


Podstawowe własności 
 

 
Mimo umiejętności generowania szerokiej gamy brzmień prostymi metodami model GAIA SH-01 jest nieduży i lekki, a 
jednocześnie jest prawdziwym, wirtualnym syntezatorem analogowym, świetnie nadającym się do grania zarówno na ży-
wo, jak i w studiu. 

 

Bogate brzmienie odpowiadające trzem syntezatorom 
Instrument składa się z takich sekcji, jak OSC (generator dźwięku, s. 30), FILTER (filtr cyfrowy, s. 32), AMP (wzmacniacz 
cyfrowy, s. 35), rozmaitych modułów ENV (obwiednie, s. 32, 34, 35) oraz LFO (generator przebiegów wolnozmiennych, s. 
36). W modelu GAIA SH-01 zastosowano dedykowany moduł brzmieniowej nowej konstrukcji, umożliwiający równocze-
sne używanie trzech takich syntezatorów. 
Daje to możliwość tworzenia brzmień w rozmaitych kombinacjach, od prosty po bardzo złożone. 

 

Konstrukcja płyty czołowej ułatwiająca zrozumienie zasad syntezy 
Sekcje OSC, FILTER i AMP, podstawowe elementy procesu tworzenia dźwięku, ułożono na płycie czołowej w logicznej 
kolejności, od lewej do prawej, a na końcu umieszczono sekcję wyjściową OUTPUT. Jeśli nawet używasz syntezatora po 
raz pierwszy, taki układ ułatwi naukę procesu tworzenia dźwięku (s. 10). 
Jeśli już posiadasz podstawową wiedzę o analogowych syntezatorach, taki układ ułatwia dostęp do parametrów dźwięku, 
które masz zamiar zmieniać. 

 

Sekcja efektów, zwiększająca potencjał możliwości tworzenia dźwięku 
Instrument wyposażono w rozbudowaną sekcję efektów, za pomocą której można równocześnie stosować pięć efektów: 
przester, modulację, linię opóźniającą, pogłos i wzmacniacz basów (s. 38). Łączenie tych efektów umożliwia dodatkowe 
zwiększanie możliwości kreowania dźwięku. 
Zwykłe naciśnięcie przycisku [LOW BOOST] spowoduje podbicie pasma niskich częstotliwości – co jest szczególnie efek-
tywne w przypadku używania brzmień basowych. 

 

Zwarta obudowa o niewielkich rozmiarach 
Model GAIA SH-01 posiada 37 klawiszy oraz lekką, kompaktową obudowę. 

Ponieważ może działać na zasilaniu bateryjnym (s. 13), można go używać nie tylko do ćwiczeń w domu lub podczas wy-
stępów na żywo, ale również do grania na ulicy. 

 

Gniazdo sekcji EXT IN umożliwia miksowanie ulubionej muzyki 
Gniazdo sekcji EXT IN (s. 40) umożliwia podłączanie przenośnego odtwarzacza audio lub innego urządzenia i odtwarza-
nie ulubionej muzyki bez konieczności posiadania miksera. Poszerza to możliwości odtwórcze podczas występów na ży-
wo. 
Funkcja CENTER CANCEL umożliwia tłumienie dźwięków, zlokalizowanych w środku panoramy stereofonicznej. Słucha-
jąc utworu jako akompaniamentu można jej używać do eliminowania partii solowej i grania jej samodzielnie. 

 

Wielkie wsparcie grania na żywo 
Sterownik D BEAM (s. 21) 

Sterownik D BEAM umożliwia stosowanie różnych efektów poprzez poruszanie dłonią nad czujnikiem sterownika. Można 
go również używać do sterowania potencjometrami płyty czołowej. Daje to kolejne nowe możliwości, nietypowe w przy-
padku konwencjonalnej gry na instrumencie klawiszowym. 

Arpegiator (s. 22). 

64 zaprogramowane sekwencje arpeggio umożliwiają odtwarzanie arpeggio uderzeniem akordu. Ponieważ sekwencje ar-
peggio można zachowywać jako element ustawień ulubionego brzmienia, podczas występu można je łatwo i szybko wy-
woływać. 

Rekorder fraz (s. 24) 

Oprócz możliwości rejestrowania własnej gry masz możliwość rejestrowania i odtwarzania funkcji sterujących, takich jak 
manipulowanie gałkami potencjometrów. 

Jeśli np. podczas gry będziesz odtwarzać dane, sterujące pracą filtra, odpowiedni efekt będzie stosowany automatycznie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pamięć USB na dane użytkownika 

Gniazdo [MEMORY] grupy USB umożliwia podłączanie pamięci USB (sprzedawane oddzielnie) i przechowywanie w nich 
brzmień użytkownika oraz fraz użytkownika. Jest to również dobry sposób na zachowanie ważnych danych użytkownika. 
Zachowane brzmienia lub frazy można wywoływać bezpośrednio z pamięci USB. 
Żądane brzmienie lub frazę można wywołać z pamięci USB, a następnie zachować w pamięci wewnętrznej. 

 

Współpraca z komputerem 
Ponieważ model GAIA SH-01 posiada funkcje USB AUDIO i USB MIDI, za pomocą programów komputerowych można 
rejestrować grę na instrumencie lub dźwięk, doprowadzany gniazdem sekcji EXT IN. 

Dane MIDI, odtwarzane za pomocą programu komputerowego, mogą być używane do sterowania modułem brzmienio-
wym instrumentu, a dźwięk audio, odtwarzany za pomocą komputera, może być wyprowadzany przez ten instrument. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie sekcji zatytułowanych: „Warunki bezpieczne-
go użytkowania instrumentu” oraz „Ważne uwagi” niniejszej instrukcji (s. 4, s. 6). Sekcje te zawierają ważne 
informacje, związane z prawidłowym użytkowaniem 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 © 2010 ROLAND CORPORATION 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być w żadnej formie przetwarzana bez pi-
semnej zgody ROLAND CORPOPRATION. Roland i GAIA to znaki fabryczne firmy Roland Corporation, zastrzeżo-
ne w USA i/lub innych krajach. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 

 
 

OSTRZEŻENIE
 

Symbol używany do ostrze-
gania użytkownika przed ry-
zykiem obrażeń lub szkód 
materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwa-
nia 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.  

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o czyn-
nościach, 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. 

PRZESTROGA
 

Symbol używany do ostrze-
gania użytkownika przed 
ryzykiem obrażeń lub szkód 
materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwa-
nia się urządzeniem. 
 
Uszkodzenia materiałowe 
odnoszą się do uszkodzeń, 
spowodowanych przez do-
mowników i sprzętu, jak rów-
nież zwierząt domowych i 
ulubieńców. 

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 
czynnościach, które należy wykonać. Czyn-
ność, którą należy wykonać oznaczona jest 
znakiem zawartym w okręgu. Symbol ten 
oznacza, że należy wtyczkę zasilającą wycią-
gnąć z gniazdka elektrycznego. 

 
 

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

OSTRZEŻENIE  OSTRZEŻENIE 
 
 

• Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub jego 
zasilacza. 

• Nie próbuj naprawiać urządzenia lub wymieniać 
wewnątrz jakichkolwiek części (z wyjątkiem przy-
padków, gdy w instrukcji pojawią się zalecenia, in-
formujące, jak to robić). Konserwację lub naprawę 
zleć sprzedawcy lub najbliższemu serwisowi firmo-
wemu firmy Roland.  

• Nie stawiać instrumentu w żadnym z niżej wymie-
nionych miejsc 
• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w 

pobliżu urządzeń wydzielających ciepło, przy ka-
loryferach, nie umieszczaj go wewnątrz zamknię-
tych pojazdów). 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, mokre po-
wierzchnie) 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.

• Urządzenie należy eksploatować tylko na statywach 
lub stelażach typu rack, zalecanych przez firmę Ro-
land. 

• Przy korzystaniu ze stelaża typu rack lub statywu 
zalecanego przez wytwórcę, pamiętaj, że muszą 
być umieszczone na trwałej i stabilnej podstawie. 
Jeśli nie korzystasz z stelaża typu rack lub statywu, 
należy upewnić się czy miejsce, na którym ustawio-
ne jest urządzenie posiada wypoziomowaną po-
wierzchnię zapewniającą prawidłowe podtrzymywa-
nie urządzenia. 

• Upewnij się, czy korzystasz z zasilacza znajdujące-
go się w wyposażeniu urządzenia. Upewnij się rów-
nież, że napięcie sieci zasilającej jest zgodne z war-
tością, podaną na obudowie zasilacza. W innych 
zasilaczach może być stosowana odmienna polary-
zacja, lub mogą być przeznaczone do zasilania in-
nym napięciem, a więc korzystanie z nich grozi 
uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem lub po-
rażeniem elektrycznym. 

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

 

 

• Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na kablu 
zasilającym, nie skręcaj go i nie zaginaj. Robiąc 
tak możesz go uszkodzić, przeciąć lub spowo-
dować zwarcie. Uszkodzony kabel zasilający 
może być przyczyną porażenia prądem lub poża-
ru! 

 

• Urządzenie to, używane samodzielnie lub współ-
pracujące ze wzmacniaczem albo głośnikami jest 
w stanie generować dźwięk o poziomie, mogą-
cym spowodować trwałą utratę słuchu. Unikaj 
długiego słuchania zbyt głośnej muzyki. Jeśli za-
uważysz pogorszenie się słuchu lub dzwonienie 
w uszach, zaleca się skontaktowanie z laryngo-
logiem. 

 

• Unikaj przedostawania się do wnętrza instrumen-
tu przedmiotów (środków łatwopalnych, monet, 
spinaczy); lub cieczy (wody, napojów, itp.). 

 

 
• Bezwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę 

zasilacza z gniazdka i poproś o poradę sklep, w 
którym dokonano zakupu urządzenia, najbliższe 
Centrum Serwisowe lub autoryzowanego dystry-
butora 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 
• Urządzenie zostało narażone na deszcz lub 
• Urządzenie nie wydaje się działać normalnie lub 

wykazuje znaczną zmianę w działaniu 

 

• W gospodarstwach domowych, w których są 
małe dzieci, dorośli powinni nadzorować używa-
nie instrumentu, dopóki dziecko nie będzie w 
stanie samodzielnie przestrzegać wszystkich 
podstawowych zasad bezpieczeństwa.  

• Unikaj uderzeń w instrument. 
 (Nie rzucaj nim!) 
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OSTRZEŻENIE 
 

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

• Przed użytkowaniem instrumentu w innych państwach 
skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwisem handlo-
wym Roland.  

• Niedopuszczalne jest doładowywanie baterii, pod-
grzewanie, demontowanie lub wrzucanie do wody i 
ognia. 

• NIE odtwarzaj płyt CD-ROM w konwencjonalnych 
odtwarzaczach audio CD. Odtwarzany dźwięk może 
mieć poziom, grożący trwałą utratą słuchu. Może to 
spowodować również uszkodzenie głośników lub in-
nych składników systemu audio. 

• Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, 
ognia, itp. 

PRZESTROGA 

• Urządzenie i zasilacz powinny być umieszczone w 
takim miejscu, aby zapewnić im prawidłową wentyla-
cję. 

• Ten instrument (GAIA SH-01) jest przystosowany do 
współpracy wyłącznie ze statywem KS-18Z firmy Ro-
land. Używanie innych statywów może spowodować 
niestabilność urządzenia, a w konsekwencji uszkodze-
nie. 

• Należy uważnie przeczytać i stosować uwagi ostrze-
gawcze, znajdujące się w instrukcji, dołączonej do 
produktu. 

 Należy pamiętać, że zależnie od sposobu posługiwa-
nia się urządzeniem możesz napotkać sytuacje, w 
których spadnie ono ze statywu lub statyw przewróci 
się nawet wtedy, gdy przestrzegane były wszystkie 
instrukcje i porady, zawarte w instrukcji obsługi produk-
tu. Dlatego należy zawsze każdorazowo sprawdzać, 
czy warunki bezpieczeństwa są spełnione. 

• Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk. 

• 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 używa-
ne. Nagromadzenie kurzu między wtyczką, a gniaz-
dem zasilania może osłabić izolację i doprowadzić do 
pożaru. 

• Unikaj splątania kabli podłączeń i zasilających. Kable 
zabezpiecz przed ingerencją dzieci. 

 
 

 

PRZESTROGA 
 

• Nie umieszczaj na instrumencie ciężkich przedmio-
tów 

 
• Nie dotykaj zasilacza, kabli i wtyczek mokrymi lub 

wilgotnymi rękami. 
 

• Przed przeniesieniem urządzenia, odłącz zasilacz i 
wszystkie przewody od zewnętrznych urządzeń. 

 
• Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza z 

gniazda sieciowego przy czyszczeniu instrumentu 
(s. 13).  

• W przypadku możliwości wystąpienia burzy w 
najbliższej okolicy, odłącz zasilacz od gniazda sie-
ciowego.  

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplodo-
wać lub wyciec powodując szkody. W celach bez-
pieczeństwa, należy przeczytać i przestrzegać środ-
ków ostrożności ze strony 13. 

• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcjami 
zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 

• Nie należy mieszać starych i nowych baterii. 
• Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez 

dłuższy czas, należy wyjąć baterie. 
• W przypadku wycieku elektrolitu do usunięcia 

zanieczyszczeń z komory baterii należy używać 
miękkiej, suchej szmatki. Następnie zainstaluj nowe 
baterie. Aby uchronić się przed poparzeniem skóry, 
upewnij się, że żadna z rozładowanych baterii nie 
zetknęła się z rękami lub skórą. Pamiętaj, aby płyn z 
baterii nie dostał się w okolice oczu! Jeśli ciecz 
przedostanie się do oczu, niezwłocznie przemyj 
zabrudzone miejsca bieżącą wodą. 

• Nigdy nie przechowuj baterii razem z metalowymi 
przedmiotami jak długopisy, naszyjniki, spinki do 
włosów, itp. 

 

 

 

• Zużyte baterie należy składować w przeznaczonym 
do tego celu miejscu. 
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WAŻNE UWAGI 
 
 
 

Zasilanie 
 
• Nie podłączaj urządzenia do tego samego obwodu elektrycz-

nego, do którego przyłączone jest urządzenie, sterowane in-
wertorem (takie jak lodówka, pralka, kuchenka mikrofalowa lub 
klimatyzator) albo wyposażonego w silnik elektryczny. Zależnie 
od sposobu używania takiego urządzenia zakłócenia sieci elek-
trycznej mogą doprowadzić do niewłaściwego działania instru-
mentu lub mogą generować słyszalne zakłócenia. Jeżeli nie 
jest możliwe zastosowanie oddzielnego gniazda sieciowego nie 
jest możliwe, filtr przeciw zakłóceniowy włącz pomiędzy instru-
ment, a to gniazdo.  

 

• Po kilku godzinach ciągłej pracy zasilacz zacznie generować 
ciepło. Jest to zjawisko normalne i nie powinno niepokoić użyt-
kownika. 

 

• Zaleca się korzystanie z zasilacza AC, ponieważ urządzenie 
zużywa relatywnie dużą ilość energii elektrycznej. Jeśli wolisz, 
można używać baterii niklowo-wodorkowych. 

 

• Przy instalowaniu lub wymianie baterii, zawsze wyłączaj zasila-
nie w urządzeniu i wyłącz pozostałe podłączone urządzenia. 
Pozwoli to uniknąć uszkodzenia i/lub zniszczenia kolumn gło-
śnikowych lub innych urządzeń. 

 
• Przed podłączenie instrumentu do innych urządzeń zawsze 

wyłączaj zasilanie całego sprzętu. Unikniesz w ten sposób 
możliwości uszkodzenia głośników i/lub innego sprzętu. 

 

• Jeśli w instrumencie znajdują się baterie, podłączenie lub odłą-
czenie zasilacza od instrumentu lub gniazda sieciowego spo-
woduje wyłączenie zasilania. Przed podłączeniem lub odłącze-
niem zasilacza należy wyłączyć zasilanie. 

 
Miejsce użytkowania 
 
• Użytkowanie urządzenia w pobliżu wzmacniaczy (lub innych 

urządzeń z transformatorem) może być przyczyną powstania 
przydźwięku sieciowego. Aby zminimalizować ten problem, 
przesuń instrument lub oddal go od źródła zakłóceń.  

 

• Instrument może zakłócać odbiór radiowy i telewizyjny. Nie po-
sługuj się nim w pobliżu tych odbiorników. 

 

• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia użytkowane są 
telefony komórkowe, może to powodować zakłócenia w prawi-
dłowej pracy instrumentu. Zakłócenia te mogą powstawać w 
chwili inicjowania rozmowy telefonicznej lub podczas przetwa-
rzania danych. 

W tym przypadku, należy oddalić źródło zakłóceń od urządzenia 
lub je wyłączyć. 

 

• Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działania promieni 
słonecznych, nie stawiaj go w pobliżu urządzeń, generujących 
ciepło, nie zostawiaj lub w inny sposób nie narażaj go na dzia-
łanie wysokich temperatur. Nadmierne ciepło może odkształcić 
lub odbarwić obudowę instrumentu. 

 
• Przeniesienie urządzenia z jednego miejsca w drugie, o wyraź-

nie innej temperaturze i wilgotności, może spowodować formo-
wanie się w jego wnętrzu kropel wody (kondensacja). Próba 
włączenia urządzenia może spowodować awarię lub niewłaści-
we działanie. W tym przypadku, przed rozpoczęciem użytko-
wania urządzenia, należy poczekać kilka godzin, aby pozwolić 
wyparować wilgoci z wnętrza urządzenia. 

 

• Nie dopuść do tego, aby przedmioty pozostawały na klawiatu-
rze. Może to być przyczyną niewłaściwego działania. 

 

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

Aby tego uniknąć, pod nóżki urządzenia można podłożyć kawałki 
filcu lub materiału. Jeśli tak zrobisz, uważaj, aby urządzenie nie 
przesunęło się lub nie ześlizgnęło przez przypadek. 

 

Konserwacja 
 
• Do codziennej konserwacji należy używać miękkiej, suchej szmatki 

lub lekko zwilżonej wodą. Uporczywe zabrudzenia należy usuwać 
szmatką, zwilżoną łagodnym detergentem. Następnie urządzenie 
należy wytrzeć do sucha. 

 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholu ani żądnych 
rozpuszczalników, aby nie odbarwić lub nie zdeformować obudowy. 

 
Naprawy i dane 
 
• Wszystkie dane zapisane w pamięci instrumentu mogą zostać utra-

cone podczas napraw. Ważne dane powinny być zawsze zapisywane 
na karcie pamięci lub na papierze (w miarę możliwości). Podczas 
napraw dokładamy wszelkich starań, aby uniknąć utraty danych. 
Jednakże w niektórych przypadkach (takich jak uszkodzenia obwo-
dów, związanych z samą pamięcią) odzyskanie danych nie bęzie 
możliwe, a firma Roland nie bierze odpowiedzialności za utratę tych 
danych. 
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Ostrzeżenia dodatkowe 
 
• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona podczas 

nieprawidłowego posługiwania się instrumentem. Aby ustrzec się 
przed ryzykiem utraty ważnych danych, sugerujemy okresowe 
tworzenie kopii zapasowej ważnych danych, przechowywanych 
w pamięci instrumentu. 

 
• Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywrócenie 

zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia jeśli dane w niej za-
warte zostały utracone. Firma Roland Corporation nie bierze od-
powiedzialności za utratę takich danych. 

 
• Przyciskami i manipulatorami urządzenia należy posługiwać się 

delikatnie, gdyż w przeciwnym wypadku może to być przyczyną 
uszkodzeń. Nieodpowiednia obsługa może prowadzić do uszko-
dzeń. 

 

• Podczas włączania lub wyłączania instrumentu nigdy nie ciągnij 
za kabel zasilający – zawsze za wtyk.  Unikniesz w ten sposób 
możliwości powstania zwarcia. 

 

• Aby nie przeszkadzać sąsiadom, spróbuj utrzymywać głośność na 
rozsądnym poziomie. Skorzystaj z możliwości podłączenia słu-
chawek, zwłaszcza późnym wieczorem. 

 

• W przypadku konieczności przewiezienia instrumentu, używaj 
opakowania fabrycznego, jeśli to możliwe. W przeciwnym razie 
stosuj opakowania ekwiwalentne. 

 

• Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji (model EV-5; 
sprzedawany oddzielnie). Podłączając inne pedały ekspresji ry-
zykujesz uszkodzeniem urządzenia lub niewłaściwym działa-
niem. 

