzenia 
przenośnego w 
pamięci pianina (te dwa urządzenia rozpoznają się wzajemnie) 

Wykonaj takie ustawienia, aby zachowane w urządzeniu 
przenośnym dane muzyczne można było odtwarzać 
bezprzewodowo w tym pianinie 

MEMO
 5 Po sparowaniu urządzenia przenośnego z tym pianinem nie 
ma potrzeby wykonywania ponownego parowania  Jeśli 
chcesz połączyć pianino z już sparowanym urządzeniem 
przenośnym, patrz akapit “Łączenie z już sparowanym 
urządzeniem przenośnym” (s  8) 

 5 Ponowne parowanie jest konieczne po zastosowaniu funkcji 
FACTORY RESET(s  6) 

 5 Poniższy opis procedury jest tylko przykładem  Więcej 
informacji w instrukcji urządzenia przenośnego 

* Upewnij się, że funkcja Bluetooth w tym urządzeniu jest 
włączona (ustawienia0parametr „BLUETOOTH” ma wartość 
„On”) 

1  Urządzenie przenośne, które chcesz podłączyć, 
połóż blisko pianina.

MEMO

Jeśli masz więcej niż jeden model danego urządzenia, włącz 
zasilanie tylko tego, które chcesz sparować (wyłącz zasilanie 
pozostałych) 

2  Odszukaj w ustawieniach (s. 6) funkcję „BT 
PAIRING”.

3  Naciśnij przycisk [s].
Na ekranie pojawi się komunikat „PAIRING…” i pianino będzie 
czekać na odpowiedź urządzenia przenośnego 

MEMO

Aby zrezygnować z parowania, naciśnij przycisk [  ] 

4  W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

MEMO

W tym przykładzie użyto iPhona  Więcej informacji w 
instrukcji urządzenia przenośnego 

5  Na ekranie urządzenia przenośnego naciśnij ikonę 
„GO:PIANO Audio”.
Pianino zostanie sparowane z urządzeniem przenośnym  Po 
pomyślnym sparowaniu opcja „ GO:PIANO Audio” ” pojawi się na 
wykazie urządzeń, sparowanych z urządzeniem przenośnym 

6  Po zakończeniu wykonywania ustawień naciśnij 
przycisk [  ].

Określanie identyfikatora Bluetooth 
Istnieje możliwość określenia numeru, dodawanego za 
nazwą tego urządzenia, gdy będzie ono wyświetlane przez 
powiązaną aplikację Bluetooth 

Jeśli posiadasz kilka modeli tego samego instrumentu, jest 
to wygodny sposób ich rozróżniania 

1  W ustawieniach (s. 6) odszukaj parametr 
„BLUETOOTH ID”.

2  Przyciskami [–] i [+] zmodyfikuj wartość 
parametru.

Parametr Opis

Off, 1–9

Wybierz wartość na „Off”  „ GO:PIANO Audio”, 
„GO:PIANO MIDI” (wartość domyślna)

Ustaw wartość „1”: „GO:PIANO Audio 1”,  
„GO:PIANO MIDI 1”

Łączenie z już sparowanym urządzeniem 
przenośnym
1  W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

MEMO

 5 Jeśli za pomocą powyższej procedury połączenia nie 
będzie można ustanowić, naciśnij ikonę „GO:PIANO Audio”, 
wyświetlaną na ekranie urządzenia przenośnego 

 5 Aby rozłączyć, albo wyłącz funkcję Bluetooth Audio w 
pianinie (ustawienia0parametrowi „BLUETOOTH ustaw 
wartość „Off”) albo wyłącz funkcję Bluetooth w urządzeniu 
przenośnym 

Parowanie
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Używanie funkcji Bluetooth®

Transfer komunikatów MIDI
Oto procedura wymiany komunikatów MIDI między pianinem i 
urządzeniem przenośnym 

Uwaga w przypadku używania już sparowanego 
urządzenia z systemem iOS.

Poniższą procedurę należy wykonać po każdym 
uruchomieniu funkcji FACTORY RESET 

1 Odłącz „GO:PIANO MIDI”. 2

Wyłącz.

GO:PIANO MIDI

GO:PIANO MIDI

Więcej informacji w instrukcji obsługi urządzenia iOS 

* Upewnij się, że funkcja Bluetooth w tym urządzeniu jest 
włączona (ustawienia0parametr „BLUETOOTH” ma wartość 
„On”) 

1  Urządzenie przenośne, które chcesz podłączyć, 
połóż blisko pianina.

MEMO

Jeśli masz więcej niż jeden model danego urządzenia, włącz 
zasilanie tylko tego, które chcesz sparować (wyłącz zasilanie 
pozostałych) 

2  W urządzeniu przenośnym włącz funkcję Bluetooth.

MEMO

W tym przykładzie użyto iPhona  Więcej informacji w 
instrukcji urządzenia przenośnego 

3  W aplikacji urządzenia przenośnego (np. Piano 
Partner 2) ustanowić połączenie z pianinem.

UWAGA

Nie dotykać ikony „GO:PIANO MIDI”, pokazywanej w 
ustawieniach Bluetooth urządzenia przenośnego 

Wyłączanie funkcji Bluetooth
Wyłącz funkcję Bluetooth, jeśli nie chcesz, aby to urządzenie było 
połączone przez system Bluetooth z urządzeniem przenośnym 

1  W ustawieniach (s. 6) odszukaj parametr 
„BLUETOOTH”.

2  Przyciskami [–] i [+] dobierz wartość „Off”.

3  Po zakończeniu wykonywania ustawień naciśnij 
przycisk [  ].
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Nieprawidłowości w działaniu
Problem Co należy sprawdzić Działanie Strona

Zasilanie wyłącza się samoczynnie Czy parametr „Auto Off” ma wartość 
inną, niż „Off”?

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego 
wyłączania zasilania, parametrowi „Auto Off” dobierz 
wartość „Off” 

s  7

Zasilanie wyłącza się nieoczekiwanie

Czy zasilacz jest podłączony prawidłowo? –
Czy baterie nie wyczerpały się? Załóż nowe baterie s  4
Jeśli podłączysz zasilacz i założysz baterie, instrument będzie zasilany z zasilacza  Jeśli baterie 
będą włożone do instrumentu, a jednocześnie będzie podłączony zasilacz, instrument nie 
włączy się, dopóki nie podłączysz zasilacza do ściennego gniazdka zasilania 

Jeśli używasz baterii, odłącz zasilacz od instrumentu  Jeśli w instrumencie znajdują się baterie, 
podłączenie lub odłączenie zasilacza od instrumentu lub gniazda sieciowego spowoduje 
wyłączenie zasilania 

–

Pedał nie działa lub „wiesza się" Czy pedał podłączony jest w sposób prawidłowy? s  4
Poziom sygnału wejściowego z 
instrumentu, podłączonego do 
gniazda [AUX IN] jest zbyt niski.

Czy poziom głośności podłączonego urządzenia nie został zredukowany do zera? –

Brak dźwięku Czy wzmacniacz, głośniki lub słuchawki są podłączone prawidłowo? s  4
Czy poziom głośności nie jest zredukowany do minimum? s  2

Nuty nie wybrzmiewają prawidłowo
Nuty mają niewłaściwą wysokość Czy zmieniano ustawienia transpozycji? s  6

Problemy z funkcją Bluetooth

Problem Co należy sprawdzić / Działanie Strona

Pianino nie 
pojawia się na 
wykazie urządzeń 
Bluetooth w 
urządzeniu 
przenośnym

Czy funkcja Bluetooth nie została 
wyłączona?