 

• Niektóre kable połączeniowe zawierają oporniki. Nie używaj kabli, 
wyposażonych w rezystory. Ich użytkowanie może spowodować 
zmniejszenie poziomu sygnału wyjściowego do niskiej wartości, lub 
całkowicie uniemożliwiając odsłuchanie dźwięku instrumentu W 
celu uzyskania informacji odnośnie specyfikacji używanych kabli, 
skontaktuj się z ich producentem. 

 

• Zasięg działania sterownika D BEAM będzie skrajnie mały, jeśli 
instrument będzie narażony na bezpośrednie działanie światła sło-
necznego. Należy o tym pamiętać posługując się tym sterowni-
kiem. 

 

• Czułość sterownika D Beam zmienia się w zależności od ilości 
światła w otoczeniu urządzenia. Jeśli sterownik nie będzie działać 
zgodnie z oczekiwaniami, zmień czułość, aby dopasować ją do 
warunków otoczenia. 

 
 
 

 

Zanim użyjesz pamięci USB 
 
• Ostrożnie umieść pamięć USB w gnieździe. 

 

 

 
• Używaj tylko modułów pamięci USB, sprzedawanych przez firmę 

Roland. 

• Nigdy nie dotykaj końcówki karty pamięci. Nie dopuszczaj także do 
osadzania się brudu na końcówce. 

• Karty pamięci zostały wyprodukowane przy użyciu precyzyjnych 
elementów, dlatego obchodź się z nimi ze szczególną ostrożnością, 
zwracaj uwagę, aby: 

• Chronić karty przed oddziaływaniem elektryczności statycznej; zanim 
zaczniesz się nimi posługiwać upewnij się, że całkowicie została roz-
ładowana energia statyczna z twojego ciała. 

• Nie dotykać styków karty ani nie przykładać do nich urządzeń meta-
lowych. 

• Nie zginać, nie rzucać i nie narażać kart na silne wstrząsy lub wibra-
cje. 

• Nie wystawiać kart na bezpośrednie działanie słońca w zamkniętych 
pojazdach ani w innych podobnych miejscach. 

• Nie dopuszczać do zamoczenia pamięci USB. 

• Nie rozmontowywać ani modyfikować kart. 

 
Używanie płyt CD-ROM i DVD 
 
• Unikaj dotykania lub zarysowania wewnętrznej strony dysku. Uszko-

dzone lub zabrudzone płyty CD-ROM mogą nie być prawidłowo od-
czytywane. Czystość płyt należy utrzymywać za pomocą dostępnych 
na rynku środków czyszczących.  

 
Prawa autorskie 
 
• Nie używaj urządzenia do celów, które mogłyby naruszać prawo 

autorskie osób trzecich. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki 
jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich osób trzecich, wynikłego z 
użytkowania tego urządzenia. 

 

 
 
• Nazwy wszystkich produktów, wymienionych w tej instrukcji, 

są prawnie chronionymi znakami towarowymi. 
 

• MatrixQuest™ 2010 TEPCO 
UQUEST, LTD. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. 

 Opcja USB syntezatora GAIA-SH-01 wykorzystuje technologię 
MatrixQuest firmy TEPCO UQUEST, LTD. 

 
• MMP (moore Microprocessor Portfolio) dotyczy pakietu paten-

tów, związanych z architekturą mikroprocesorową, opracowa-
nych przez firmę TPL Technology Properties Limited. Firma 
Roland uzyskała licencję na tę technologię od grupy TPL. 
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Elementy urządzenia oraz ich przeznaczenie 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 Sekcja D BEAM (s. 21) 
 

Włączanie i wyłączanie sterownika D BEAM. Ruszając ręką 
nad czujnikiem sterownika możesz stosować rozmaite efekty. 

 

2  
 

Przycisk [TONE COPY] (s. 30) 

Kopiowanie ustawień jednego brzmienia do innego. 

Przycisk [USB MEMORY/PATCH] (s. 55) 

Zachowywanie brzmienia lub fraz w pamięci USB lub łado-
wanie takich danych do pamięci wewnętrznej. 

 

3 Sekcje TONE 1 – TONE 3 (s. 29) 
 

Wybieranie brzmienia do edycji i określanie, które z nich będzie 
słyszalne. 

 

4 Sekcja LFO (s. 36) 
 

Stosowanie LFO (generatora przebiegów wolnozmiennych) do 
wprowadzania okresowych zmian (modulowania) wysokości 
dźwięków (efekt VIBRATO), poziomu głośności (efekt 
TREMOLO) lub ustawień filtra cyfrowego (efekt WAH). 

 

5 Sekcja OSC (s. 30) 
 

Wybieranie próbki, określającej podstawowy charakter brzmie-
nia oraz określanie wysokości dźwięków. 

 

6 Sekcja FILTER (s. 32). 
 

Modyfikowanie barwy oraz masywności dźwięku. Można rów-
nież tworzyć, typowy dla syntezatorów, tonalny charakter 
dźwięku. 

 

7 Sekcja AMP (s. 35) 
 

Określanie poziomu głośności dźwięku, przetworzonego przez 
sekcję FILTER. 

 

 

8 Sekcja EFFECTS (s. 38) 
 

Model GAIA SH-01 posiada 5 wbudowanych efektów: przester 
(DISTORTION), modulację (FLANGER), linię opóźniającą 
(DELAY), pogłos (REVERB) i wzmacniacz basów (LOW 
BOOST). Każdy z nich może być konfigurowany niezależnie. 

 

9 Sekcja EXT IN (s. 40) 
 

Określanie sposobu odsłuchu urządzenia zewnętrznego, podłą-
czonego do instrumentu. Za pomocą funkcji CENTER CANCEL 
można tłumić wokal lub inne partie, umieszczone w środku pano-
ramy stereofonicznej. 
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Przycisk [V-LINK) (s. 27) 

Włączanie i wyłączanie funkcji V-LINK. 

Przycisk [TAP TEMPO] (s. 23) 

Ustawianie tempa arpegiatora lub rekordera fraz. 

Przycisk [KEY HOLD] (s. 22) 

Podtrzymywanie wybrzmiewania dźwięków po zwolnieniu kla-
wiszy. 

Przycisk [MONO] (s. 20) 

Symulowanie techniki gry na instrumencie solowym. 

Przycisk [PORTAMENTO] (s. 20) 

Włączanie i wyłączanie efektu PORTAMENTO. 

Przycisk [TRANSPOSE] (s. 20). 

Przytrzymanie wciśniętego przycisku i użycie przycisków grupy 
OCTAVE umożliwia transponowanie klawiatury w krokach pół-
tonowych (-5 – +6 półtonów). 

Przyciski [UP/+] i [DOWN/-] grupy OCTAVE (s. 20) 

Transponowanie klawiatury w krokach oktawowych (-3 – +3). W 
połączeniu z innymi przyciskami funkcyjnymi służą do edycji 
wartości parametrów. 
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Przycisk [CANCEL/SHIFT] 

Anulowanie aktualnie wykonywanej operacji. 

W połączeniu z innymi przyciskami służy do uruchamiania do-
datkowych funkcji, przypisanych do danego przycisku. 

Przycisk [WRITE] (s. 25, 39) 

Zachowywanie brzmień i fraz. 

Przytrzymanie wciśniętego przycisku [CANCEL/SHIFT] i naci-
śnięcie przycisku [WRITE] umożliwia zresetowanie aktualnie 
wywołanego brzmienia. 

Wskaźnik [WRITE PROTERCT] (s. 39) 

Wskaźnik świeci się, gdy wywołane brzmienie jest chronione 
przed zapisem. 

Aby wyłączyć lub włączyć ochronę przed zapisem, przytrzymaj 
wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i naciśnij odpowiedni przy-
cisk w grupie NUMBER. 

Przycisk [ARPEGGIO] (s. 22) 

Włączanie i wyłączanie arpegiatora. 

Przycisk [PRESET PATCH] (s. 18) 

Wybieranie fabrycznych brzmień. 

Przycisk [USER PATCH] (s. 18) 

Wybieranie brzmień użytkownika. 
Równoczesne naciśnięcie przycisków [PRESET PATCH] i 
[USER PATCH] powoduje włączenie funkcji MANUAL, zmienia-
jącej wartości parametrów w taki sposób, aby dopasować je do 
położenia gałek i suwaków potencjometrów (s. 30). 
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Przycisk [Bank] (s. 18) 

Przełączanie banków w połączeniu z przyciskami grupy NUMBER. 

Przyciski [1/A] – [8/H] grupy NUMBER (s. 18) 

Wywoływanie brzmień i fraz. 
 

13 Sekcja PHRASE RECORDER (s. 24) 
 

Przycisk [Play/Stop] 

Uruchamianie i zatrzymywanie rekordera fraz. 

Przycisk [Rec] 

Rejestrowanie fraz. 

Wskaźnik [BATTERY] (s. 14) 

W przypadku korzystania z zasilania bateryjnego wskaźnik ten po-
kazuje ich stan. W normalnych warunkach wskaźnik nie będzie się 
świecić. Wskaźnik zaświeci się, gdy napięcie baterii zacznie spa-
dać. Jeśli będziesz kontynuować pracę, wskaźnik zacznie migać; 
przerwij pracę i wymień baterie. 
* Jeśli będziesz kontynuować pracę, gdy wskaźnik będzie 

migać, instrument może przestać reagować. 

 
14 Sekcja OUTPUT (s. 18) 

 

Potencjometr [VOLUME] 

Regulacja poziomu głośności wyjściowej (poziomu sygnału) w 
gniazdach grupy OUTPUT oraz w gnieździe słuchawkowym 
[PHONES]. 

 

15 Drążek BENDER/MODULATION (s. 19) 
 

Odstrajanie dźwięków i kreowanie efektu VIBRATO. 
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Panel tylny 

 
 
 

16 Gniazdko zabezpieczające ( ) 
 

http://www.kensington.com/ 

 

17  
 

Przełącznik [POWER] (s. 15)) 

Włączanie i wyłączanie zasilania. 

Gniazdo [DC IN] (s. 13) 
Gniazdo zasilania, przeznaczone do podłączania zasilacza. 

Zaczep kabla zasilania (s. 13) 
Zamocuj w nim kabel zasilacza, aby uchronić się przed 
przypadkową utratą zasilania. 

 

18  
 

Gniazdo [PHONES] (s. 15) 

Gniazdo służy do podłączania słuchawek (sprzedawane od-
dzielnie). 

Gniazda [L/MONO] i [R] grupy OUTPUT (s. 14) 

Gniazda służą do wyprowadzania sygnału stereofonicznego 
do wzmacniacza lub miksera. W przypadku stosowania wyj-
ścia monofonicznego należy używać gniazda [L/MONO]. 

 
 
 
 

 

19 Grupa PEDAL 
 

Gniazdo [PEDAL] (s. 26) 

Gniazdo służy do podłączania pedału ekspresji (EV-5; sprzedawa-
ny oddzielnie) lub pedału przełączającego (serii DP lub FS-5U; 
sprzedawane oddzielnie). 

 

20 Grupa MIDI (s. 43) 
 

Gniazda służą do transmisji i odbioru komunikatów MIDI. 
 

21 Grupa USB 
 

Gniazdo [COMPUTER] (s. 42) 

Złącze służy do łączenia instrumentu z komputerem. 

Gniazdo [MEMORY] (s. 55) 

Tutaj należy podłączać pamięć USB (sprzedawana oddzielnie). 
 

* Pamięć USB należy włączać przed włączeniem zasi-
lania. Nigdy nie podłączaj pamięci USB, gdy włą-
czone jest zasilanie instrumentu. 

 

* Wkładając pamięć USB upewniaj się, że jest wła-
ściwie ustawiona. Nigdy nie wkładaj jej „na siłę”. 
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Przygotowania 
 
 
 
 
 

Podłączanie zasilacza 
 

Dołączony do instrumentu zasilacz podłącz do gniazda 
[DC IN]. 

 

 
 

UWAGA  
 

• Aby zabezpieczyć się przed przypadkową utratą 
zasilania, która może nastąpić w wyniku wyrwania 
wtyczki zasilacza, kabel zasilacza należy zamocować 
na zaczepie w sposób pokazany na poniższym 
rysunku.  

• Zasilacz należy ustawiać tak, aby bok z diodą (patrz 
rysunek) był skierowany do góry, a bok z informacją 
tekstową był skierowany w dół. 

 

• Wskaźnik diodowy będzie się świecić po podłączeniu 
zasilacza do gniazda zasilania prądem zmiennym. 

 
 
 

 

Montaż baterii 
 

Model GAIA SH-01 może być zasilany ośmioma bateriami 
niklowo-wodorkowymi typu AA, dostępnymi powszechnie 
w sprzedaży. 

1. Naciśnij zaczepy pokrywy komory baterii, znaj-
dującej się w dnie instrumentu i usuń ją. 

 

 
 

UWAGA  
 

• Uważaj, aby w czasie, gdy zdjęta jest pokrywa komory, do 
jej wnętrza nie dostały się ciała obce (elementy palne, 
monety, szpilki, itp.) lub ciecz (woda, sok, itp.). 

 

• Odwracając instrument do góry dnem weź kilka gazet lub 
czasopism i podłóż je pod cztery rogi lub obydwa boki in-
strumentu, aby nie uszkodzić potencjometrów i przyci-
sków. Powinno się tak ułożyć urządzenie, aby żaden 
przycisk i potencjometr nie został uszkodzony. 

 

• Odwracając instrument należy zachować ostrożność, aby 
go nie upuścić urządzenia i nie dopuścić do jego zsunię-
cia się. 

2. Włóż baterie do pojemnika, zwracając 
uwagę na polaryzację (biegunowość +/-). 

 

 
 

UWAGA  
 

• Włóż odpowiednio baterie (uważaj na bieguność), jak po-
kazano na rysunku. 

 

• Unikaj przedostawania się do wnętrza instrumentu 
przedmiotów (środków łatwopalnych, monet, spinaczy); 
lub cieczy (wody, napojów, itp.). 

3. Załóż pokrywę komory. 
 

UWAGA  
 

• Jeśli podłączysz zasilacz i założysz baterie, instrument 
będzie zasilany z zasilacza. 

 

• Jeśli chcesz używać baterii, odłącz zasilacz. 
 

• Jeśli baterie będą założone i zasilanie będzie włączone, 
podłączenie lub odłączenie wtyczki zasilacza spowoduje 
wyłączenie zasilania. Przed podłączeniem lub odłącze-
niem zasilacza należy wyłączyć zasilanie. 
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Wymiana baterii 
 

Jeśli chcesz wymienić baterie, najpierw wyłącz zasilanie 
instrumentu; następnie otwórz komorę baterii i wymień je. 

 
 

Kiedy wymieniać baterie 
(wskaźnik [BATTERY]) 

 

Wskaźnik zaświeci się, gdy napięcie baterii zacznie 
spadać. 
Jeśli w dalszym ciągu będziesz używać instrumentu, 
wskaźnik zacznie migać. Przerwij pracę i zmień bate-
rie lub doładuj akumulatorki. 

 

 
 

UWAGA  
 

• Jeśli będziesz kontynuować pracę, gdy wskaźnik 
[BATTERY] będzie migać, może się zdarzyć, że w 
pewnej chwili zgasną wszystkie diody, oprócz diody 
[BATTERY] i instrument przestanie działać. 

• Wskazania wskaźnika [BATTERY] są tylko orienta-
cyjne. 

 

Rodzaje baterii, które można używać 
• Należy używać baterii niklowo-wodorkowych. 
 

UWAGA  
Nie używać baterii alkalicznych i cynkowo-
węglowych. 

• Stosowanie baterii niklowo-wodorkowych zapewnia 
pięciogodzinną pracę instrumentu w temperaturze 
pokojowej. Jednakże po podłączeniu pamięci USB 
żywotność spadnie do około 4 godzin. Żywotność ba-
terii będzie zależeć od warunków użytkowania. 

 

Obchodzenie się z bateriami 
• Nie mieszaj nowych baterii ze starymi ani baterii róż-

nych typów. 

• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy 
czas, zachowaj ustawienia w pamięci USB i wyjmij 
baterie. 

• Niewłaściwa obsługa baterii, akumulatorków lub ła-
dowarki baterii może być przyczyną wycieku, prze-
grzania, pożaru lub eksplozji. Przed zastosowaniem 
uważnie przeczytaj instrukcje, dołączone do baterii, 
akumulatorków lub ładowarki. 

 
 
 
 

 

Tryb oszczędzania energii 
 

Instrument można skonfigurować w taki sposób, że będzie 
automatycznie wyłączać zasilanie po określonym czasie 
bezczynności. (W ustawieniu fabrycznym tryb oszczędza-
nia energii jest wyłączony.) 
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii i wrócić do nor-
malnego trybu pracy, uderz w klawisz lub pokręć gałką 
dowolnego potencjometru. 

Istnieje możliwość określania długości okresu bezczynno-
ści, po którym instrument przejdzie w tryb oszczędzania 
energii. 
Szczegóły w opisie opcji „Ustawianie czasu dla trybu 
oszczędzania energii” (s. 54). 

 

Podłączanie głośników 
lub słuchawek 

 

Model GAIA SH-01 nie posiada głośników. Aby można było 
słyszeć dźwięk, należy podłączyć go do urządzenia audio, 
takiego jak monitory odsłuchowe lub system stereofonicz-
ny albo użyć słuchawek. 

 

* Aby zapobiec uszkodzeniu głośników i\lub innego 
sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń re-
dukuj poziom głośności i wyłączaj zasilanie wszyst-
kich urządzeń. 

 
 

Podłączanie monitorów odsłucho-
wych lub systemu stereofonicznego 

Kablami audio połącz gniazda grupy OUTPUT z głośnikami 
lub zestawem stereofonicznym. 

 

 

 
* Aby w pełni wykorzystywać możliwości instrumentu, 

zalecamy wykonanie połączenia w wersji stereofo-
nicznej. 

 Aby wykonać połączenie monofoniczne, użyj gniazda 
[L/MONO]. 
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Posługiwanie się słuchawkami 
Dostępne w sprzedaży stereofoniczne słuchawki pod-
łącz do gniazda [PHONES], umieszczonego na tylnym 
panelu instrumentu. 

 

 

 
* Po podłączeniu słuchawek sygnał wyjściowy 

jest w dalszym ciągu wyprowadzany gniazdami 
[R] i [L/MONO]. 

 

Włączanie i wyłączanie 
zasilania 

 

* Po wykonaniu połączeń kablowych (s. 13 – 14) 
włącz zasilanie we współpracujących urządze-
niach w odpowiedniej kolejności. Włączając zasi-
lanie w nieodpowiedniej kolejności ryzykujesz 
uszkodzeniem głośników i/lub innych urządzeń. 

 
* Przed włączeniem zasilania zawsze redukuj do 

zera poziom głośności. Nawet po zredukowaniu 
poziomu głośności możesz usłyszeć dźwięk w 
chwili włączenia zasilania, ale to normalne i nie 
jest to objaw nieprawidłowego działania. 

 

Włączanie zasilania 
 

1. Przed włączeniem zasilania sprawdź: 

• Czy głośniki lub słuchawki są podłączone prawidłowo? 

• Czy zasilanie podłączonego sprzętu jest wyłączone? 

2. Potencjometr [VOLUME] przekręć w lewo do 
oporu. 

 

 

3. Na tylnej ściance instrumentu naciśnij przycisk 
[POWER]. 

 

 

 
* Włączając zasilanie nie dotykaj drążka 

BENDER/MODULATION, umieszczonego po lewej 
stronie klawiatury. Jeśli to zrobisz, instrument może 
działać nieprawidłowo. 

 

4. Włącz zasilanie podłączonego sprzętu 
i dobierz poziom głośności. 

5. Grając na klawiaturze wolno kręć gałką poten-
cjometru [VOLUME] w prawo, aby dobrać po-
ziom głośności 

 

Wyłączanie zasilania 
 

1. Przed wyłączeniem zasilania sprawdź: 

• Czy w podłączonym sprzęcie zredukowano poziom gło-
śności? 

• Czy zachowane zostały stworzone lub zmienione brzmie-
nia? (s. 39) 

2. Wyłącz zasilanie podłączonego sprzętu. 

3. Naciśnij przycisk [POWER], aby wyłączyć zasi-
lanie. 
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Struktura instrumentu 

 
 

Podstawowa struktura 
 

Ogólnie mówiąc model GAIA SH-01 składa się z sek-
cji sterowania, sekcji modułu brzmieniowego i sekcji 
efektów. 