Włącz funkcję Bluetooth 

Ustawienia0parametrowi „BLUETOOTH” ustaw wartość „On” 

Funkcja Bluetooth Audio:

Pojawia się urządzenie o nazwie „GO:PIANO Audio” 

Funkcja Bluetooth MIDI:

Pojawia się urządzenie o nazwie „GO:PIANO MIDI” 

Można to sprawdzić w ustawieniach aplikacji, takiej jak Piano Partner 
2 

s  9

Nie można 
wykonać 
połączenia 
Bluetooth Audio

Jeśli pianino jest widoczne jako 
urządzenie w ustawieniach Bluetooth 
urządzenia przenośnego

Usuń pianino z wykazu, wyłącz tryb Bluetooth Audio i włącz go 
ponownie, a następnie ponownie wykonaj parowanie urządzeń s  9

Jeśli pianino nie jest widoczne jako 
urządzenie

W urządzeniu przenośnym wyłącz funkcję Bluetooth i włącz ją 
ponownie, a następnie uruchom proces parowania z pianinem w celu 
ponownego powiązania obydwu urządzeń 

s  8

Nie można 
wykonać 
połączenia 
Bluetooth MIDI

W niektórych przypadkach, po włączeniu tej funkcji, połączenie z urządzeniem przenośnym może stać się 
niedostępne 

–

Po usunięciu w urządzeniu mobilnym zarejestrowanego sparowania „GO:PIANO MIDI” , wyłącz w urządzeniu 
mobilnym system Bluetooth i włącz go ponownie, aby wykonać ponowne parowanie 

Brak łączności MIDI Połączenie należy wykonać nie z ustawień Bluetooth urządzenia przenośnego, ale z ustawień aplikacji Piano 
Partner 2 lub innej 

Nie można 
wykonać 
parowania w 
ramach funkcji 
MIDI

Tryb MIDI jest parowane wtedy, gdy po raz pierwszy wybierasz pianino w urządzeniu przenośnym i ustanawiasz 
połączenie  Nie ma potrzeby inicjowania połączenia z poziomu pianina 

Brak możliwości 
połączenia ze 
sparowanym 
urządzeniem 
przenośnym

Jeśli połączenie rwie się zaraz po ustanowieniu lub włączasz tryb MIDI, wyłączenie i ponowne włączenie funkcji 
Bluetooth w urządzeniu przenośnym może przywrócić połączenie 

MEMO

Jeśli sprawdzenie podanych punktów nie pomoże w rozwiązaniu problemu, należy skontaktować się z serwisem firmy Roland 

http://www roland com/support/
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BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA

 OSTRZEŻENIE
Funkcja AUTO OFF

Zasilanie urządzenia zostanie 
wyłączone automatycznie po 
określonym czasie, jaki upłynie od 
chwili ostatniego odtwarzania lub 
używania przycisków albo innych elementów 
(funkcja AUTO OFF)  Jeśli nie chcesz, aby 
zasilanie było wyłączane automatycznie, 
wyłącz funkcję AUTO OFF (s  7) 

Używać tylko statywu, zalecanego przez producenta

To urządzenie należy 
eksploatować tylko na stojakach, 
zalecanych przez firmę Roland 

Nie stawiać w miejscach niestabilnych

Gdy korzystasz ze stelaża 
rack lub statywu zalecanego 
przez wytwórcę, muszą one 
być umieszczone na trwałej i 
stabilnej podstawie  Jeśli nie korzystasz 
ze statywu, należy upewnić się, czy 
miejsce, na którym ustawione jest 
urządzenie posiada wypoziomowaną 
powierzchnię zapewniającą prawidłowe 
podtrzymywanie urządzenia 

 OSTRZEŻENIE
Uwagi związane ze stawianiem instrumentu na 
statywie

Montując urządzenie na statywie 
ściśle przestrzegaj zaleceń, 
podanych w instrukcji obsługi (s  
12) 

Jeśli montaż nie będzie prawidłowy, 
ryzykujesz powstaniem niestabilnej 
sytuacji, mogącej doprowadzić do 
przewrócenia się statywu, co może 
skutkować urazami 

Używać tylko dołączonego zasilacza i 
właściwego napięcia

Upewnij się, czy korzystasz 
z zasilacza znajdującego się 
w wyposażeniu urządzenia  
Upewnij się również, że używana 
instalacja elektryczna ma takie napięcie, 
jakie podano na obudowie zasilacza  W 
innych zasilaczach może być stosowana 
odmienna polaryzacja, lub mogą być 
przeznaczone do zasilania innym 
napięciem, a więc korzystanie z nich 
grozi uszkodzeniem, nieprawidłowym 
działaniem lub porażeniem elektrycznym 

 PRZESTROGA
Używać tylko zalecanych statywów

Urządzenie zaprojektowano do 
współpracy z dedykowanym 
statywem firmy Roland (KS-12)  
Używając go z innymi statywami 
ryzykujesz długotrwałym urazem, 
spowodowanym upadkiem urządzenia 
lub przewróceniem z powodu braku 
stabilności 

Przed użyciem statywu oszacować zagrożenia

Nawet w przypadku 
przestrzegania wszystkich 
zaleceń, podanych w tej instrukcji, 
niektóre sposoby użytkowania 
mogą spowodować przwrócenie 
się statywu lub upadek urządzenia 
ze statywu  Przed rozpoczęciem 
użytkowania urządzenia należy mieć na 
uwadze wszystkie sprawy, związane z 
bezpieczeństwem 

WAŻNE UWAGI
Zasilanie: Posługiwanie się bateriami

• W przypadku stosowania zasilania 
bateryjnego należy używać baterii 
alkalicznych lub akumulatorków niklowo-
manganowych 

• Jeśli nawet baterie będą włożone, 
zasilanie zostanie wyłączone, gdy 
odłączysz kabel zasilania od gniazdka 
sieciowego lub gdy zasilacz zostanie 
odłączony od instrumentu  W takim 
przypadku możesz stracić nie zachowane 
dane  Przed podłączeniem lub 
odłączeniem zasilacza należy wyłączyć 
zasilanie 

Miejsce użytkowania
• Nie dopuść do tego, aby przedmioty 

pozostawały na klawiaturze  Może to 
spowodować nieprawidłowe działanie 
klawiszy klawiatury 

• W zależności od materiału i temperatury 
powierzchni, na której kładziesz 
instrument, jego gumowe nóżki mogą się 
odbarwić lub zniszczyć powierzchnię  

Naprawy i dane
• Przed wysłaniem urządzenia do naprawy 

upewnij się, że wykonano kopię zapasową 
ważnych danych, przechowywanych 
w jego pamięci; lub zapisz potrzebne 
informacje  Chociaż podczas naprawy 
będziemy robić wszystko, aby zachować 
dane, przechowywane w pamięci 
urządzenia, 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 

Dbanie o klawiaturę
• Nie pisać po klawiaturze piórem, ani 

żadnym innym przyrządem, nie odciskać 
pieczęci i nie robić żadnych znaków  
Atrament wniknie w szczeliny i nie będzie 
go można usunąć 

• Nie przyklejać żadnych nalepek 
ani etykiet  Etykiet pokrytych silnie 
przywierającym materiałem nie będzie 
można usunąć, a klej może spowodować 
odbarwienia 

• Uporczywe zabrudzenia usuwać ogólnie 
dostępnymi środkami do czyszczenia 
klawiatur, nie zawierającymi materiałów 
ściernych  Zacznij od lekkiego przetarcia  
Jeśli brud nie zostanie usunięty, przecieraj 
dalej, zwiększając stopniowo siłę nacisku, 
zwracając jednocześnie uwagę, aby nie 
porysować klawiszy 

Ostrzeżenia dodatkowe
• Wszelkie przechowywane w urządzeniu 

dane mogą ulec zniszczeniu w wyniku 
awarii sprzętu, niewłaściwej obsługi, 
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 

• Nigdy nie uderzaj w wyświetlacz ani nie 
naciskaj go ze zbyt dużą siłą 

• Nie używaj zbyt wielkiej siły podczas 
posługiwania się podstawą pod nuty 

• Używaj kabli bez rezystorów 

Przestroga związana z emisją fal radiowych
• Poniższe działania mogą być naruszeniem 

prawa 

• Demontaż lub modyfikowanie 
urządzenia 

• Usuwanie etykiet certyfikatów, 
przymocowanych z tyłu urządzenia 
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WAŻNE UWAGI