 

Sekcja sterowania 
Sekcja sterowania to część instrumentu wykorzysty-
wana do gry. 

Takie działania wykonawcy, jak „granie na klawiatu-
rze”, są przenoszone z sekcji sterowania do sekcji 
modułu brzmieniowego, powodując generowanie 
dźwięku. 

Sekcja sterowania składa się z klawiatury, drążka 
BENDER/MODULATION, sterownika D BEAM, przy-
cisków i potencjometrów płyty czołowej oraz pedał, 
podłączonego do gniazda [PEDAL]. 

 

Sekcja modułu brzmieniowego 
Ta sekcja generuje dźwięk. 

Odbiera dane muzyczne z sekcji sterowania, elektro-
nicznie tworzy próbkę podstawową, modyfikuje bar-
wę dźwięku i poziom głośności, tworząc szeroki wa-
chlarz rozmaitych charakterystyk tonalnych. 

Sekcja modułu brzmieniowego pozwala zmieniać za 
pomocą potencjometrów i przycisków płyty czołowej 
wiele elementów toru syntezy, wpływających na cha-
rakter brzmienia (próbkę, wysokość i barwę dźwięku, 
poziom głośności, itp.). 

 

Efekty 
Instrument posiada rozmaite efekty, a każdy z nich 
można edytować niezależnie. 

 

 

Funkcje odtwórcze 
 

Instrument posiada rozmaite efekty, a każdy z nich można 
edytować niezależnie. 

 

Arpegiator (s. 22) 
Arpegiator umożliwia kreowanie arpeggio za pomocą 
akordów, wybieranych na klawiaturze. 

 

Tempo (s. 23) 
Za pomocą przycisku [TAP TEMPO] można w łatwy spo-
sób zmieniać tempo pracy arpegiatora lub rekordera fraz, 
naciskając go kilka razy. 

 

Transpozycja oktawowa (s. 20) 
Zasięg klawiatury można zmieniać w krokach oktawowych 
w zakresie 3 oktawy w górę lub w dół. 

 

Transpozycja półtonowa (s. 20). 
Ta funkcja umożliwia transponowanie klawiatury w kro-
kach półtonowych, maksymalnie o 5 półtonów w dół lub o 
6 półtonów w górę. 

 

Rekorder fraz (s. 24) 
Rekorder służy do rejestrowania kilkutaktowych fraz. Po-
przez rejestrowanie tylko operacji sterujących, takich jak 
ruch gałek potencjometrów, można automatyzować ich 
pracę. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podstawowa struktura syntezatora GAIA SH-01 
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Pamięć instrumentu 
 

W pamięci przechowywane są brzmienia (s. 18) oraz 
inne ustawienia instrumentu. Istnieją trzy rodzaj pamię-
ci: „pamięć tymczasowa”, „pamięć zapisywalna” i „pa-
mięć niezapisywalna”. 

 

 
 
 

 

Pamięć tymczasowa 
 

 
Obszar pamięci tymczasowej 

W tym obszarze pamięci przechowywane są dane brzmie-
nia, wywoływanego za pomocą przycisków płyty czołowej. 

Gdy grasz na klawiaturze lub używasz rekordera fraz, 
dźwięk jest generowany zgodnie z ustawieniami, znajdu-
jącymi się w pamięci tymczasowej. Gdy edytujesz usta-
wienia brzmienia, zmiany nie są dokonywane bezpośred-
nio w pamięci; dane są przenoszone do pamięci tymcza-
sowej i tam modyfikowane. 
 

Zawartość pamięci tymczasowej znika po wyłączeniu za-
silania lub jest zastępowana ładowanymi danymi. Jeśli nie 
chcesz ich utracić, należy je przenieść do pamięci zapi-
sywalnej. 

 
 
 
 
 

Pamięć zapisywalna 

 

 
Pamięć systemowa 

Pamięć systemowa zawiera parametry, określające spo-
sób funkcjonowania instrumentu. 

 

Pamięć użytkownika 
W pamięci użytkownika przechowywane są brzmienia 
użytkownika i rejestrowane frazy. 

 

Pamięć USB (s. 55) 
W pamięci USB można przechowywać brzmienia użyt-
kownika i frazy w taki sam sposób, jak w pamięci użyt-
kownika. 

 

Pamięć niezapisywalna 

 

 
Pamięć stała 

Zawartości pamięci stałej nie można zmieniać. 
Jeśli wywołane zostaną dane z pamięci stałej, a następnie 
zostaną zmienione, dokonane zmiany można zachować w 
pamięci użytkownika lub w pamięci USB. 
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Gramy 

 
 

Regulacja poziomu głośności 
 

A oto, w jaki sposób zmieniać ogólny poziom głośności 
dźwięku, wyprowadzanego gniazdami grupy OUTPUT i 
gniazdem słuchawkowym [PHONES]. 

Kręcenie gałką potencjometru w prawo zwiększa po-
ziom głośności, a kręcenie w lewo redukuje go. Po 
przekręceniu gałki do końca w lewo dźwięk zostanie 
wyciszony całkowicie. 

* Potencjometr nie zmienia poziomu głośności dźwię-
ku, wyprowadzanego gniazdem [COMPUTER] grupy 
USB (s. 42). 

 

 
 

Wywoływanie brzmień 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [PRESET PATCH] lub 
[USER PATCH]. 

 Te przyciski służą do wywoływania grupy fabrycznej i 
użytkownika. 

 Jeśli chcesz wybierać brzmienia, przechowywane w 
pamięci USB, naciśnij przycisk [USB 
MEMORY/PATCH]. 

2. Naciśnij przycisk [BANK], a następnie jeden z 
przycisków grupy NUMBER. 

 W tym przypadku przyciski służą do wybrania banku A 
– H. 

3. Naciśnij jeden z przycisków [1/A] - [8/H] grupy 
NUMBER. 

 Wywołane zostanie brzmienie 1 – 8 z banku, wybrane-
go w punkcie 2. 

 Przykład: 

• Jeśli aktualnie wywołane jest brzmienie 1 z banku A i z 
grupy USER, to naciśnięcie przycisku [6/E] w grupie 
NUMBER spowoduje wywołanie brzmienia o numerze 
6 z banku A i grupy USER. 

• Jeśli aktualnie wywołane jest brzmienie 4 z banku A i z 
grupy PRESET, to przytrzymanie wciśniętego przyci-
sku [Bank] i naciśnięcie przycisku [3/C] w grupie 
NUMBER spowoduje wywołanie brzmienia o numerze 
4 z banku C i grupy PRESET. 

• Jeśli aktualnie wywołane jest brzmienie 5 z banku B i z 
grupy PRESET, to naciśnięcie przycisku [USER 
PATCH] spowoduje wywołanie brzmienia 5 z banku B i 
grupy USER. 

 

Brzmienia 
 

Instrument umożliwia przechowywanie tworzonych 
brzmień. Tworzony dźwięk nazywamy „brzmieniem”; 
można je wywoływać za pomocą przycisków płyty czoło-
wej i odtwarzać. 
Brzmienia rozmieszczono w „grupie fabrycznej” i „grupie 
użytkownika”. Jeśli będziesz używać pamięci USB (sprze-
dawana oddzielnie), dostępna będzie również „grupa 
USB”. 
Każda grupa zawiera 64 brzmienia – 8 banków po 8 
brzmień w każdym banku. 

 

Grupa PRESET (fabryczna) 
Ta grupa zawiera 64 brzmienia, zaprogramowane fa-
bryczne i gotowe do użytku. 

Chociaż nie można zmieniać zawartości tej grupy, w 
oparciu o brzmienia fabryczne można tworzyć własne. 

Aby włączyć specjalny tryb roboczy, w którym instrument 
działa jako moduł brzmieniowy PCM, przytrzymaj wciśnię-
ty przycisk [PRESET PATCH] i naciśnij jeden z przyci-
sków grupy [NUMBER]. W tym trybie można odtwarzać 
realistyczne partie instrumentalne, wykorzystujące w pełni 
moduł brzmieniowy PCM. 
Przycisk [PRESET PATCH] będzie migać, a za pomocą 
przycisków grupy NUMBER będzie można wywoływać 
jedno z ośmiu brzmień PCM. 

* Dostępne w instrumencie brzmienia PCM są brzmie-
niami „tylko do odczytu”. Chociaż istnieje możliwość 
ograniczonej edycji i stosowanie efektu pogłosowego, 
jednakże zachowanie dokonanych zmian nie będzie 
możliwe. 

 

Należy pamiętać, że bank H grupy PRESET zawiera 
brzmienia, używane na płycie DVD, dołączonej do instru-
mentu. 

 

Grupa USER (użytkownika) 
W tej grupie można przechowywać brzmienia, programo-
wane przez użytkownika. 

Szczegóły odnośnie zachowywania brzmień w akapicie 
„Zachowywanie stworzonego brzmienia (funkcja WRITE)” 
(s. 39). 

 

Grupa USB (pamięć USB) 
W przypadku używania pamięci USB (sprzedawana od-
dzielnie) brzmienia można również przechowywać w gru-
pie USB. W pamięci USB można przechowywać 64 
brzmienia. 
Szczegóły odnośnie zachowywania brzmień w akapicie 
„Zachowywanie stworzonego brzmienia (funkcja WRITE)” 
(s. 39). 

 

Banki (przycisk [BANK]) 
Dostępnych jest osiem banków (A – H), a w każdym z 
nich można przechowywać 8 brzmień. Banki zapewniają 
wygodny sposób zarządzania 64. brzmieniami. 
Można np. wykorzystać bank A do przechowywania 
brzmień, wykorzystywanych w pierwszym utworze, a bank 
wykorzystywanych do przechowywania brzmień dla dru-
giego utworu. Albo w banku A można przechowywać 
brzmienia syntetycznych basów, a w banku B brzmienia 
do solówek. 
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Grupy brzmień 

 

 Numer 1 - 8 
A-1 A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 
B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 
C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8
D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 D-8
E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 
F-1 F-2 F-3 F-4 F-5 F-6 F-7 F-8 
G-1 G-2 G-3 G-4 G-5 G-6 G-7 G-8

B
an

k 
A

 -
 H

 

H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-8

 

Dynamizowanie dźwięku 
 

Klawiatura instrumentu daje możliwość modyfikowania 
barwy dźwięku oraz poziomu głośności poprzez różni-
cowanie siły uderzenia w klawisz. 

W ustawieniu fabrycznym funkcja ta jest wyłączona, co 
oznacza, że dźwięk nie zmienia się bez względu na to, 
jak silnie uderzasz w klawisze. 

Aby włączyć czułość klawiatury na dynamikę gry, para-
metrowi „KEYBOARD VELOCITY” (s. 51) dobierz war-
tość „REAL”. 

* Jeśli chcesz zmienić sposób reakcji klawiatury, 
zmień wartość parametru „LEVEL VELOCITY 
SENS” (s. 45) lub „FILTER ENVELOPE VELOCITY 
SENS” (s. 45). 

 

Odstrajanie 
 

Grając na klawiaturze poruszaj drążkiem 
BENDER/MODULATION w lewo, aby odstroić wy-
brzmiewające dźwięki w dół lub w prawo, aby odstroić je 
w górę. 

Wychylenie drążka w lewe skrajne położenie spowoduje 
odstrojenie dźwięku o 2 półtony w dół. 

Wychylenie drążka w prawe skrajne położenie spowodu-
je odstrojenie dźwięku o 2 półtony w górę. 

 

 

 
Głębokość odstrajania 

Głębokość odstrajania można zmienić. 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] odchyl drążek 
BENDER/MODULATION do końca w lewo lub 
w prawo. 
Przyciski grupy OCTAVE zaczną migać. 

 

 

2. Przytrzymując wciśnięty przycisk [DOWN/-], na-
ciśnij klawisz od C2 – C4. 

 W ten sposób określony zostanie interwał, o jaki odstrojony 
zostanie dźwięk po wychyleniu drążka 
BENDER/MODULATION do końca w lewo. 

 

 

C2 Wąski – Zakres zmian wysokości – Szeroki C4 

 
3. Przytrzymując wciśnięty przycisk [UP/+], naci-

śnij klawisz od C2 – C4. 
 W ten sposób określony zostanie interwał, o jaki odstrojo-

ny zostanie dźwięk po wychyleniu drążka 
BENDER/MODULATION do końca w prawo. 

 Po zakończeniu edycji, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 
 

Stosowanie efektu VIBRATO 
 

Grając na klawiaturze pchnij drążek 
BENDER/MODULATION w kierunku „od siebie”. 

 

 

 

Szybkość i głębokość modulacji 
Istnieje możliwość określania głębokości i szybkości mo-
dulacji, stosowanej po wychyleniu drążka 
BENDER/MODULATION w kierunku „od siebie”. 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] pchnij do końca drążek 
BENDER/MODULATION w kierunku „od siebie”. 

2. Dokonaj ustawień, używając potencjometrów 
sekcji LFO. 

 Szczegóły w akapicie „Modulacja LFO" (s. 37). 
 Jeśli drążek BENDER MODULATION wychylisz równo-

cześnie w lewo lub w prawo od „od siebie”, obydwa efekty 
będą stosowane równocześnie. 
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Transpozycja  oktawowa 
 

Zasięg klawiatury można zmieniać w krokach oktawo-
wych w zakresie 3 oktawy w górę lub w dół. 
 

 
 

1. Aby podnieść zasięg klawiatury, w grupie 
OCTAVE naciśnij przycisk [UP/+], aby go ob-
niżyć, naciśnij przycisk [DOWN/-]. 

Każde naciśnięcie przycisku zmienia zakres o jedną 
oktawę. 

Jeśli zasięg klawiatury zostanie podniesiony, zaświeci 
się przycisk [UP/+]. Jeśli zasięg klawiatury zostanie ob-
niżony, zaświeci się przycisk [DOWN/-]. 
Jeśli równocześnie naciśniesz obydwa przyciski grupy 
OCTAVE, zasięg klawiatury wróci do ustawienia nor-
malnego i żaden z przycisków nie będzie się świecić. 

 

Transpozycja  półtonowa 
 

Ta funkcja umożliwia transponowanie klawiatury w kro-
kach półtonowych w zakresie od -5 – 6 półtonów. 
 
 

1. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk 
[TRANSPOSE] tak, aby zaczął świecić. 

Ponownie naciśnięcie spowoduje wyłączenie funkcji, 
a przycisk zgaśnie. 

2. Aby dokonać transpozycji w górę, przytrzymaj 
wciśnięty przycisk [TRANSPOSE] i w grupie 
[OCTAVE] naciśnij przycisk [UP/+]. 

 Aby dokonać transpozycji w dół, przytrzymaj 
wciśnięty przycisk [TRANSPOSE] i w grupie 
[OCTAVE] naciśnij przycisk [DOWN/-]. 

Każde naciśnięcie przycisku zmienia zakres o jeden 
półton. 

Jeśli zasięg klawiatury zostanie podniesiony, po wciśnię-
ciu przycisku [TRANSPOSE] zaświeci się przycisk 
[UP/+]. Jeśli zasięg klawiatury zostanie podniesiony, po 
wciśnięciu przycisku [TRANSPOSE] zaświeci się przy-
cisk [DOWN/-]. 
Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk [TRASNPOSE] i 
równocześnie naciśniesz obydwa przyciski grupy 
OICTAVE, klawiatura wróci do normalnego zakresu. 
Obydwa przyciski zgasną. 

 

 

Odtwarzanie pojedynczych 
nut (monofoniczne) 

 

Ta funkcja jest efektywna wtedy, gdy zachodzi potrzeba 
symulowania gry na instrumencie solowym. 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [MONO] tak, aby zaczął świe-
cić; uruchomiony zostanie tryb monofoniczny. 
Nawet po zagraniu akordu odtwarzany będzie tylko jeden 
dźwięk. Usłyszysz nutę, której klawisz został naciśnięty 
jako ostatni. 
Gdy ponownie naciśniesz przycisk [MONO], tryb monofo-
niczny zostanie wyłączony, a p[przycisk [MONO] zgaśnie. 

 
 

Płynne łączenie wysokości 
odtwarzanych dźwięków 
(efekt PORTAMENTO) 

 

Efekt umożliwia płynne przechodzenie od jednej wysokości 
dźwięku do następnej. 
 

1. Naciśnij przycisk [PORTAMENTO] tak, aby za-
czął świecić. 
 

Zmiana szybkości przejścia 
 

Aby zmienić czas przejścia czyli czas, w jakim wysokość 
dźwięku zmieni się od jednej wysokości do drugiej, przy-
trzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i poruszaj su-
wakiem potencjometru [FADE TIME] sekcji LFO. 

Im wyżej przesuniesz suwak potencjometru, tyym czas 
przejścia będzie dłuższy. 
 

 
Czas ten można również dobierać w inny sposób; za po-
mocą parametru „PORTAMENTO TIME” (s. 45). 
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Zmiana wysokości dźwię-
ków i poziomu głośności 
przez ruszanie ręką 

 
Ruszanie dłonią nad czujnikiem sterownika D BEAM, 
umieszczonego w górnej części płyty czołowej po lewej 
stronie, umożliwia modyfikowanie poziomu głośności lub 
odstrajanie dźwięków w stopniu zależnym od odległości 
dłoni od czujnika. 

 

 

 
Zakres stosowalności sterownika D BEAM 

 

 
 

Poniższy rysunek pokazuje zakres stosowalności ste-
rownika D BEAM. Jeśli ręka będzie znajdować się poza 
pokazanym obszarem, żaden efekt nie będzie stosowa-
ny. 
 

Regulacja czułości sterownika D BEAM 
Czułość sterownika D BEAM będzie maleć, jeśli będzie 
używany w miejscu silnie nasłonecznionym lub oświe-
tlonym. 

Instrument umożliwia regulację czułości sterownika D 
BEAM. 

1. W sekcji D BEAM przytrzymaj wciśnięty przy-
cisk [EFFECTS/ASSIGN], i naciśnij jeden z 
przycisków grupy NUMBER. 

Im wyższy będzie numer naciśniętego przycisku grupy 
NUMBER, tym większa będzie czułość sterownika D 
BEAM. 

Aktualnie ustawiona czułość sterownika D BEAM jest 
sygnalizowana ilością świecących kolorem czerwonym 
przycisków grupy NUMBER po naciśnięciu przycisku 
[EFFECTS/ASSIGN] sekcji D BEAM. 
Im więcej przycisków grupy NUMBER będzie się świe-
cić, tym wyższa będzie czułość sterownika. 

 

 

Odstrajanie 
 

1. W sekcji D BEAM naciśnij przycisk [PITCH] tak, 
aby zaczął świecić. 

2. Grając na klawiaturze ruszaj ręką w górę i w 
dół nad czujnikiem sterownika D BEAM. 

 Wysokość dźwięków będzie się zmieniać. 
 Jeśli ponownie naciśniesz przycisk [PITCH], przycisk 

zacznie migać; teraz dźwięk będzie generowany po 
umieszczeniu ręki nad czujnikiem sterownika. 

 Naciśnij przycisk [PITCH] jeszcze raz tak, aby przestał 
świecić; sterownik D BEAM zostanie wyłączony. 

 

Zmiana poziomu głośności w 
celu dodawania ekspresji 

 

1. W sekcji D BEAM naciśnij przycisk [VOLUME] 
tak, aby zaczął świecić. 

2. Grając na klawiaturze ruszaj ręką w górę i w dół 
nad czujnikiem sterownika D BEAM. 

 Poziom głośności będzie się zmieniać, zwiększając eks-
presję gry. 

 Jeśli ponownie naciśniesz przycisk [VOLUME], przycisk 
zacznie migać; teraz dźwięk będzie generowany po 
umieszczeniu ręki nad czujnikiem sterownika. 

 Naciśnij przycisk [VOLUME] tak, aby zgasł; sterownik D 
BEAM zostanie wyłączony. 

 
 

 
 
 
 

 

21 



 
 
 

Zmiana parametru, przypisa-
nego do sterownika D BEAM 

 
1. W sekcji D BEAM naciśnij przycisk 

[EFFECTS/ASSIGN] tak, aby zaczął świecić. 