Własność intelektualna
• Prawo zabrania wykonywania 

zapisów audio i wideo, kopiowania 
lub korygowania dzieł, chronionych 
prawem autorskim (dzieł muzyczny, 
wideo, radiowych, występów na żywo 
i innych), czy to w całości, czy w części 
oraz rozpowszechniania, sprzedawania, 
wypożyczania, wykonywania lub 
emitowania bez pisemnej zgody 
posiadacza praw autorskich 

• Nie używaj urządzenia w celach 
niezgodnych z prawem autorskim  
Firma Roland nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za złamanie praw 
autorskich, powstałe przy użyciu tego 
urządzenia 

• Prawa autorskie do zawartości tego 
urządzenia (dane brzmień, styli, sekwencji 
akompaniamentowych, fraz, pętli audio 
i obrazów) są w posiadaniu firmy Roland 
Corporation 

• Nabywcom tego produktu zezwala się 
na używanie wyżej wzmiankowanych 
danych do tworzenia, wykonywania, 
rejestrowania i dystrybucji oryginalnych 
dzieł muzycznych 

• Nabywcy tego urządzenia NIE zezwala się 
na ekstrakcję wzmiankowanych danych 
w oryginalnej lub zmienionej formie w 
celu dystrybucji lub udostępniania ich w 
sieciach komputerowych 

• Słowo Bluetooth® oraz logo są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi, 
stanowiący własność firmy Bluetooth SIG, 
Inc  i wszelkie ich użytkowanie przez firmę 
Roland jest objęte posiadaną licencją 

• Roland oraz GO:PIANO to znaki fabryczne 
firmy Roland Corporation, zastrzeżone w 
USA i/lub innych krajach 

• Nazwy firm i produktów, pojawiające 
się w tym dokumencie są zastrzeżonymi 
znakami towarowymi lub znakami 
handlowymi 

Montaż instrumentu na statywie
Uważaj, aby podczas stawiania instrumentu na statywie (KS-12, sprzedawany oddzielnie) nie przyciąć sobie palców 

Umieść instrument na statywie w pokazany niżej sposób 

Wyreguluj tak, 
aby wysokość nie 
przekraczała 1 metra 

Dobierz szerokość statywu, 
aby przednie gumowe nóżki 
pianina GO:PIANO pasowały 
do odpowiednich otworów 

Widok z góry

Dane techniczne
Roland GO:PIANO: Klawiatura

Klawiatura 61 klawiszy (pokrycie Ivory Feel i czuła na dynamikę 
klawiatura ze skrzynkowymi klawiszami 

Bluetooth

Bluetooth wersja 4 2

Wspierane profile: A2DP (dźwięk), GATT (MIDI 
poprzez Bluetooth Low Energy)

Kodek: SBC (wsparcie ochrony zawartości 
metody SCMS-T)

Zasilanie
Zasilacz, baterie alkaliczne (AA, LR6) lub 
akumulatorki Ni-MH (AA, HR6) x 6

* Nie można stosować baterii węglowo-cynkowych

Pobór prądu 1 000 mA

Żywotność 
baterii przy 
pracy ciągłej

Akumulatorki Ni-MH (AA, HR6): około 6 godzin 
(w przypadku używania akumulatorków o 
pojemności 1 900 mAh)

Baterie alkaliczne (AA, LR6): około 4 godzin

* Powyższe dane mogą być różne w zależności 
od warunków użytkowania 

Wymiary

(Bez podstawki pod nuty)
877 (dł ) x 271 (szer ) x 82 (wys ) mm

34-9/16 (W) x 10-11/16 (D) x 3-1/4 (H) cala

(Z podstawką pod nuty)
877 (dł ) x 314 (szer ) x 254 (wys ) mm

34-9/16 (W) x 12-3/8 (D) x 10 (H) cale

Waga 3,9 kg/8 lbs 10 oz (bez zasilacza i podstawki pod nuty)

Akcesoria
Instrukcja obsługi, broszura „BEZPIECZNE 
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA”, podstawka pod 
nuty, zasilacz prądu stałego 

Opcje 
(sprzedawane 
oddzielnie)

Statyw: KS-12

Przełącznik nożny: serii DP

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