2. Grając na klawiaturze, ruszaj ręką w górę i w 
dół nad czujnikiem sterownika. 

Czujnik będzie sterować parametrem, wybranym w ra-
mach aktualnie używanego brzmienia. Naciśnij przycisk 
[EFFECTS/ASSIGN] tak, aby zgasł; sterownik D BEAM 
zostanie wyłączony. 
Ponieważ do przycisku [EFFECTS/ASSIGN] można 
przypisywać różne parametry, używaj go do stosowania 
rozmaitych efektów w czasie rzeczywistym (s. 48). 

Określanie polaryzacji sterownika D BEAM 
Wartość parametru, sterowanego za pomocą sterowni-
ka D BEAM może zmieniać się w kierunku dodatnim lub 
ujemnym. 

Polaryzacja jest określana kierunkiem ruchu gałki lub 
suwaka potencjometru podczas przypisywania parame-
tru. 

Gdy poruszysz ręką nad czujnikiem sterownika, war-
tość będzie się zmieniać w tym samym kierunku, w ja-
kim zmieniała się podczas kręcenia gałką potencjome-
tru. 

Jeśli np. w sekcji D BEAM przytrzymasz wciśnięty przy-
cisk [EFFECTS/ASSIGN] i w sekcji OSC gałkę poten-
cjometru [PITCH] przekręcisz w prawo, po umieszcze-
niu ręki blisko czujnika wysokość dźwięków wzrośnie. 
I na odwrót, jeśli w sekcji D BEAM przytrzymasz wci-
śnięty przycisk [EFFECTS/ASSIGN] i w sekcji OSC gał-
kę potencjometru [PITCH] przekręcisz w lewo, po 
umieszczeniu ręki blisko czujnika wysokość dźwięków 
obniży się. 

 
 
 

Podtrzymywanie wy-
brzmiewania dźwięków 

 
Dźwięk może być podtrzymywany nawet po zwolnieniu 
klawiszy. 

 

 
 

1. Naciśnij przycisk [KEY HOLD] tak, aby zaczął 
świecić; funkcja podtrzymywania zostanie 
włączona. 
Gdy teraz naciśniesz klawisz, poprzednio wybrzmiewa-
jący dźwięk zostanie stłumiony i usłyszysz tylko nutę 
naciśniętego klawisza. Jeśli arpegiator będzie włączo-
ny, włączenie tej funkcji spowoduje, że sekwencja ar-
peggio będzie odtwarzana bez końca. 

 

 

Automatyczne odtwarza-
nie sekwencji arpeggio 

Naciśnij przycisk [ARPEGGIO] tak, aby zaczął świecić.
 

 

 

Odtwarzanie sekwencji arpeggio 
 

 

 
1. Naciśnij przycisk [ARPEGGIO] tak, aby zaczął 

świecić; arpegiator zostanie włączony. 
Po zagraniu akordu i zgodnie z aktualnie stosowanymi 
ustawieniami zostanie odtworzona sekwencja arpeggio. 
Jeśli naciśniesz przycisk [KEY HOLD] tak, aby zaczął 
świecić, sekwencja będzie odtwarzana bez końca. 
Po zagraniu akordu, zgodnie z aktualnie stosowanymi 
ustawieniami dla danego brzmienia, rozpocznie się od-
twarzanie sekwencji arpeggio i będzie kontynuowane na-
wet po zwolnieniu klawiszy. Gdy zagrasz następny akord, 
zmieni się również sekwencja arpeggio. Aby przerwać od-
twarzanie, wyłącz arpegiator. 
Aby wyłączyć arpegiator, naciśnij przycisk [ARPEGGIO] 
tak, aby przestał świecić. 
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Wybieranie sposobu odtwa-
rzania sekwencji arpeggio 

 

Instrument umożliwia wybieranie jednej z 64. wariacji 
arpeggio. 

 

 
 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/ 
SHIFT] i naciśnij przycisk [ARPEGGIO]. 

 

Teraz za pomocą przycisku [BANK] i przycisków grupy 
NUMBER wybierz wariację. 
Zaświeci się przycisk grupy NUMBER, odpowiadający 
aktualnie wybranej wariacji arpeggio, a pozostałe przy-
ciski tej grupy zaczną migać. 

Wariacje arpeggio zgrupowano w ośmiu bankach po 
8 wariacji w każdym banku. 

2. Aby zmienić bank, naciśnij przycisk [BANK], a 
następnie żądany przycisk grupy NUMBER. 

 

 
 

Wywołany zostanie bank, przypisany do naciśniętego 
przycisku. 

Podczas wybierania banków przycisk aktualnie używa-
nego banku będzie migać, a pozostałe nie będą się świe-
cić. 

3. Przyciskami grupy NUMBER wybierz żądaną 
wariację arpeggio. 

 

 
 

Zostanie wywołana odpowiednia sekwencja arpeggio. 
Podczas wybierania wariacji arpeggio przycisk aktualnie 
naciśniętego przycisku grupy NUMBER będzie się 
świecić, a pozostałe będą migać. 

 

 

4. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 

 
Istnieją również inne metody zmiany sposobu odtwarzania 
sekwencji arpeggio (parametr „ARPEGGIO VARIATION, 
s. 45). 

 

Zmienianie tempa 
 

1. W żądanym tempie naciśnij przycisk [TAP 
TEMPO] trzy razy lub więcej, zachowując 
ćwierćnutowe interwały. 

 Tempo można również zmienić przytrzymując wciśnięty 
przycisk [TAP] TEMPO] i naciskając przycisk grupy 
OCTAVE. 

 Przycisk [TAP TEMPO] będzie migać kolorem zielonym w 
interwałach ćwierćnutowych, sygnalizując tempo odtwa-
rzania rekordera fraz lub sekwencji arpeggio (s. 22). 

 Podczas zapisu lub odtwarzania za pomocą rekordera 
fraz przycisk [TAP TEMPO] będzie migać kolorem czer-
wonym tylko na pierwszą miarę każdego taktu. 

* Jeśli parametr systemowy „CLOCK SOURCE” (s. 52) 
będzie mieć wartość „PATCH”, powyższe działania 
zmienią wartość tempa odtwarzania brzmienia. 

 

* Jeśli parametr systemowy „CLOCK SOURCE” (s. 52) 
będzie mieć wartość „SYSTEM”, powyższe działania 
zmienią wartość tempa systemowego. 

 

* Jeśli parametr systemowy „CLOCK SOURCE” (s. 52) 
będzie mieć wartość „MIDI” lub „USB”, przycisk [TAP 
TEMPO] będzie nieczynny. 
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Procedury zapisu 
 

Istnieje możliwość rejestrowania gry na klawiaturze 
oraz manipulacji potencjometrami. 

Zarejestrowane działania będziemy nazywać frazą. 

Można zarejestrować 8 fraz, a każda z nich może mieć 
długość maksymalnie ośmiu taktów. 

Rekorder fraz modelu GAIA SH-01 nie rejestruje gene-
rowanego dźwięku, a jedynie informacje (komunikaty 
MIDI) typu „który klawisz naciśnięto i jak silnie”. 

* We frazie nie jest rejestrowane używane brzmienia 
oraz zmiany brzmień i tempa, wykonywane podczas 
zapisu. 
 

 

Zapis 
 

1. Naciśnij przycisk [REC] tak, aby zaczął migać; 
rekorder fraz przejdzie w tryb gotowości do za-
pisu. 

 

 

 
 Usłyszysz dźwięki metronomu. 

2. Przyciskami grupy NUMBER określ długość 
rejestrowanej frazy (ilość taktów). 

 Ilość taktów będzie odpowiadać ilości migających przy-
cisków grupy NUMBER, licząc od lewej. 

 

 

 
* Po określeniu długości frazy skasowane zostaną 

wszystkie dane, zarejestrowane poprzednio w tej 
frazie. 

 

 

3. Naciśnij przycisk [PLAY/STOP]. 
 

 

 
 Usłyszysz jednotaktowy przedtakt (4 miary), po czym 

zapis zostanie uruchomiony. 

 Przycisk [REC] przestanie migać i zacznie świecić świa-
tłem ciągłym. 

4. Aby zatrzymać zapis, naciśnij ponownie przy-
cisk [PLAY/STOP]. 

 

Próba 
 

 Podczas rejestrowania frazy można czasowo wstrzymać 
zapis, aby np. przed zarejestrowaniem sprawdzić pomysł 
muzyczny. 

1. Podczas zapisu naciśnij przycisk [REC]. 
 

 

 
 Przycisk [REC] zacznie migać. Gdy przycisk [REC] będzie 

migać, to, co będziesz grać nie będzie rejestrowane. 
2. Naciśnij ponownie przycisk [REC]. 
 Przycisk zaświeci się i zapis zostanie wznowiony. 
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Operacje kasowania danych 
 

 Podczas zapisu można usuwać zbędne luyb niepożąda-
ne nuty. 

1. Podczas zapisu naciśnij przycisk [BANK]. 
 

 
 

2. W miejscu, z którego chcesz usunąć nutę, 
naciśnij przycisk [8/H] grupy NUMBER. 

 Wszystkie nuty będą usuwane tak długo, jak długo wci-
śnięty będzie ten przycisk. 

3. Aby przerwać usuwanie nut, zwolnij przycisk 
[8/H]. 

 Standardowy zapis zostanie wznowiony. 

 

Wybieranie typu rejestrowa-
nych lub usuwanych danych 

 

 W trybie gotowości do zapisu lub podczas zapisu 
można wybierać rodzaj rejestrowanych lub usuwanych 
danych. 

1. W trybie gotowości do zapisu lub podczas 
zapisu naciśnij przycisk [BANK]. 

2. Wybierz typ danych, naciskając jeden z przy-
cisków od [1/A] – [4/D] grupy NUMBER. 

• Przycisk [1/A]: Wszystkie zarejestrowane dane (usta-
wienie domyślne) 

• Przycisk [2/B]: Komunikaty op pracy drążka 
BENDER/MODULATION 

• Przycisk [3/C]: Manipulacje potencjometrami 
• Przycisk [4/D]: Nuty (praca klawiatury) 

 
 
 

 

Zachowywanie 
zarejestrowanej frazy 

 

 Zarejestrowana fraza zostanie stracona po wyłączeniu 
zasilania lub wywołaniu innej frazy. 

 Po zakończeniu zapisu dobrym nawykiem powinno być 
zachowywanie zarejestrowanej frazy. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [REC] i naciśnij 
przycisk [WRITE]. 

 

 
 

 Fraza zastanie zachowana w pamięci. 

 Przyciski grupy NUMBER powrócą do swej poprzedniej 
funkcji wywoływania brzmień. 

* Jeśli zdecydujesz się anulować operację zapisu frazy, 
naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT] w dowolnej chwili 
przed naciśnięciem przycisku [WRITE] w punkcie 3. 
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Wybieranie frazy do 
odtwarzania 

 

 Poniższa procedura służy do wywoływania frazy do 
odtwarzania z pamięci wewnętrznej lub USB. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [REC]. 
 Nie zwalniając przycisku [REC] użyj przycisków grupy 

NUMBER do wywołania żądanej frazy. 

 Aby wywołać frazę z pamięci USB, przytrzymaj wciśnię-
ty przycisk [REC] i naciśnij przycisk [USB 
MEMORY/PATCH] tak, aby zaczął świecić. 

 Jeśli przycisk ten nie będzie się świecić, frazy będzie 
można wybierać z pamięci wewnętrznej. 

 W grupie NUMBER zacznie migać przycisk, przypisany 
do aktualnie wywołanej frazy, a pozostałe przyciski tej 
grupy zaczną świecić. 

2. Nie zwalniając przycisku [REC] w grupie 
NUMBER naciśnij przycisku z numerem frazy, 
którą chcesz wywołać. 

 

 
 

 Naciśnięty przycisk grupy NUMBER zacznie migać, a 
pozostałe będą świecić światłem ciągłym. 

3. Zwolnij przycisk [REC]. 

 Fraza została wywołana. 

 Jeśli wybór frazy był dokonywany podczas odtwarzania, 
wybrana fraza zostanie wywołana dopiero po zakoń-
czeniu odtwarzania poprzedniej. 

 

Uruchamianie i zatrzymy-
wanie odtwarzania frazy 

 

1. Naciśnij przycisk [PLAY/STOP]. 
 

 
 

 Rozpocznie się odtwarzanie wybranej frazy. 

 Odtwarzanie będzie kontynuowane w pętli, dopóki 
ponownie nie naciśniesz przycisku [PLAY/STOP]. 

 
2. Naciśnij ponownie przycisk [PLAY/STOP], aby 

zatrzymać odtwarzanie frazy. 
* Gniazdem [OUT] grupy MIDI nie są wysyłane żadne 

dane MIDI odtwarzanej frazy. 
 

 

Używanie pedału 
 

Jeśli do gniazda [PEDAL] na tylnej ściance instrumentu 
podłączysz pedał przełączający (serii DP lub FS-5U; 
sprzedawane oddzielnie) albo pedał ekspresji (EV-5; 
sprzedawany oddzielnie), będzie można używać do ste-
rowania wybraną funkcją. 

 

Podtrzymywanie dźwięku 
 

Jeśli podłączysz pedał przełączający (serii DP lub FS-5U; 
sprzedawane oddzielnie), po zwolnieniu klawiszy dźwięk 
będzie podtrzymywany tak długo, jak długo wciśnięty bę-
dzie pedał. 

 
 

Edycja ustawień, aby za pomocą pedału 
można było podtrzymywać dźwięk 
 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] 

i naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] 
i w grupie NUMBER naciśnij przycisk [1/A]. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
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Zwiększanie ekspresji 
 

Jeśli podłączysz sprzedawany oddzielnie pedał ekspre-
sji typu EV-5, da to możliwość regulowania poziomu 
głośności odtwarzanych dźwięków i dynamizowanie gry. 

 

 
 

Edycja ustawień, aby za pomocą peda-
łu ekspresji zmieniać poziom głośności 
 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[CANCEL/SHIFT] i naciśnij przycisk [V-LINK]. 
 
2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[PORTAMENTO] i w grupie NUMBER naciśnij 
przycisk [4/D]. 

 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 

* Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji (model 
EV-5; sprzedawany oddzielnie). Podłączając inny pe-
dał ekspresji ryzykujesz uszkodzeniem instrumentu 
lub jego niewłaściwym działaniem. 

 

 
 Oprócz dwóch wyżej wymienionych funkcji do pedału 

można przypisywać również niżej wymienione (parametr 
„PEDAL ASSIGN”, s. 52). 

• MODULACJA 

• REGULACJA POZIOMU GŁOŚNOŚCI 

• ODSTRAJANIE 

• SYNCHRONIZACJA STEROWNIKA D BEAM 

• NABIJANIE TEMPA 
 
 

 

Funkcja V-LINK 
 

 
 

Co to jest funkcja V-LINK? 
 
Funkcja V-LINK ( ) umożliwia równoczesne 
wykonywanie muzyki i prezentację wideo. Jeśli instrument 
będzie połączony poprzez system MIDI z urządzeniem, 
kompatybilnym z funkcją V-LINK, stanie się możliwe kre-
owanie rozmaitych efektów wideo, zsynchronizowanych z 
muzyką. 

 
 
 
 

Model GAIA SH-01 może sterować obrazami, odtwarza-
nymi za pomocą urządzenia wideo, wyposażonego w 
funkcję V-LINK i podłączonego do instrumentu poprzez 
system MIDI. Naciśnij przycisk [V-LINK], aby włączyć funk-
cję V-LINK. 
 

 
 

Za pomocą przycisków i potencjometrów będzie można 
sterować obrazem w celu dopasowania go do muzyki, któ-
rą będziesz grać na instrumencie. 

 
 

Przycisk [BANK] i grupa 
NUMBER [1/A]–[8/H]  

Wybieranie obrazów 

Potencjometr [CUTOFF] Sterowanie nasyceniem i jaskra-
wością. 

Potencjometr [RESONANCE] Sterowanie chrominancją. 
Potencjometr [LFO FADE 
TIME] 

Sterowanie czasem przełączania 
obrazów. 

Drążek 
BENDER/MODULATION 

Sterowanie szybkością odtwarza-
nia. 

 
 

Aby wyłączyć funkcję V-LINK, naciśnij ponownie przycisk 
[V-LINK]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



 

Tworzenie brzmień 
 
 

Tor sygnałowy procesu generowania dźwięku 
 

Poniższy rysunek pokazuje przebieg sygnału podczas procesu tworzenia dźwięku w syntezatorze GAIA SH-01. 
 

 
 
 
 

Trzy elementy brzmienia 
(sekcje OSC, FILTER i AMP) 

 

Charakter dźwięku zależy od trzech elementów: wyso-
kości, barwy i poziomu głośności. 
W tym instrumencie te trzy elementy są określane 
przez następujące sekcje. 

Wysokość dźwięku: Sekcja OSC (generator, s. 30) 
Wysokość dźwięku zależy od szybkości powtarzania 
się podstawowego przebiegu (próbki). O próbce, która 
ma cykl odpowiadający jednej sekundzie, mówimy, że 
ma częstotliwość 1 herca (1 Hz). Im wyższa częstotli-
wość, tym wyższa wysokość dźwięku. I na odwrót, im 
niższa częstotliwość, tym niższa wysokość dźwięku. 

Barwa dźwięku: sekcja FILTER (filtr cyfrowy, s. 32) 
Barwę dźwięku można zmieniać podbijając lub tłumiąc 
wybrane częstotliwości. Podbijanie wysokich częstotli-
wości powoduje, że brzmienie jest dźwięczniejsze, a 
podbijanie niskich daje dźwięk bardziej matowy. 

Głośność: Sekcja AMP (wzmacniacz, s. 35) 
Głośność dźwięku zależy od amplitudy próbki. Większa 
amplituda oznacza wyższy poziom głośności, a mniej-
sza amplituda odpowiada niższemu poziomowi głośno-
ści. 

 

 

Zmiany w czasie (obwiednia) 
 

„Obwiednia” to termin, który określa, w jaki sposób dany 
aspekt dźwięku zmienia się z upływem czasu. Każdy z 
trzech podstawowych aspektów dźwięku (generator, filtr i 
wzmacniacz) posiada własną obwiednię, działającą po 
każdym naciśnięciu klawisza, które modyfikuje wysokość, 
barwę i poziom głośności dźwięku. 
Każdy aspekt dźwięku jest sterowany przez własną ob-
wiednię. 

Wysokość dźwięku: 

sekcja PITCH ENV (obwiednia stroju, s. 32) 

Barwa dźwięku: 

sekcja FILTER ENV (obwiednia filtra, s. 34) 

Głośność: 

sekcja AMP ENV (obwiednia wzmacniacza, s. 35) 
 
Wykorzystując w pełni możliwości tych obwiedni można 
tworzyć bogatsze i bardziej ekspresyjne brzmienia. 
Można np. użyć obwiedni stroju, aby na początku każdej 
nuty wysokość dźwięku chwilowo obniżała się lub użyć 
obwiedni wzmacniacza, aby poziom głośności stopniowo 
narastał. 
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Zmiany okresowe (LFO) 
 

Wysokość, barwę i poziom głośności dźwięku można 
zmieniać okresowo (czyli modulować) z częstotliwością, 
określaną za pomocą generatora przebiegów wolno-
zmiennych (LFO) w celu kreowania efektu VIBRATO 
(modulacja stroju) lub TREMOLO (modulacja głośno-
ści). 
Model GAIA SH-01 posiada 3 generatory przebiegów 
wolnozmiennych; do każdego brzmienia można stoso-
wać jeden LFO. 

 

Efekty 
 

Końcowe brzmienie dźwięku można ulepszać stosując 
efekty. 
Jednocześnie można stosować 5 efektów: przester, 
modulację, linię opóźniającą, pogłos i wzmacniacz ba-
sów. 

 

Brzmienia proste 
 

W modelu GAIA SH-01 „brzmienie proste” to najmniej-
szy element generujący dźwięk. 

Każde brzmienie proste składa się z generatora, filtra, 
wzmacniacza i generatora przebiegów wolnozmien-
nych; tych elementów będziesz używać do tworzenia 
brzmienia prostego. 

Instrument umożliwia równoczesne używanie trzech 
brzmień prostych. 
 

Wybieranie brzmienia prostego 
 

 
 

Przycisk [SELECT] grup TONE 1 – TONE 3 

Przycisk służy do wybierania brzmienia prostego, któ-
rego ustawienia chcesz zmieniać. Wywołane brzmie-
nie proste jest nazywane „brzmieniem aktywnym”. 

Przycisk [ON] grup TONE 1 – TONE 3 

Przycisk służy do włączania brzmienia prostego, które 
chcesz słyszeć. 

 

 

Przeznaczenie przycisków i znaczenie 
sygnalizacji 

 

Przycisk [SELECT] Przycisk [ON]  
Wybieranie pierwszego 
brzmienia prostego 

Włączanie i wyłączanie pierw-
szego brzmienia prostego 

TONE 1 Brzmienie wybrane: 
przycisk świeci kolorem 
zielonym 
Brzmienie nie wybrane: 
przycisk nie świeci się 

Przycisk włączony: przycisk 
świeci kolorem czerwonym 
SYNC, RING: przycisk świeci 
kolorem pomarańczowym 
Brzmienie nie włączone: 
przycisk nie świeci się 

Przycisk [SELECT] Przycisk [ON]  
Wybieranie drugiego 
brzmienia prostego 

Włączanie i wyłączanie dru-
giego brzmienia prostego 

TONE 2 Brzmienie wybrane: 
przycisk świeci kolorem 
zielonym 
Brzmienie nie wybrane: 
przycisk nie świeci się 

Brzmienie włączone: przycisk 
świeci kolorem czerwonym 
SYNC, RING: przycisk świeci 
kolorem pomarańczowym 
Brzmienie nie włączone: 
przycisk nie świeci się 

Przycisk [SELECT] Przycisk [ON]  
Wybieranie trzeciego 
brzmienia prostego 

Włączanie i wyłączanie trze-
ciego brzmienia prostego 

Brzmienie wybrane: 
przycisk świeci kolorem 
zielonym 

Brzmienie włączone: przycisk 
świeci kolorem czerwonym 

TONE 3 

Brzmienie nie wybrane: 
przycisk nie świeci się 

Brzmienie nie włączone: 
przycisk nie świeci się 

 
 

Równoczesna edycja brzmień prostych 
Naciśnij równocześnie przyciski [SELECT] 
brzmień prostych, które chcesz edytować. 

Przykład 1: 

W grupach TONE 1 i TONE 2 naciśnij przycisk [SELECT]. 

Brzmienia proste 1 i 2 staną się brzmieniami ak-
tywnymi, a przyciski [SELECT] zaczną świecić ko-
lorem zielonym. 

Przykład 2: 

Naciśnij wszystkie trzy przyciski [SELECT] tak, aby za-
świeciły się. 

Wszystkie trzy brzmienia proste staną się brzmieniami ak-
tywnymi, a przyciski będą świecić kolorem zielonym. 

 

Praca potencjometrów w przypadku 
przełączania brzmień prostych 

Gdy przełączasz brzmienia proste, położenie gałek i su-
waków potencjometrów może nie odpowiadać aktualnie 
stosowanym wartościom parametrów. 

Gdy poruszysz gałką lub suwakiem, dźwięk zostanie 
zmieniony, odpowiednio do położenia gałki lub suwaka. 
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Dopasowywane dźwięku do fizycz-
nego położenia gałek i suwaków 
potencjometrów (funkcja MANUAL) 

 

Funkcja MANUAL służy do zmieniania wartości para-
metrów, aby dopasować je do aktualnej pozycji gałek i 
suwaków potencjometrów, umożliwiając edycję w trybie 
bezpośrednim. 
Gdy edytujesz brzmienie, aby zmienić dźwięk, aktualnie 
stosowana wartość parametrów nie musi odpowiadać 
fizycznemu położeniu gałek i suwaków potencjometrów. 

Uruchomienie funkcji MANUAL umożliwia dopasowanie 
ustawień do położenia suwaków i gałek. Funkcja ta jest 
przydatna podczas programowania brzmienia od pod-
staw. 
Po uruchomieniu funkcji MANUAL parametry brzmienia 
zostaną dopasowane do fizycznego położenia gałek i 
suwaków potencjometrów. 

 

 
 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PRESET 
PATCH] i naciśnij przycisk [USER PATCH]. 

 Obydwa przyciski zaczną migać, a ustawienia zostaną 
dopasowane do fizycznego położenia gałek i suwaków 
potencjometrów. 

 

Kopiowanie brzmienia prostego 
 

 Istnieje możliwość kopiowania ustawień jednego 
brzmienia prostego do innego brzmienia prostego. 

1. Naciśnij przycisk [TONE COPY].  

 Przycisk [TONE COPY] oraz przyciski [SELECT] grup 
TONE 1 – TONE 3 zaczną migać. 

2. Naciśnij przycisk [SELECT] tego brzmienia 
prostego, którego ustawienia chcesz kopio-
wać. 

 Naciśnięty przycisk [SELECT] przestanie migać i za-
cznie świecić światłem ciągłym. 

3. Naciśnij przycisk [SELECT] tego brzmienia 
prostego, do którego chcesz skopiować 
ustawienia. 

 Operacja kopiowania zostanie uruchomiona, a docelo-
we brzmienie proste stanie się brzmienie aktywnym. 

* Aby anulować operację, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT] zanim naciśniesz przycisk 
[SELECT] w punkcie 3. 

 
 

 

Wybieranie próbki i określanie wy-
sokości dźwięku (sekcja OSC) 

 

 
 

Sekcja OSC (generator) służy do generowania próbki, 
stanowiącej podstawę dźwięku. 

Wybranie próbki określa również wysokość dźwięku. In-
strument posiada oddzielny generator dla każdego 
brzmienia prostego 1 – 3. 
Te trzy generatory może stosować niezależnie lub wspól-
nie w celu tworzenia potężnych i złożonych brzmień. 

Brzmienia proste 1 i 2 można również łączyć w celu kre-
owania masywnego lub metalicznego brzmienia. 

 

Przycisk [WAVE] 
Przycisk służy do wybierania próbki, która będzie podsta-
wą brzmienia. Wybrana próbka jest sygnalizowana świe-
ceniem się odpowiedniej diody. 

 
 

Dioda Charakterystyka 

 
Przebieg 

piłokształtny

Próbka zawiera podstawowy przebieg sinuso-
idalny oraz stały stosunek harmonicznych 
przebiegu sinusoidalnego we wszystkich 
całkowitych wielokrotnościach tego przebiegu.

 
Przebieg 

prostokątny 

Próbka zawiera podstawowy przebieg sinuso-
idalny oraz stały stosunek harmonicznych 
przebiegu sinusoidalnego we wszystkich 
całkowitych, nieparzystych wielokrotnościach 
tego przebiegu. 

 
Przebieg pro-
stokątny asy-

metryczny 

Alikwotowa struktura tego przebiegu będzie 
się zmieniać w zależności od szerokości 
górnej części przebiegu (s. 31). 

 
Przebieg 
trójkątny 

Próbka zawiera podstawowy przebieg sinuso-
idalny oraz stały stosunek harmonicznych 
przebiegu sinusoidalnego we wszystkich 
całkowitych, parzystych wielokrotnościach 
tego przebiegu. 

 
Przebieg 

sinusoidalny

To jest najprostszy przebieg ze wszystkich 
próbek, zawiera tylko jedną częstotliwość. 
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NOISE 
Szum 

Próbka zawiera wszystkie częstotliwości. 
Nadaje się do tworzenia brzmień instrumen-
tów perkusyjnych lub efektów dźwiękowych. 

SUPER 
SAW  

Przebieg generuje dźwięk podobny do brzmie-
nia siedmiu przebiegów piłokształtnych, 
odtwarzanych równocześnie. Do środkowego 
dźwięku dodawane są dźwięki o przesuniętej 
wysokości (odstrojone). Nadaje się do tworze-
nia brzmień instrumentów smyczkowych oraz 
potężnie brzmiących dźwięków. 

 

Przycisk [VARIATION] 
Wybieranie wariacji przebiegów podstawowych. 

Każda próbka posiada trzy wariacje, a przycisk [WAVE] 
będzie zmieniać kolor w zależności od tego, która z 
nich będzie wywołana: nie świeci → świeci kolorem 
czerwonym → świeci kolorem zielonym → nie świeci ... 

 

Potencjometr [PITCH] 
Określanie wysokości dźwięku. 

• Kręcenie w prawo powoduje zwiększanie wysokości 
dźwięku w krokach półtonowych. Przekręcenie gałki do 
końca w prawo spowoduje podniesienie wysokości 
dźwięku o 2 oktawy w porównaniu z wysokością dźwię-
ku przy środkowym położeniu gałki. 

• Kręcenie w lewo powoduje zmniejszanie wysokości 
dźwięku w krokach półtonowych. Przekręcenie gałki do 
końca w lewo spowoduje obniżenie wysokości dźwięku 
o 2 oktawy w porównaniu z wysokością dźwięku przy 
środkowym położeniu gałki. 

 

Potencjometr [DETUNE] 
Regulacja wysokości dźwięku w mniejszych krokach, 
niż za pomocą potencjometru [PITCH]. 

Przez nałożenie brzmień i lekkie odstrojenie każdego z 
nich można tworzyć wrażenie modulacji oraz określać 
głębokość brzmienia. 

• Kręcenie gałką potencjometru w prawo powoduje od-
strajanie w górę. Przekręcenie gałki do końca w prawo 
spowoduje podniesienie wysokości dźwięku o 50 jed-
nostek w porównaniu z wysokością dźwięku przy środ-
kowym położeniu gałki. 

• Kręcenie gałką potencjometru w lewo powoduje odstra-
janie w dół. Przekręcenie gałki do końca w lewo spo-
woduje obniżenie wysokości dźwięku o 50 jednostek w 
porównaniu z wysokością dźwięku przy środkowym po-
łożeniu gałki. 

 

Przycisk [MOD] 
Łączenie brzmienia prostego 1 i 2 w celu kreowania 
bardziej złożonych brzmień. 

Naciśnij przycisk, aby wybrać sposób połączenia; wy-
brana opcja jest sygnalizowana świeceniem się odpo-
wiedniej diody. 
Kolejne naciśnięcia włączają dostępne opcje: dioda 
[OFF] → dioda [SYNC] → dioda [RING] → dioda [OFF] 
... 

 

 

Dioda [OFF] 

Brzmienia proste 1 i 2 będą odtwarzane niezależnie. 

Dioda [SYNC] 

Brzmienie proste 1 będzie resetowane początkiem cyklu 
brzmienia prostego 2, tworząc złożony przebieg. 

Przebieg brzmienia prostego 1 będzie się zmieniać w spo-
sób, pokazany na poniższym rysunku, a przebieg 
brzmienia prostego 2 będzie generowany w oryginalnej 
formie. 

Opcja jest efektywna wtedy, gdy wysokość dźwięków 
pierwszego brzmienia prostego jest wyższa, niż dźwięków 
drugiego. 

 

Próbka brzmienia 
prostego 1 (przebieg 
wyjściowy) 

Próbka brzmienia 
prostego 2 

 
 

* Po wybraniu opcji SYNC (synchronizacja generatorów) 
wymuszony zostanie tryb monofoniczny. 

 
Dioda [RING] 

Iloczyn przebiegów pierwszego i drugiego brzmienia pro-
stego pozwala tworzyć złożone, metalicznie brzmiące 
dźwięki, podobne do dźwięku dzwonu. 
 
Przebieg brzmienia prostego 1 będzie się zmieniać w spo-
sób, pokazany na poniższym rysunku, a przebieg brzmie-
nia prostego 2 będzie generowany w oryginalnej formie. 

 

Próbka brzmienia 
prostego 1 

Próbka brzmienia 
prostego 2 

Próbka wyjściowa 
brzmienia prostego 1 

 
 

* Jeśli świecić się będzie dioda [SYNC] lub [RING], 
dźwięku pierwszego i drugiego brzmienia prostego 
nie będzie można zmieniać za pomocą potencjome-
trów [PW] i [PWM]. 

 Ponadto, jeśli w sekcji OSC będzie się świecić dioda 
[ ], wariacje przebiegu podstawowego będą nie-
dostępne i wynikowa jakość dźwięku będzie trochę 
inna w porównaniu z tą, która byłaby w przypadku 
stosowania próbki oryginalnej. 

 
Potencjometr [PWM] 

Jeśli przyciskiem [WAVE] (s. 30) wybrano prostokątny 
przebieg asymetryczny (świeci się dioda [ ]), poten-
cjometrem tym będzie można regulować głębokość modu-
lacji, z jaką generator przebiegów wolnozmiennych (LFO) 
będzie modulować szerokość impulsu. 
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Potencjometr [PW] 
 

Jeśli przyciskiem [WAVE] (s. 30) wybrano prostokątny 
przebieg asymetryczny (świeci się dioda [ ]), poten-
cjometrem tym będzie można regulować szerokość gór-
nej połówki przebiegu prostokątnego, wyrażaną jako pro-
cent całego cyklu. 

• Przesuwanie suwaka w dół będzie zwężać górną połów-
kę cyklu, tworząc przebieg bliski typowemu przebiegowi 
prostokątnemu (szerokość impulsu = 50%). 

• Przesuwanie suwaka w górę będzie rozszerzać impuls, 
tworząc bardziej osobliwe brzmienie. 

 

Obwiednia stroju 
W instrumentach dętych, takich jak trąbka, wysokość 
dźwięku w początkowej fazie (tzn. w chwili, gdy trębacz 
zaczyna dmuchać) może być wyższa. 

Obwiednia stroju umożliwia tworzenie takich zmian wy-
sokości dźwięku. 

Potencjometr [A] (czas narastania) 

Określanie czasu, jaki upłynie od momentu naciśnięcia 
klawisza do momentu osiągnięcia najwyższej (lub naj-
niższej) wysokości dźwięku. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas narastania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [D] (czas opadania) 

Określania czasu, jaki upłynie od momentu osiągnięcia 
najwyższej (lub najniższej) wysokości dźwięku do wy-
sokości, odpowiadającej naciśniętemu klawiszowi. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas opadania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [ENV DEPTH] 

Określanie sposobu, w jaki obwiednia stroju będzie 
zmieniać wysokość dźwięku. 

• Jeśli suwak potencjometru będzie znajdować się w 
górnej połowie jego długości (+), wysokość dźwięku 
początkowo wzrośnie, a następnie opadnie do wysoko-
ści, odpowiadającej naciśniętemu klawiszowi. Im wyżej 
będzie suwak potencjometru, tym silniej w górę zosta-
nie odstrojony dźwięk. 

• Jeśli suwak potencjometru będzie znajdować się w 
dolnej połowie jego długości (-), wysokość dźwięku po-
czątkowo opadnie, a następnie wzrośnie do wysokości, 
odpowiadającej naciśniętemu klawiszowi. Im niżej bę-
dzie suwak potencjometru, tym silniej w dół zostanie 
odstrojony dźwięk. 

 

Używanie obwiedni stroju 
Jeśli chcesz, aby na początku dźwięk był przez moment 
ostrzejszy (tzn. taki, jaki jest, gdy trębacz zaczyna dąć), 
potencjometrami [A] i [D] ustaw krótkie czasy, a suwak 
potencjometru [ENV DEPTH] przesuń w kierunku „+”. 
Ustawienie potencjometrem [A] najkrótszego czasu 
(suwak na samym dole), potencjometrem [D] trochę 
dłuższego i przesunięcie suwaka potencjometru [ENV 
DEPTH] maksymalnie w górę umożliwi symulację 
brzmienia elektronicznego bębna, popularnego w latach 
80. o raptownie opadającej wysokości dźwięku. 

 

 

Regulacja barwy i gęstości 
dźwięku (sekcja FILTER) 
 

 

 
Sekcja FILTER zawiera parametry, określające charakter 
dźwięku oraz wyróżniające go cechy. 
Zmieniając ustawienia filtra można zmieniać tonalny cha-
rakter dźwięku. Istnieją różne rodzaje filtrów; np. filtr dol-
noprzepustowy przepuszcza tylko dźwięk o częstotliwo-
ściach niższych od częstotliwości granicznej (częstotliwo-
ści odcięcia), a filtr górno przepustowy przepuszcza tylko 
częstotliwości wyższe od częstotliwości odcięcia. 
Zmieniając częstotliwość odcięcia filtra górno przepusto-
wego można zmieniać dźwięczność brzmienia. Częstotli-
wość odcięcia może zmieniać się w czasie, w wyniku ste-
rowania obwiednią. 
Zmieniając ustawienia filtra i obwiedni można kreować 
brzmienia, charakteryzujące się ruchliwością i ekspresją. 
Parametry filtra opisano niżej. 

 

Rodzaje filtrów 
Dioda [LPF] (filtr dolnoprzepustowy) 

Filtr tłumi częstotliwości powyżej częstotliwości odcięcia, 
co powoduje, że brzmienie jest cichsze i bardziej matowe. 

Jest to najczęściej stosowany rodzaj filtra. 
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Dioda [HPF] (filtr górno przepustowy) 

Filtr tłumi częstotliwości poniżej częstotliwości odcięcia, 
uwypuklając pasmo wysokich częstotliwości. 

Można go używać do kreowania brzmień instrumentów 
perkusyjnych o wyraźnie zaznaczonym paśmie wyso-
kich częstotliwości. 

 

 

 
Dioda [BPF] (filtr pasmowo przepustowy) 

Ten typ filtra przepuszcza tylko częstotliwości wokół 
częstotliwości odcięcia, tłumiąc wyższe i niższe. 

Nadaje się do tworzenia wyraźnych brzmień. 

Jeśli próbką, wybraną przyciskiem [WAVE], będzie 
szum (świeci dioda [NOISE]), zastosowanie filtra tego 
rodzaju umożliwi posługiwanie się „chromatycznym 
szumem”. 

 

 
 

Dioda [PKG] (filtr punktowy) 

Ten filtr podbija częstotliwości wokół częstotliwości od-
cięcia. 

Stosując generator przebiegów wolnozmiennych do 
modulowania częstotliwości odcięcia można uzyskać 
efekt WAH. 

 

 
 

Dioda [BYPASS] 

Dźwięk nie będzie przetwarzany przez żaden filtr. 
Próbka z generatora będzie odtwarzana bez żadnych 
zmian. 

 
 

 

Przycisk [MODE] 
Przycisk służy do wybierania typu filtra. 

Naciśnij przycisk, aby zaświeciła się jedna z diod. 

Kolejne naciśnięcia włączają dostępne opcje: LPF → 
HPF → BPF → PKG → BYPASS → LPF... 

 

Przycisk [SLOPE] 
Określanie szybkości działania filtra (tłumienności). 

Naciśnięcia przycisku włączają albo diodę [-12 dB/oct] 
albo diodę [-24 dB/oct]. Umożliwia to przełączanie tłu-
mienności między -12 i -24 dB na oktawę. 

 
Przykład: Tłumienność filtra dolnoprzepustowego 
 

 
 
 

Nie świeci (-12 dB) 

Nachylenie zbocza jest łagodne i nie tłumi niektórych 
częstotliwości blisko częstotliwości odcięcia. 

Świeci (-24 dB) 

Nachylenie zbocza jest duże (strome pochylenie), wycina-
jące większość częstotliwości wyższych od częstotliwości 
odcięcia. 

 
 

Potencjometr [CUTOFF] 
Określanie częstotliwości odcięcia. 

Filtr dolnoprzepustowy 

Pokręć gałką potencjometru w prawo, aby brzmienie stało 
się jaśniejsze i głośniejsze lub w lewo, aby stało się cich-
sze i bardzie matowe. 

Filtr górno przepustowy 

Pokręć gałką potencjometru w prawo, aby brzmienie stało 
się delikatniejsze (lżejsze) lub w lewo, aby stało się bar-
dziej dynamiczne (cięższe). 

Filtr pasmowo przepustowy 

Pokręć gałką potencjometru w prawo, aby słyszalne było 
pasmo wysokich częstotliwości lub w lewo, aby słyszeć 
pasmo niskich częstotliwości. 

Filtr punktowo przepustowy 

Pokręć gałką potencjometru w prawo, aby podbić pasmo 
wokół częstotliwości odcięcia lub w lewo, aby je stłumić. 

* Gdy świecić się będzie dioda [BYPASS], kręcenie po-
tencjometrem nie będzie dawać żadnych efektów. 
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Potencjometr [RESONANCE] 
Podbijanie częstotliwości wokół częstotliwości odcięcia 
poprzez zmiany dobroci filtra cyfrowego. 
Zwiększanie wartości tego parametru będzie zwiększać 
to podbicie, tworząc wyraźnie brzmienie, typowe dla 
syntezatorów. Jeśli zechcesz uwypuklić ten efekt, nale-
ży trochę zmniejszyć częstotliwość odcięcia. 
 

 
 

• Kręcenie gałką w prawo podbija częstotliwości wokół 
częstotliwości odcięcia, co powoduje, że dźwięk staje 
bardziej zauważalny. 

• Kręcenie gałką w lewo niweluje podbicie częstotliwości 
wokół częstotliwości odcięcia, co powoduje, że dźwięk 
staje mniej zauważalny. 

* Gdy świecić się będzie dioda [BYPASS], kręcenie 
potencjometrem nie będzie dawać żadnych efek-
tów. 
 

UWAGA  
W odpowiedzi na żądania profesjonalnych inżynierów 
dźwięku odnośnie możliwości modyfikowania dźwięku, 
model GAIA SH-01 dopuszcza stosowanie szerokiej 
gamy ustawień, związanych z dobrocią filtra. Z tego 
powodu nadmierne zwiększanie poziomu rezonansu 
skutkuje bardzo wysokim poziomem sygnału wyjścio-
wego w określonych pasmach częstotliwości. Podczas 
tworzenia brzmień należy pamiętać o zachowywaniu 
odpowiednio niskiego poziomu głośności, aby uchronić 
się przed przeciążaniem sprzętu odtwarzającego 
dźwięk. 

 

 

Potencjometr [KEY FOLLOW] 
Częstotliwość odcięcia filtra można zmieniać wysokością 
dźwięków czyli miejscem gry na klawiaturze. 

• Pokręć gałką potencjometru w prawo (maksymalna war-
tość „+100”), aby częstotliwość odcięcia rosła wraz z wy-
sokością odtwarzanych dźwięków i malała, gdy będziesz 
grać nuty coraz niższe. 

 

• Pokręć gałką potencjometru w lewo (maksymalna wartość 
„-100”), aby częstotliwość odcięcia malała wraz z wysoko-
ścią odtwarzanych dźwięków i rosła, gdy będziesz grać nu-
ty coraz niższe. 

 

• Gdy gałka potencjometru będzie znajdować się w położe-
niu środkowym (wartość „0”), miejsce gry na klawiaturze 
(wysokość nut) nie będzie mieć wpływu na częstotliwość 
odcięcia. 

* Gdy świecić się będzie dioda [BYPASS], kręcenie po-
tencjometrem nie będzie dawać żadnych efektów. 

 

 
 
 
 

Obwiednia filtra 
W takich instrumentach, jak fortepian, początek każdej nu-
ty jest dźwięczniejszy, a potem wraz z wybrzmiewaniem 
nuty ta dźwięczność stopniowo maleje. 
Obwiednia filtra pozwala symulować to oraz wiele innych 
zjawisk zmiany barwy dźwięku w czasie. 
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Potencjometr [A] (czas narastania) 

Określanie czasu, jaki upłynie od momentu naciśnięcia 
klawisza do momentu osiągnięcia najwyższej (lub naj-
niższej) częstotliwości odcięcia. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas narastania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [D] (czas opadania) 

Określanie czasu, jaki upłynie od momentu osiągnięcia 
maksymalnie wysokiej (lub niskiej) częstotliwości od-
cięcia do momentu osiągnięcia zasadniczej wartości 
częstotliwości odcięcia. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas opadania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [S] (zasadnicza częstotliwość odcięcia) 

Określanie częstotliwości odcięcia, która będzie utrzy-
mywana po upływie czasu opadania, aż do momentu 
zwolnienia klawisza. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę zwiększa 
częstotliwość odcięcia (lub zmniejsza, jeśli suwak po-
tencjometru [ENV DEPTH] wskazuje wartość ujemną). 

Potencjometr [R] (czas zanikania) 

Określanie czasu, jaki upłynie od momentu zwolnienia 
klawisza, aż do momentu, gdy częstotliwość odcięcia 
osiągnie wartość minimalną. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas zanikania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [ENV DEPTH] 

Określanie kierunku i głębokości zmian częstotliwości 
odcięcia. 

• Jeśli suwak przesuniesz w górę (wartości dodatnie), 
obwiednia filtra będzie zwiększać częstotliwość odcię-
cia. 

 Im wyżej przesuniesz suwak, tym obwiednia filtra bę-
dzie bardziej zwiększać częstotliwość odcięcia. 

• Jeśli suwak przesuniesz w dół (wartości ujemne), ob-
wiednia filtra będzie zmniejszać częstotliwość odcięcia. 

 Im niżej przesuniesz suwak, tym obwiednia filtra będzie 
bardziej zmniejszać częstotliwość odcięcia. 

 

Czułość obwiedni na dynamikę gry 
Amplitudę obwiedni filtra można zmieniać za pomocą 
dynamiki gry czyli siły uderzenia w klawisz. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i naciśnij przycisk [CUTOFF]. 

 

• Pokręć gałką potencjometru w prawo (wartość maksy-
malna +63), aby zwiększać amplitudę obwiedni filtra, 
gdy będziesz silniej uderzać w klawisze lub zmniejszać, 
gdy będziesz uderzać delikatniej. 

• Po ustawieniu wartości minimalnej („0”), dynamika gry 
nie będzie zmieniać częstotliwości odcięcia. 

* Gdy świecić się będzie dioda [BYPASS], zmiana 
ustawień tym potencjometrem nie będzie dawać 
żadnych efektów. 

* Opcja ta będzie efektywna tylko wtedy, gdy para-
metr „KEYBOARD VELOCITY” (s. 51) będzie mieć 
wartość „REAL”. 

 
 

 

Edycja czasu narastania i opa-
dania dźwięku (sekcja AMP) 

 

 

 
Sekcja AMP zawiera parametry, związane ze sterowa-
niem poziomem głośności. Wyższe wartości powodują 
wzrost poziomu sygnału wyjściowego. 

 

Potencjometr [LEVEL] 
Regulacja poziomu głośności. Kręcenie gałką potencjo-
metru w prawo zwiększa poziom głośności, a kręcenie w 
lewo redukuje go. 
Po przekręceniu gałki do końca w lewo instrument zosta-
nie wyciszony całkowicie. 

 

Obwiednia wzmocnienia 
Gdy uderzasz w klawisz fortepianu, dźwięk pojawia się 
natychmiast i stopniowo zanika. 
W takim instrumencie jak organy, dźwięk utrzymuje jed-
nakowy poziom głośności tak długo, jak długo wciśnięty 
jest klawisz. 
Obwiednia wzmocnienia pozwala kreować te oraz wiele 
innych rodzajów zmian poziomu głośności w czasie. 

 
 

Potencjometr [A] (czas narastania) 
 

Określanie czasu narastania czyli czasu, jaki upłynie od 
momentu naciśnięcia klawisza do momentu osiągnięcia 
najwyższego poziomu głośności. 
Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wydłu-
żać czas narastania, a przesuwanie w dół będzie go skra-
cać. 
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Potencjometr [D] (czas opadania) 

Określanie czasu opadania czyli czasu, jaki upłynie od 
momentu osiągnięcia maksymalnego poziomu głośno-
ści do momentu osiągnięcia zasadniczego poziomu 
głośności. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas opadania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 

Potencjometr [S] (zasadniczy poziom głośności) 

Określanie poziomu głośności, który będzie utrzymy-
wany po upływie czasu opadania, aż do momentu 
zwolnienia klawisza. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie 
zwiększać poziom głośności. 

Potencjometr [R] (czas zanikania) 

Określanie czasu, jaki upłynie od momentu zwolnienia 
klawisza, aż do momentu, gdy poziom głośności osią-
gnie wartość minimalną. 

Przesuwanie suwaka potencjometru w górę będzie wy-
dłużać czas zanikania, a przesuwanie w dół będzie go 
skracać. 
 

Regulacja panoramy 
Poniższa procedura opisuje, jak zmieniać miejsce 
dźwięku w panoramie stereofonicznej. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/ 
SHIFT] i pokręć gałką potencjometru 
[DETUNE]. 

Pokręć gałką potencjometru w lewo, aby skierować 
dźwięk do lewego kanału stereofonicznego, lub w pra-
wo, aby skierować go do kanału prawego. Gdy gałką 
będzie ustawiona w położeniu środkowym, dźwięk zo-
stanie umieszczony w środku panoramy stereofonicz-
nej. 
 

CZUŁOŚĆ NA DYNAMIKĘ 
Poziom głośności można zmieniać za pomocą dynamiki 
gry czyli siły uderzenia w klawisz. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/ 
SHIFT] i pokręć gałką potencjometru [LEVEL] 
sekcji AMP. 

• Pokręć gałką potencjometru w prawo (wartość maksy-
malna +63), aby zwiększać poziom głośności, gdy bę-
dziesz silniej uderzać w klawisze lub zmniejszać, gdy 
będziesz uderzać delikatniej. 

• Po ustawieniu wartości minimalnej („0”), dynamika gry 
nie będzie zmieniać poziomu głośności. 

* Opcja ta będzie efektywna tylko wtedy, gdy para-
metr „KEYBOARD VELOCITY” (s. 51) będzie mieć 
wartość „REAL”. 

 
 

 
 
 

Modulacja brzmienia 
(sekcja LFO) 

 

 

 
LFO to skrót od Low-Frequency Oscillator (generator 
przebiegów wolnozmiennych). Jest to generator o bardzo 
małej częstotliwości roboczej. Za jego pomocą można ge-
nerować kilka różnych przebiegów, w tym sinusoidalny, 
trójkątny, prostokątny i piłokształtny. 
Używanie LFO do modulowania (okresowego zmieniania) 
wartości rozmaitych parametrów umożliwia stosowanie 
takich efektów jak TREMOLO lub VIBRATO. 

• Stosowanie LFO do sekcji OSC będzie kreować efekt 
VIBRATO. 

• Stosowanie LFO do częstotliwości odcięcia (sekcja 
FILTER) będzie kreować efekt WAH. 

• Stosowanie LFO do sekcji AMP będzie kreować efekt 
TREMOLO. 

• Stosowanie LFO do panoramy będzie kreować efekt au-
tomatycznego przesuwania dźwięku w panoramie stereo-
fonicznej. 

 

Przycisk [SHAPE] 
Wybieranie kształtu przebiegu modulującego. Wskaźnik 
wybranego przebiegu będzie się świecić. 

 

Dioda Przebieg 

 Przebieg trójkątny 

 Przebieg sinusoidalny 

 Przebieg piłokształtny 

 Przebieg prostokątny 

 
S&H (Wartość będzie się zmieniać w 
każdym cyklu) 

RANDOM Przebieg przypadkowy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

36 



 
 
 

Przycisk [TEMPO SYNC] 
Określanie szybkości (częstotliwości) modulacji za po-
mocą wartości nutowej w odniesieniu do tempa pracy 
arpegiatora lub rekordera fraz. 

Jeśli naciśniesz przycisk tak, aby zaczął świecić, a na-
stępnie pokręcisz potencjometrem [RATE], częstotli-
wość robocza LFO będzie się zmieniać w krokach o 
długości nuty, wskazywanej wartością parametru 
„RATE” (s. 47). 

Jeśli ponownie naciśniesz przycisk [TEMPO SYNC] tak, 
aby zgasł, potencjometr [RATE] zacznie ponownie peł-
nić swą pierwotną funkcję. 

* Przycisk [TAP TEMPO] (s. 23) miga w interwałach 
ćwierćnutowych, wskazując tempo pracy arpegiato-
ra lub rekordera fraz. 

 
Potencjometr [RATE] 

Określanie szybkości modulacji. 

Kręcenie gałką potencjometru w prawo będzie zwięk-
szać szybkość (częstotliwość) modulacji, a kręcenie w 
lewo będzie ją zmniejszać. 

* Dioda nad potencjometrem [RATE] miga w sposób 
zsynchronizowany z częstotliwością LFO. 

 
Potencjometr [FADE TIME] 
Określanie czasu, jaki upłynie, zanim amplituda LFO 
osiągnie wartość maksymalną. 
 

 

 

Potencjometr [PITCH DEPTH] 
Regulacja głębokości modulacji wysokości dźwięków, a 
więc kreowanie efektu VIBRATO. 

• Przesuwanie suwaka w górę (wartości dodatnie) będzie 
pogłębiać modulację. 

• Gdy suwak będzie w położeniu środkowym, modulacja 
stroju przez LFO nie będzie stosowana. 

• Przesuwanie suwaka w dół (wartości ujemne) spowo-
duje stosowanie LFO z odwróconym kształtem przebie-
gu modulującego. 
 

Potencjometr [FILTER DEPTH] 
Regulacja głębokości modulacji częstotliwości odcięcia, 
a więc kreowanie efektu WAH. 

• Przesuwanie suwaka w górę (wartości dodatnie) będzie 
pogłębiać modulację. 

• Gdy suwak będzie w położeniu środkowym, modulacja 
częstotliwości odcięcia przez LFO nie będzie stosowa-
na. 

• Przesuwanie suwaka w dół (wartości ujemne) spowo-
duje stosowanie LFO z odwróconym kształtem przebie-
gu modulującego. 

 

 

Potencjometr [AMP DEPTH] 
Regulacja głębokości modulacji poziomu głośności, a 
więc kreowanie efektu TREMOLO. 

• Przesuwanie suwaka w górę (wartości dodatnie) bę-
dzie pogłębiać modulację. 

• Gdy suwak będzie w położeniu środkowym, modulacja 
poziomu głośności przez LFO nie będzie stosowana. 

• Przesuwanie suwaka w dół (wartości ujemne) 
spowoduje stosowanie LFO z odwróconym kształ-
tem przebiegu modulującego. 

 

Modulacja panoramy 
Modulowanie miejsca dźwięku w panoramie stereofonicz-
nej umożliwia kreowanie okresowych zmian położenia 
(efekt AUTO PANNING). 

1.  Przytrzymując wciśnięty przycisk [CANCEL/ 
SHIFT] porusz suwakiem potencjometru [AMP 
DEPTH]. 

• Przesuwanie suwaka w górę (wartości dodatnie) bę-
dzie pogłębiać modulację. 

• Jeśli suwak będzie znajdować się w położeniu środ-
kowym, efekt AUTO PANNNING nie bęzie stosowa-
ny. 

• Przesuwanie suwaka w dół (wartości ujemne) spo-
woduje stosowanie LFO z odwróconym kształtem 
przebiegu modulującego. 

 

Modulacja LFO 
Każde brzmienie proste może używać dwóch LFO: 
LFO jest zawsze stosowany do brzmienia prostego a 
modulacja LFO jest stosowana wtedy, gdy drążek 
BENDER/MODULATION przesuwasz w kierunku „od 
siebie”. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i pchnij drążek w kierunku 
„od siebie”. 

Dioda przycisku [SHAPE] zacznie migać. 

2. Dobierz wartość niżej wymienionych parame-
trów. 

• SHAPE (s. 47) 

• TEMPO SYNC (s. 47) 

• RATE (s. 48) 

• PITCH DEPTH (s. 48) 

• FILTER DEPTH (s. 48) 

• AMP DEPTH (s. 48) 

• PAN DEPTH (s. 48) 

Wartości parametrów „LFO KEY TRIGGER” i „FADE 
TIME” nie można dobierać dla tego typu modulacji. 

 

Szybkość modulacji i przebieg modulujący efektu VIBRATO 
stosowany za pomocą drążka BENDER/MODULATION 

Szybkość modulacji i przebieg modulujący efektu 
VIBRATO, stosowane za pomocą drążka BENDER (s. 19), 
zależą od przycisku [SHAPE] i położenia gałki potencjome-
tru [RATE]. 
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Dodawanie mocy, przestrzeni 
i pogłosu (sekcja EFFECTS) 

 

 

 
„Efekty” umożliwiają modyfikowanie lub wzbogacanie 
dźwięku w różny sposób, taki jak dodawanie pogłosu 
lub opóźnianie dźwięku. 
Model GAIA SH-01 posiada 5 różnych efektów—DIST, 
FLANGER, DELAY, REVERB oraz LOW BOOST—
dających szerokie możliwości modyfikowania lub wzbo-
gacania brzmienia. 

 

Przycisk [SELECT CONTROL] 
Przycisk służy do wybierania efektu do edycji: DIST, 
FLANGER, DELAY lub REVERB. 

Naciśnij przycisk, aby zaświeciła się dioda efektu, który 
chcesz edytować. Każde naciśnięcie przycisku powo-
duje, że zaczyna świecić kolejna dioda: DIST → 
FLANGER → DELAY → REVERB → DIST ... 

 

Potencjometry [CONTROL 1/ 
CONTROL 2] i [LEVEL/CONTROL 3] 

Potencjometry służą do modyfikowania wartości para-
metrów edytowanego efektu. 

Będą zmieniać wartość parametrów efektu, wskazywa-
nego świeceniem się jednej z diod przycisku [SELECT 
CONTROL]. 

 

Parametr Działania na płycie czołowej 
CONTROL 1 Pokręć gałką potencjometru [CONTROL 

1/CONTROL 2]. 

CONTROL 2 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i pokręć gałką poten-
cjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

CONTROL 3 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i pokręć gałką poten-
cjometru [LEVEL/CONTROL 3]. 

LEVEL Pokręć gałką potencjometru 
[LEVEL/CONTROL 3]. 

 

Szczegóły w akapicie „Parametry efektów" (s. 49). 
 

 

Przestery 
 

 

To są efekty zniekształcające dźwięk. Nadają się szcze-
gólnie do stosowania z brzmieniami solowymi. 

 

Przycisk [DIST] 
To jest symulator wzmacniacza gitarowego, odtwarzający 
bogate i potężne brzmienie z wieloma alikwotami, często 
słyszany podczas gry na gitarze elektrycznej. 
Generowany dźwięk będzie zawsze monofoniczny. 

 

Przycisk [FUZZ] 
To jest symulator wzmacniacza gitarowego sond innej 
charakterystyce niż w przypadku efektu DIST. 
Generowany dźwięk będzie zawsze monofoniczny. 

 

Przycisk [BIT CRASH] 
Efekt redukuje rozdzielczość lub częstotliwość próbkowa-
nia, generując przester typowy dla urządzeń cyfrowych ni-
skiej jakości. 

 

Efekty modulacyjne 
 

 

Modulacja oznacza okresowe zmiany dźwięku. Dodając 
rozmaite dźwięki do brzmienia zasadniczego można je 
pogłębiać i czynić bardziej przestrzennym. 

 

Przycisk [FLANGER] 
Wprowadzana jest modulacja, tworząca efekt podobny do 
dźwięku startującego lub lądującego odrzutowca. 

 

Przycisk [PHASER] 
Dodawany jest przesunięty fazowo dźwięk, kreując efekt 
fazowy, nadający brzmieniu wirujący charakter. 

 

Przycisk [PITCH SHIFTER] 
Dodawany jest dźwięk o innej wysokości, wprowadzając 
wrażenie gry akordowej, nawet wtedy, gdy grasz pojedyn-
cze nuty. 

 

Linia opóźniająca 
 

 

Linia opóźniająca to efekt, opóźniający dźwięk w celu kre-
owania efektu echa. Nakładając dźwięk opóźniony na 
dźwięk bezpośredni można pogłębiać brzmienie i nada-
wać mu przestrzeni. 

 

Przycisk [DELAY] 

Generowanie efektu stereofonicznego echa. 
 

Przycisk [PANNING DELAY] 
Ta linia opóźniająca może być stosowana tylko w przy-
padku używania wyjścia stereofonicznego. Opóźniony sy-
gnał przemieszcza się między lewym i prawym kanałem. 
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Przycisk [TEMPO SYNC] 
Przycisk służy do synchronizowania czasu opóźnienia 
do tempa, pozwalając tworzyć efekty dźwiękowe, zsyn-
chronizowane z tempem utworu. 
 

Pogłos 
 

 

Efekt wprowadza pogłos, występujący podczas grania 
w dużej sali koncertowej. 
 

Przycisk [REVERB] 
Stosowanie efektu pogłosowego. 
 

Pozostałe 
 

 
Przycisk [LOW BOOST] 

Gdy naciśniesz ten przycisk tak, aby zaczął świecić, 
dźwięk pasma niskich częstotliwości zostanie wzmoc-
niony. 
 

Przycisk [EFFECTS ON/OFF] 
Włączanie i wyłączanie wszystkich bloków efektowych. 

Gdy przycisk będzie się świecić, wybrane efekty będą 
włączone. 

Gdy przycisk nie będzie się świecić, wszystkie efekty 
będą wyłączone. 
 

Zachowywanie stworzonego 
brzmienia (funkcja WRITE) 

 
Zaprogramowane brzmienie zmieni się, jeśli poru-
szysz gałką potencjometru lub wywołasz inne, a zo-
stanie utracone, jeśli wyłączysz zasilanie instrumentu. 
Jeśli zaprogramowane zostało brzmienie, które ci się 
podoba, należy zachować je jako brzmienie użytkowni-
ka. 
 

1. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
Przyciski [USER PATCH] zaświeci się; przycisk [Bank], 
przycisk grupy NUMBER, przypisany do aktualnie wy-
wołanego brzmienia oraz przycisk [WRITE] zaczną mi-
gać. 
 

 
 

 
Jeśli chcesz wybrać brzmienie, przechowywane w pa-
mięci USB, naciśnij przycisk [USB MEMORY/PATCH]. 

 

 

2. Aby zmienić bank, naciśnij przycisk [BANK], a 
następnie żądany przycisk grupy NUMBER. 

 Przycisk [BANK] oraz naciśnięty przycisk grupy NUMBER 
zaczną migać. 

3. Naciśnij przycisk grupy NUMBER, aby wybrać 
miejsce docelowe, w którym chcesz zachować 
brzmienie. 
 

UWAGA 
Dane brzmienia, istniejące do tej pory wq miejscu doce-
lowym, zostaną nadpisane zachowywanymi danymi i 
utracisz je. Wybierając miejsce docelowe należy zacho-
wywać ostrożność. 

4. Naciśnij ponownie przycisk [WRITE]. 
Przycisk [BANK] i wybrany przycisk grupy NUMBER oraz 
przycisk [USER PATCH] zaświecą się, a przycisk 
[WRITE] zgaśnie. 
Brzmienie zostało zachowane. 

* Jeśli zdecydujesz się anulować operację, naciśnij 
przycisk [CANCEL/SHIFT] w dowolnej chwili przed 
naciśnięciem przycisku [WRITE] w punkcie 4. 

 

* Nie można zachować danych w miejscu, w którym 
znajduje się brzmienie chronione. Jeśli spróbujesz to 
zrobić, wskaźnik [WRITE PROTECT] zacznie szybko 
migać. 
 

Ochrona przez zapisem 
 

 

Pomaga to uchronić się przed przypadkowym nadpisa-
niem i stratą ważnych brzmień. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CNACEL/SHIFT] i w gru-
pie NUMBER naciśnij przycisk, przypisany do aktualnie 
wybranego brzmienia, aby włączyć ochronę przed nadpi-
saniem. 

Aby wyłączyć ochronę przed zapisem, przytrzymaj wci-
śnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i naciśnij odpowiedni 
przycisk w grupie NUMBER. 

Po wywołaniu brzmienia chronionego zaczyna świecić 
wskaźnik [WRITE PROTECT]. 
 

 
 

* Tego typu ochrony przed zapisem nie można używać 
w stosunku do brzmień, znajdujących się w pamięci 
USB. Można ją stosować jedynie do brzmień użytkow-
nika, przechowywanych w pamięci wewnętrznej in-
strumentu. 
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Granie z towarzyszeniem muzyki z 
przenośnego odtwarzacza audio 

 
 

Istnieje możliwość grania i śpiewania z akompaniamentem muzyki, odtwarzanej z przenośnego odtwarzacza audio oraz 
modyfikowania dźwięku, odtwarzanego z urządzenia przenośnego. 

 
 

Połączenia 
 

1. Przenośny odtwarzacz audio podłącz do 
gniazda grupy EXT IN. 

 
* W przypadku stosowania kabli z opornikami, po-

ziom głośności urządzeń podłączonych do tego 
gniazda może być niski. W takim przypadku należy 
stosować kable bez oporników. 

 

 
 

 

Regulacja poziomu głośności 
 

1. Włącz zasilanie przenośnego odtwarzacza audio 
lub innego urządzenia, podłączonego do gniaz-
da grupy EXT IN i ustaw w nim odpowiedni po-
ziom sygnału wyjściowego. 

2. Odtwarzając dźwięk w podłączonym urządzeniu 
zewnętrznym użyj potencjometru [LEVEL] grupy 
EXT IN, aby dobrać odpowiedni poziom głośno-
ści. 
 

 
 

Dźwięk z urządzenia, podłączonego do gniazda grupy 
EXT IN, będzie wyprowadzana gniazdami grupy OUTPUT 
oraz gniazdem słuchawkowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



 
 
 

Funkcja CENTER CANCEL 
 

Za pomocą tej funkcji można eliminować dźwięk, wystę-
pujący w środku panoramy stereofonicznej (np. wokal). 
Po naciśnięciu przycisku [ON] tak, aby zaczął świecić, 
dźwięk ze środka panoramy stereofonicznej zostanie 
usunięty. 
 

 
 

* W niektórych przypadkach wokalu nie będzie moż-
na wyciszyć całkowicie. 

 

* Status funkcji CENTER CANCEL (włączona lub wy-
łączona) nie jest przechowywany w pamięci instru-
mentu. 

 

Zmiana sposobu tłumienia dźwięku 
w środku panoramy stereofonicznej

 
Do wyboru jest kilka opcji funkcji CENTER CANCEL. 
Instrument umożliwia stosowanie trzech opcji, a stan 
przycisku [TYPE] będzie się odpowiednio zmieniać, sy-
gnalizując aktualnie wybraną opcję: nie świeci → świeci 
kolorem czerwonym → świeci kolorem zielonym → nie 
świeci ... 

 

 
 

Opcja Opis 
1 

(nie świeci) 
Tłumienie pasma średnich i wysokich 
częstotliwości ze środka panoramy 
stereofonicznej. 

2 
(świeci kolorem 

czerwonym) 
Tłumienie pasma niskich częstotliwości 
w środku panoramy stereofonicznej. 

3 
(świeci kolorem 

zielonym) 
Tłumienie całego pasma częstotliwości 
w środku panoramy stereofonicznej. 

 

 

Wyciszanie dźwięku 
wejściowego 

 

Istnieje możliwość wyciszania dźwięku, doprowadzanego 
do gniazda grupy EXT IN. 
Naciśnij przycisk [MUTE] tak, aby zaczął świecić; dźwięk 
zostanie wyciszony. Naciśnij przycisk ponownie tak, aby 
zgasł; dźwięk pojawi się ponownie. 
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Współpraca instrumentu z komputerem 
lub modułem brzmieniowym 

 
 

Rejestrowanie dźwięku 
lub danych w komputerze 

 
Jeśli gniazdo [COMPUTER] grupy USB, znajdujące się 
na tylnej ścianie instrumentu, połączysz z komputero-
wym portem USB za pomocą dostępnego w sprzedaży 
kabla USB, da to możliwość wykonywania następują-
cych rzeczy. 

• Używania instrumentu do odsłuchu plików audio lub 
SMF, odtwarzanych za pomocą komputerowego pro-
gramu muzycznego. 

• Tworzenia bardziej wyrafinowanych produkcji muzycz-
nych poprzez wymianę komunikatów MIDI między in-
strumentem i komputerem. 
 

 
 

Więcej szczegółów odnośnie wymagań systemowych 
na stronie internetowej firmy Roland. 
 

UWAGA 
• W przypadku niektórych komputerów system może dzia-
łać nieprawidłowo. Sprawdź na stronie firmy Roland, ja-
kie systemy operacyjne są obsługiwane. 

• Kabel USB musi być zgodny z formatem USB 2,0 Hi-
Speed. 

• Aby uniknąć nieprawidłowego działania i/lub uszkodze-
nia głośników lub innych współpracujących urządzeń, 
przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń należy wyłą-
czyć zasilanie i zredukować poziom głośności. 

• Kabla USB nie ma w wyposażeniu instrumentu. Aby go 
dokupić, skontaktuj się z dealerem firmy Roland, u któ-
rego kupiono instrument. 

• Kabel USB musi być zgodny z formatem USB 2,0 Hi-
Speed. 

• Przed uruchomieniem programu komputerowego włącz 
zasilanie instrumentu. Nie wyłączaj zasilania instrumen-
tu, gdy działa program komputerowy. 

 

 

Sterownik USB to program komputerowy, umożliwiający 
wymianę danych między instrumentem i programem kom-
puterowym po połączeniu obu urządzeń kablem USB. 

Sterownik USB przesyła dane z programu komputerowego 
do instrumentu i przekazuje dane z instrumentu koprogra-
mu komputerowego. 

 

USB Audio 
 

 

Jeśli instrument będzie połączony z komputerem za po-
mocą kabla USB, komputerowy program muzyczny bę-
dzie w stanie rejestrować dźwięk, generowany za jego 
pomocą oraz dźwięk urządzenia, podłączonego do gniaz-
da grupy EXT IN. Natomiast dźwięk, odtwarzany za po-
mocą programu komputerowego będzie można odtwarzać 
za pomocą urządzenia, podłączonego do gniazd grupy 
OUTPUT instrumentu. 
Poniższy rysunek przedstawia przebieg sygnału USB 
AUDIO. 

 

 
 
 

USB MIDI 
 

 

Jeśli instrument będzie połączony z komputerem przez port 
USB, komputerowy program muzyczny będzie w stanie re-
jestrować dane muzyczne (komunikaty MIDI), a odtwarza-
ny zapis będzie sterować modułem brzmieniowym instru-
mentu. 

 

Podłączanie instrumentu 
do komputera 

 

1. Instalacja sterownika USB w komputerze. 

 Sterownik znajduje się na dołączonej do instrumentu 
płycie CD-ROM (GAIA SH-01 DRIVER CD-ROM). 

 Procedura instalacji sterownika zależeć będzie od używa-
nego systemu operacyjnego, więc uważnie przeczytaj plik 
„Readme”, znajdujący się na płycie. 

2. Sprzedawanym oddzielnie kablem USB połącz 
instrument z komputerem. 

 
 

 
 
 
 

42 



 
 
 

SH-01 jako urządzenie steru-
jące lub moduł brzmieniowy 

 
MIDI to skrót od Musical Instruments Digital Interface 
(cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych), jest uni-
wersalnym standardem, co oznacza, że dane muzycz-
ne mogą być odbierane i transmitowane przez urzą-
dzenia różnych typów i wyprodukowane przez różnych 
wytwórców. 

Jeśli wyposażone w gniazda MIDI urządzenia połą-
czysz kablem, będzie można za pomocą jednej klawia-
tury MIDI sterować wieloma urządzeniami lub zmieniać 
ustawienia równocześnie w kilku urządzeniach. 
 

Złącza MIDI 
 

Instrument posiada dwa rodzaje gniazd MIDI. 
 

 
 

Gniazdo [IN] 

Gniazdo służy do odbierania komunikatów MIDI z ze-
wnętrznych urządzeń MIDI. 

Odbierane komunikaty MIDI służą do odtwarzania i 
przełączania brzmień. 

Gniazdo [OUT/V-LINK] 

To gniazdo służy do transmitowania komunikatów MIDI, 
generowanych przez instrument. 

Instrument będzie również transmitować komunikaty 
MIDI z sekcji sterowania. 
 

Kanały MIDI 
 

System MIDI umożliwia przesyłanie wielu strumieni da-
nych muzycznych za pomocą jednego kabla MIDI. Jest 
to możliwe, ponieważ w systemie MIDI zastosowano 
koncepcję kanałów. 
Kanały MIDI umożliwiają wybieranie i używanie tylko 
tych komunikatów MIDI, które w danej chwili są po-
trzebne. 

Kanały MIDI są podobne do kanałów telewizyjnych. 
Przełączając kanały w telewizorze można oglądać pro-
gramy, nadawane przez różne stacje. Dzieje się tak 
dlatego, że telewizor selektywnie odbiera sygnał tylko 
tej stacji, którą chcesz oglądać, ignorując pozostałe. W 
taki sam sposób urządzenie MIDI odbiera tylko te ko-
munikaty MIDI, które są przeznaczone dla niego. 
System MIDI posługuje się szesnastoma kanałami 
MIDI, od 1 – 16. Normalnie urządzenie odbiorcze usta-
wia się do odbioru komunikatów MIDI tylko wybranym 
kanałem, dopasowanym do kanału transmisyjnego, 
ustawionego w urządzeniu, które je wysyła. 
 

 

 

Kanał MIDI modelu SH-01 
Instrument jest przygotowany do wymiany komunikatów 
MIDI kanałem 1. 

Ustawienie to można zmienić (patrz opis parametru 
„RX/TX CHANNEL" (s. 52)). 

 

Odtwarzanie brzmień instrumentu za 
pomocą zewnętrznego sekwencera 

 

Oto przykład wykorzystywania instrumentu jako modułu 
brzmieniowego. Kablem MIDI połącz gniazdo [IN] grupy 
MIDI tego instrumentu z gniazdem MIDI OUT w sekwen-
cerze. 
 

 
 

Po włączeniu odtwarzania w sekwencerze moduł brzmie-
niowy instrumentu będzie generować dźwięk w odpowie-
dzi na dane muzyczne, odbierane z sekwencera. 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji ob-
sługi sekwencera MIDI. 

Oprócz dedykowanego modułu brzmieniowego instrument 
ten posiada wielobrzmieniowy moduł brzmieniowy PCM, 
zgodny ze standardem GM2. 

Daje to możliwość poprawnego odtwarzania plików SMF 
za pomocą zewnętrznego sekwencera. 
 

 
Gdy instrument jest ustawiony na kanał 1, brzmień stan-
dardu GM2 nie będzie można wybierać dla śladu pliku 
SMF, przypisanego do kanału 1. 

Aby to umożliwić, w instrumencie należy ustawić taki ka-
nał MIDI, który nie jest używany w pliku SMF. 
Szczegóły w opisie parametru „RX/TX CHANNEL” (s. 52). 
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Używanie klawiatury i potencjo-
metrów do sterowania zewnętrz-
nym modułem brzmieniowym 

 

SH-01 może działać jako sterownik MIDI. 
Sprzedawanym oddzielnie kablem MIDI połącz gniazdo 
[OUT] grupy MIDI tego instrumentu z gniazdem MIDI IN 
modułu brzmieniowego. 
 

 
 

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji 
obsługi modułu brzmieniowego MIDI. 
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Operacje zaawansowane 
 

 
Oprócz możliwości edycji ustawień za pomocą potencjometrów płyty czołowej instrument umożliwia również edycję niżej 
podanych parametrów. 

 
 

Parametry brzmienia 
 
Wspólne 

 

Parametr 
Zakres 
wartości 

Opis Działania na płycie czołowej 

LFO KEY TRIGGER OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON” cykl LFO będzie resetowany 
każdym naciśnięciem klawisza. 

Nie dotyczy to modulacji za pomocą drążka 
BENDER/MODULATION 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i w 
grupie LFO naciśnij przycisk [TEMPO SYNC]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

FILTER ENVELOPE 
VELOCITY SENS 

0–+63 

Określanie wpływu dynamiki gry na częstotliwość 
odcięcia. 

Opcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy parametr 
„KEYBOARD VELOCITY” (s. 51) będzie mieć wartość 
„REAL”. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć 
gałką potencjometru [CUTOFF] sekcji FILTER. 

LEVEL VELOCITY 
SENS 

0–+63 

Określanie wpływu dynamiki gry na poziom głośności. 

Opcja ta będzie dostępna tylko wtedy, gdy parametr 
„KEYBOARD VELOCITY” (s. 51) będzie mieć wartość 
„REAL”. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć 
gałką potencjometru [LEVEL] sekcji AMP. 

PATCH TEMPO 5–300 

Wyznaczanie tempa. 

Opcja ta będzie efektywna tylko wtedy, gdy parametr 
„CLOCK SOURCE” (s. 52) będzie mieć wartość 
„PATCH”. 

1. W żądanym tempie naciśnij przycisk trzy razy lub 
więcej zachowując ćwierćnutowe interwały. 

PITCH BEND 
RANGE DOWN 

0–24 
Określanie głębokości odstrajania za pomocą drążka 
PICH BEND/MODULATION, gdy jest wychylony mak-
symalnie w lewo. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
odchyl drążek BENDER/MODULATION do końca w 
lewo lub w prawo. 

2. Przytrzymując wciśnięty przycisk [DOWN/-] grupy 
OCTAVE, naciśnij klawisz od C2 – C4. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

PITCH BEND 
RANGE UP 

0–24 
Określanie głębokości odstrajania za pomocą drążka 
PICH BEND/MODULATION, gdy jest wychylony mak-
symalnie w prawo. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
odchyl drążek BENDER/MODULATION do końca w 
lewo lub w prawo. 

2. Przytrzymując wciśnięty przycisk [UP/+] grupy 
OCTAVE, naciśnij klawisz od C2 – C4. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i użyj 
przycisków grupy OCTAVE. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i w 
naciśnij jeden z przycisków grupy NUMBER. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i ruszaj 
suwakiem potencjometru [FADE TIME] sekcji LFO. 

PORTAMENTO 
TIME 

0–127 
Określanie czasu trwania efektu (czas trwania płynnej 
zmiany wysokości dźwięku) 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [PORTAMENTO]. 

2. Jedną z trzech poniższych metod 
dobierz wartość parametru. 

• Naciśnij jeden z przycisków [1/A] - [8/H] grupy 
NUMBER. 

• Kręć gałką potencjometru [CONTROL 
1/CONTROL 2]. 

• Ruszaj suwakiem potencjometru [FADE TIME] 
grupy LFO. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
PATCH OCTAVE 
SHIFT 

-3–+3 Transpozycja oktawowa brzmienia. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i użyj 
przycisków grupy OCTAVE. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [ARPEGGIO] i użyj 
przycisku [BANK] oraz przycisków grupy NUMBER, aby 
wybrać bank i wariację. 

ARPEGFGIO 
VARIATION 

A1–B8 Określanie sposobu odtwarzania sekwencji arpeggio. 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 

naciśnij przycisk [ARPEGGIO]. 

2. Przyciskiem [BANK] oraz przyciskami grupy 
NUMBER, aby wybrać bank i wariację. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

PAN -63–+63 

Określanie miejsca dźwięku w panoramie stereofonicz-
nej. Wartość „-63” to skrajne lewe położenie (sygnał 
tylko w kanale lewym), wartość „0” to położenie środko-
we, a wartość „+63” to skrajne prawe położenie (sygnał 
tylko w kanale prawym). 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć 
gałką potencjometru [DETUNE] sekcji OSC. 

PAN LFO DEPTH 0–127 
Określanie głębokości zmian panoramy, wprowadzanych 
za pomocą LFO. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i ruszaj 
suwakiem potencjometru [AMP DEPTH] sekcji LFO. 
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Generator (sekcja OSC) 
 

Parametr 
Zakres 
wartości 

Opis Działania na płycie czołowej 

WAVE 

SAW, 
SQR, 
PULSE, 
TRI, SIN, 
NOISE, 
SUPER 
SAW 

Wybieranie próbki, która będzie podstawą brzmienia. Aby dokonać wyboru, naciśnij przycisk [WAVE] odpo-
wiednią ilość razy. 

VARIATION  Wybieranie wariacji próbki, aktualnie wybranej za 
pomocą parametru „WAVE”. 

Każdy przebieg posiada 3 wariacje, sygnalizowane 
odmiennym świeceniem się przycisku: nie świeci → 
świeci kolorem czerwonym → świeci kolorem zielonym 
→ nie świeci ... 

PITCH -24–+24 Transpozycja brzmienia w krokach półtonowych. Kręć gałką potencjometru [PITCH]. 
DETUNE -50–+50 Odstrajanie brzmienia. Kręć gałką potencjometru [DETUNE]. 

SYNC/RING 
OFF, 
SYNC, 
RING 

Określanie sposobu połączenia brzmień prostych 1 i 2. Użyj przycisku [MODE]. 

PWM 0–127 Określanie głębokości modulacji, stosowanej przez LFO 
do modulacji aymetrycznego przebiegu prostokątnego. Ruszaj suwakiem potencjometru [PWM]. 

PW 0–127 Określanie szerokości impulsu. Ruszaj suwakiem potencjometru [PW]. 
A 0–127 Określanie czasu narastania obwiedni stroju. Ruszaj suwakiem potencjometru [A]. 
D 0–127 Określanie czasu opadania obwiedni stroju. Ruszaj suwakiem potencjometru [D]. 
ENV DEPTH -63–+63 Określanie głębokości, z jaką LFO będzie modulować 

wysokość dźwięków. Ruszaj suwakiem potencjometru [ENV DEPTH]. 

 
Filtr cyfrowy (sekcja FILTER) 
 

Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

SLOPE -12dB, -
24dB Określanie nachylenia zbocza. Użyj przycisku [SLOPE]. 

CUTOFF 0–127 Wyznaczanie częstotliwości odcięcia. Kręć gałką potencjometru [CUTOFF]. 
RESONANCE 0–127 Określanie dobroci filtra. Kręć gałką potencjometru [RESONANCE]. 
CUTOFF KEY 
FOLLOW 

-100–
+100 

Określanie wpływu miejsca gry na klawiaturze (wysoko-
ści nuty) na częstotliwość odcięcia. Kręć gałką potencjometru [KEY FOLLOW]. 

A 0–127 Określanie czasu narastania obwiedni filtra. Ruszaj suwakiem potencjometru [A]. 
D 0–127 Określanie czasu opadania obwiedni filtra. Ruszaj suwakiem potencjometru [D]. 
S 0–127 Określanie poziomu zasadniczego obwiedni filtra. Ruszaj suwakiem potencjometru [S]. 
R 0–127 Określanie czasu zanikania obwiedni filtra. Ruszaj suwakiem potencjometru [R]. 
ENV DEPTH -63–+63 Określanie głębokości, z jaką LFO będzie modulować 

częstotliwość odcięcia. Ruszaj suwakiem potencjometru [ENV DEPTH]. 
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Wzmacniacz cyfrowy (sekcja AMP) 
 

Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

LEVEL 0–127 Regulacja poziomu głośności brzmienia prostego. Kręć gałką potencjometru [LEVEL]. 
A 0–127 Określanie czasu narastania obwiedni wzmocnienia. Ruszaj suwakiem potencjometru [A]. 
D 0–127 Określanie czasu opadania obwiedni wzmocnienia. Ruszaj suwakiem potencjometru [D]. 
S 0–127 

Określanie poziomu zasadniczego obwiedni wzmocnie-
nia. Ruszaj suwakiem potencjometru [S]. 

R 0–127 Określanie czasu zanikania obwiedni wzmocnienia. Ruszaj suwakiem potencjometru [R]. 
 

Generator przebiegów wolnozmiennych (sekcja LFO) 
 

Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

SHAPE 

TRI, SIN, 
SAW, 
SQR, 
S&H, 
RANDOM 

Wybieranie przebiegu modulującego. Użyj przycisku [SHAPE]. 

TEMPO SYNC OFF, ON 
Określanie, czy szybkość (częstotliwość) modulacji LFO 
będzie synchronizowana do tempa. Użyj przycisku [TEMPO SYNC] grupy LFO. 

RATE 

 
Określanie szybkości (częstotliwości) modulacji 

Gdy parametr „TEMPO SYNC” ma wartość „OFF”: 
0–127 

Gdy parametr „TEMPO SYNC” ma wartość „ON”: 

 

Kręć gałką potencjometru [RATE]. 

FADE TIME 0–127 
Określanie czasu, jaki upłynie, zanim amplituda LFO 
osiągnie wartość maksymalną. 

Ruszaj suwakiem potencjometru [FADE TIME] grupy 
LFO. 

PITCH DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji stroju. Ruszaj suwakiem potencjometru [PITCH DEPTH]. 
FILTER DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji częstotliwości odcięcia. Ruszaj suwakiem potencjometru [FILTER DEPTH]. 
AMP DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji poziomu głośności. Ruszaj suwakiem potencjometru [AMP DEPTH]. 

PAN DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji panoramy. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
ruszaj suwakiem potencjometru [AMP DEPTH] sekcji 
LFO. 

 
 
 

Modulacja LFO 
 

Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

SHAPE 

TRI, SIN, 
SAW, 
SQR, 
S&H, 
RANDOM 

Wybieranie przebiegu modulującego. 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] 

i poruszaj drążkiem BENDER/MODULATION w 
kierunku od siebie. 

2. Użyj przycisku [SHAPE], aby wybrać przebieg. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

TEMPO SYNC OFF, ON 
Określanie, czy szybkość (częstotliwość) modulacji 
będzie synchronizowana do tempa. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] 
i poruszaj drążkiem BENDER/MODULATION w 
kierunku od siebie. 

2. Użyj przycisku [TEMPO SYNC] grupy LFO. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
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Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

RATE 

Określanie szybkości (częstotliwości) modulacji. 

Gdy parametr „TEMPO SYNC” ma wartość „OFF”: 
0–127 
Gdy parametr „TEMPO SYNC” ma wartość „ON”: 

 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
pchnij drążek BENDER/MODULATION w kierunku 
od siebie. 

2. Kręć gałką potencjometru [RATE]. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

PITCH DEPTH -63–+63 
Określanie głębokości modulacji poziomu głośności 
brzmienia prostego. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
pchnij drążek BENDER/MODULATION w kierunku 
od siebie. 

2. Ruszaj suwakiem potencjometru [PITCH DEPTH]. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

FILTER DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji częstotliwości odcięcia. 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 

pchnij drążek BENDER/MODULATION w kierunku 
od siebie. 

2. Ruszaj suwakiem potencjometru [FILTER 
DEPTH]. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

AMP DEPTH -63–+63 
Określanie głębokości modulacji poziomu głośności 
brzmienia prostego. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
pchnij drążek BENDER/MODULATION w kierunku 
od siebie. 

2. Ruszaj suwakiem potencjometru [AMP DEPTH]. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

PAN DEPTH -63–+63 Określanie głębokości modulacji panoramy. 
1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 

pchnij drążek BENDER/MODULATION w kierunku 
od siebie. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
ruszaj suwakiem potencjometru [AMP DEPTH]. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 
 

Parametry przypisywane do przycisku [EFFECTS/ 
ASSIGN] grupy D BEAM 

 

To ustawienie służy do wybierania parametru, którego wartość będzie można zmieniać za pomocą sterownika D BEAM po 
naciśnięciu przycisku [EFFECTS/ASSIGN] grupy D BEAM. 
Powyższe ustawienie odnosi się do aktualnie wybranego brzmienia prostego. 

W grupie D BEAM przytrzymaj wciśnięty przycisk [EFFECTS/ASSIGN] i naciśnij przycisk, rusz gałką lub suwakiem 
potencjometru, przypisanego do jednego z wymienionych niżej parametrów. 

* W tym przypadku parametru nie można przypisać przytrzymując wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 
 

Parametr Zakres Opis 
RATE Modyfikowanie szybkości modulacji LFO (częstotliwość, s 37). 
FADE-TIME Określanie czasu, po którym modulacja osiągnie maksymalną amplitudę (s. 37). 
PITCH-DEPTH Modyfikowanie głębokości efektu VIBRATO (s. 37). 
FILTER-DEPTH Sterowanie efektem WAH (modyfikowanie głębokości modulacji częstotliwości odcięcia, s. 37). 

LFO 

AMP-DEPTH Sterowanie efektem TREMOLO (modulacja poziomu głośności, s. 37). 
PITCH Modyfikowanie wysokości dźwięków brzmienia prostego (s. 31).  
DETUNE Odstrajanie brzmienia prostego (s. 31). 
PWM Modyfikowanie struktury alikwotów w przypadku używania asymetrycznego przebiegu prostokątnego (s. 31). 
PW Modyfikowanie szerokości impulsu w przypadku używania asymetrycznego przebiegu prostokątnego (s. 32). 
PITCH-ENV-A Modyfikowanie czasu narastania obwiedni stroju (s. 32).  
PITCH-ENV-D Modyfikowanie czasu opadania obwiedni stroju (s. 32). 

OSC 

PITCH-ENV-DEPTH Modyfikowanie amplitudy obwiedni stroju (s. 32). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 



 
 
 

Parametr Zakres Opis 
CUTOFF Modyfikowanie częstotliwości odcięcia filtra (p. 33) 
RESONANCE Modyfikowania poziomu podbicia alikwotów w rejonie częstotliwości odcięcia (s. 34). 
KEY FOLLOW Modyfikowanie wpływu miejsca na klawiaturze na częstotliwość odcięcia (s. 34). 
ENV-A Modyfikowanie czasu narastania obwiedni filtra (s. 35). 
ENV-D Modyfikowanie czasu opadania obwiedni filtra (s. 35). 
ENV-S Modyfikowanie poziomu zasadniczego obwiedni filtra (s. 35). 
ENV-R Modyfikowanie czasu zanikania obwiedni filtra (s. 35). 

FILTER 

ENV-DEPTH Modyfikowanie amplitudy obwiedni filtra (s. 35). 
LEVEL Modyfikowanie poziomu głośności (s. 35). 
ENV-A Modyfikowanie czasu narastania obwiedni wzmocnienia (s. 35). 
ENV-D Modyfikowanie czasu opadania obwiedni wzmocnienia (s. 35). 
ENV-S Modyfikowanie poziomu zasadniczego obwiedni wzmocnienia (s. 35). 

AMP 

ENV-R Modyfikowanie czasu zanikania obwiedni wzmocnienia (s. 35). 
LEVEL Dublowanie pracy przycisku [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS (s. 38). 

EFFECTS 
CONTROL 1 Dublowanie pracy przycisku [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS (s. 38). 
PORTAMENTO-
TIME 

Modyfikowanie czasu trwania efektu PORTAMENTO (s. 20).  
BENDER Odstrajanie dźwięku (dublowanie pracy drążka BENDER, ruchy w lewo i w prawo, s. 19). 
MODULATION Stosowanie modulacji (dublowanie pracy drążka BENDER, ruch „od siebie”, s. 19) OTHERS 

POLARITY 
Określanie polaryzacji sterownika D BEAM (s. 22). 
Wybierając parametr dla przycisku [EFFECTS/ASSIGN], pokręć gałką lub rusz suwakiem w tę stronę, w 
którą ma zmieniać się wartość parametru w przypadku używania sterownika D BEAM. 

 
 
 

Parametry efektów 
 
 

Efekt Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

Drive 0–127 Określanie głębokości przesteru. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Type 1–6 Wybieranie typu przesteru. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 

potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS. 
Presence 0–127 

Regulacja barwy dźwięku w paśmie 
bardzo wysokich częstotliwości. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[DIST] 

Leve 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Drive 0–127 Określanie głębokości przesteru. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Type 1–6 Wybieranie typu przesteru. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 

potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS. 
Presence 0–127 

Regulacja barwy dźwięku w paśmie 
bardzo wysokich częstotliwości. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[FUZZ] 

Leve 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Sample 
Rate 

0–127 
Określanie częstotliwości próbko-
wania. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

Bit Down 0–127 Określanie rozdzielczości. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS. 

Filter 0–127 Określanie głębokości filtracji. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i pokręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[BIT 
CRASH] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Feedback 0–127 

Regulacja głębokości sprzężenia 
zwrotnego. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

Depth 0–127 Określanie głębokości modulacji. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS. 

Rate 0–127 Określanie szybkości modulacji. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i pokręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[FLANGER] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Resonan-
ce 

0–127 Określanie głębokości rezonansu. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Depth 0–127 Określanie głębokości modulacji. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 

potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2] sekcji EFFECTS. 
Rate 0–127 Określanie szybkości modulacji. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i pokręć gałką 

potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
[PHASER] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
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Efekt Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

Pitch -12–+12 Odstrojenie w krokach półtonowych. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Detune 0–50 [cent] Odstrajanie dokładne. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 

potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

Pitch 

-12, -7, -5, -
2, -1, 0, +1, 
+2, +5, +7, 
+12 

Głębokość odstrojenia. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[PITCH 
SHIFTER] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Time 0–127 Określanie czasu opóźnienia. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Feedback 0–127 

Określanie głębokości sprzężenia 
zwrotnego. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

High 
Damp 

-36–0 [dB] 
Określanie stopnia tłumienia pasma 
wysokich częstotliwości. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[DELAY] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Time 0–127 Określanie czasu opóźnienia. Kręć gałką potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 
Feedback 0–127 

Określanie głębokości sprzężenia 
zwrotnego. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

High 
Damp 

-36–0 [dB] 
Określanie stopnia tłumienia pasma 
wysokich częstotliwości. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

PANNING 
DELAY] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

Type  
ROOM, 
PLATE, 
HALL 

Wybieranie typu efektu pogłosowe-
go. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [CONTROL 1/CONTROL 2]. 

High 
Damp 

1–100 [%] 
Określanie stopnia tłumienia pasma 
wysokich częstotliwości. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 

[REVERB] 

Level 0–127 Regulacja poziomu głośności. Kręć gałką potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
Parametr 
wspólny 

Patch 
Level 

 
Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej całego brzmienia. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć gałką 
potencjometru [LEVEL/CONTROL 3] sekcji EFFECTS. 
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Parametry systemowe 
 

Parametr 
Zakres 
wartości 

Opis Działania na płycie czołowej 

SYSTEM TEMPO 5–300 
Wyznaczanie tempa systemowego. 
Opcja ta będzie efektywna tylko wtedy, gdy parametr 
„CLOCK SOURCE” (s. 52) będzie mieć wartość 
„SYSTEM”. 

1. W żądanym tempie naciśnij przycisk trzy razy lub 
więcej zachowując ćwierćnutowe interwały. 

OCTAVE SHIFT -3–+3 Transponowanie klawiatury w krokach oktawowych. 

1. W grupie OCTAVE naciśnij przycisk [UP/+]. 
 Każde naciśnięcie transponuje zakres o 1 oktawę w 

górę. 

2. W grupie OCTAVE naciśnij przycisk [DOWN/-]. 
 Każde naciśnięcie transponuje zakres o 1 oktawę w 

dół. 

TRANSPOSE 
SWITCH 

OFF, ON 
Włączanie (wartość „ON”) i wyłączanie funkcji 
TRANSPOSE. 

Naciśnij przycisk [TRANSPOSE]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

TRANSPOSE 
VALUE 

-5–+6 Transpozycja klawiatury w krokach półtonowych. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [TRANSPOSE] i w 
grupie OCTAVE naciśnij przycisk [UP/+]. 

 Każde naciśnięcie transponuje zakres o 1 półton w 
górę. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [TRANSPOSE] i w 
grupie OCTAVE naciśnij przycisk [DOWN/-]. 

 Każde naciśnięcie transponuje zakres o 1 półton w 
górę. 
• Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk 

[TRASNPOSE] i równocześnie naciśniesz obydwa 
przyciski grupy OCTAVE, klawiatura wróci do nor-
malnego zakresu. 

KEYBOARD 
VELOCITY 

REAL, FIX 

Wybieranie wartości dynamiki, transmitowanej w 
momencie naciśnięcia klawisza. 
Po wybraniu wartości „FIX” zawsze transmitowana 
będzie taka sama wartość. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [KEY HOLD]. 

Przycisk świeci się: wartość „FIX” 
Przycisk nie świeci się: wartość „REAL” 

PEDAL POLARITY 
STANDARD, 
REVERSE 

Określanie polaryzacji pedału. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i 
naciśnij przycisk [PRESET PATCH] lub [USER 
PATCH]. 

Świeci się przycisk [PRESET PATCH]: 
wartość „REVERSE” 

Świeci się przycisk [USER PATCH]: 
wartość „STANDARD” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

D BEAM SENS 1–8 
Regulacja czułości sterownika D BEAM Wyższe 
wartości ustawień powodują wzrost czułości sterow-
nika D Beam. 

1. W sekcji D BEAM przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[EFFECTS/ASSIGN], i naciśnij jeden z przycisków gru-
py NUMBER. 

LOCAL SW OFF, ON 

Włączanie i wyłączanie połączenia między we-
wnętrznym modułem brzmieniowym instrumentu, a 
sekcją sterowania (klawiatura, drążek 
BENDER/MODULATION oraz pedał). Parametr 
zazwyczaj ma wartość „ON”, ale jeśli klawiaturę i 
sterowniki instrumentu chcesz wykorzystywać tylko 
do sterowania zewnętrznymi modułami brzmienio-
wymi, należy wybrać wartość „OFF”. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [CENTER CANCEL]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

MASTER LEVEL 0–127 Regulacja ogólnego poziomu głośności wyjściowej. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Kręć gałką potencjometru [LEVEL] sekcji AMP. 
3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

MASTER TUNE 
415.30–
466.20 (Hz) 

Regulacja ogólnego stroju instrumentu. 
Wartości określają częstotliwość dźwięku A4. 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i kręć 
gałką potencjometru [PITCH] sekcji OSC. 

PATCH REMAIN OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON”, wybrzmiewające dźwięki 
aktualnie używanego brzmienia nie zostaną stłumio-
ne w przypadku wywołania innego brzmienia. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [KEY HOLD] i w sekcji 
EFFECTS naciśnij przycisk [EFFECTS ON/OFF]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
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Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

PEDAL ASSIGN 

Wybieranie funkcji dla pedału, podłączonego do gniazda [PEDAL]. 

HOLD: 
Pedał będzie pełnić funkcję pedału SUSTAIN. 

MODULATION: 
CC01: Pedał będzie modulować dźwięk w taki sam sposób, jak drążek 

BENDER/MODULATION, odchylany w kierunku „od siebie”. 

VOLUME: 
CC07: Pedał będzie zmieniać ogólny poziom głośności wyjściowej. 

EXPRESSION: 
CC11: Pedał będzie sterować ekspresją. 

BEND MODE: 
Pedał będzie zmieniać tryb pracy drążka BENDER/MODULATION. 

STANDARD: 
Drążek BENDER/MODULATION będzie działać w typowy sposób. 

LAST+CATCH: 
Praca drążka będzie działać tylko na nutę, którą zagrano jako 
ostatnią. 

Jeśli nuta (czyli komunikat NOTE ON) pojawi się wtedy, gdy drążek 
został już poruszony, nuta taka nie będzie odstrajana. 

Wysokiej takiej nuty zacznie się zmieniać dopiero wtedy, gdy drą-
żek BENDER/MODULATION przejdzie przez położenie środkowe. 

D BEAM SYNC: 
Pedał będzie dublować pracę sterownika D BEAM. (Gdy sterownik D 
BEAM będzie wyłączony, pedał również nie będzie działać.) 
TAP TEMPO: 
Pedał będzie pełnić taką samą funkcję, jak przycisk [TAP TEMPO]. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SHIFT] i naciśnij 
przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PORTAMENTO] i w 
naciśnij jeden z przycisków grupy NUMBER. 

[1/A]: HOLD 
[2/B]: MODULATION 
[3/C]: VOLUME 
[4/D]: EXPRESSION 
[5/E]: BEND MODE 
[6/F]: D BEAM SYNC 
[7/G]: TAP TEMPO 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

CLOCK SOURCE 

Określanie sposobu synchronizowania tempa pracy arpegiatora i 
rekordera fraz. 

PATCH: 
Tempo będzie synchronizowane do tempa brzmienia (przechowywane-
go z danymi brzmienia). 

SYSTEM: 
Stosowane będzie tempo systemowe. 

MIDI: 
Tempo będzie synchronizowane zegarowymi sygnałami MIDI, odbiera-
nymi gniazdem [IN] grupy MIDI. 

USB: 
Tempo będzie synchronizowane zegarowymi sygnałami MIDI, odbiera-
nymi gniazdem [COMPUTER] grupy USB. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. W sekcji LFO przytrzymaj wciśnięty przycisk [TEMPO 
SYNC] i naciśnij jeden z niżej podanych przycisków: 

Przycisk [DIST]: wartość „PATCH” 
Przycisk [FLANGER]: wartość „SYSTEM” 
Przycisk [DELAY]: wartość „MIDI” 
Przycisk [REVERB]: wartość „USB” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

 
 
 

Parametry MIDI 
 

Parametr 
Zakres 
wartości 

Opis Działania na płycie czołowej 

RX/TX CHANNEL 1–16 
Wybieranie kanału komunikacyjnego MIDI, którym 
instrument będzie odbierać i transmitować komunikaty 
MIDI. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśniety przycisk [V-LINK] i naciśnij jeden 
z przycisków grupy NUMBER. 

[1/A]–[8/H] (przycisk [BANK] nie świeci się): 
wartość „1”–„8” 

[1/A]–[8/H] (przycisk [BANK] świeci się): 
wartość „9”–„16” 

Przytrzymaj wciśnięty przycisk [V-LINK] i naciśnij przy-
cisk [BANK] tak, aby zaczął świecić lub zgasł. 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

MIDI-USB THRU OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” komunikaty MIDI, odbierane 
gniazdem [IN] grupy MIDI, będą retransmitowane 
gniazdem [OUT/V-LINK] tej grupy. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. W sekcji OSC przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[VARIATION] i w sekcji EFFECTS naciśnij przycisk 
[EFFECTS ON/OFF]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
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Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

SOFT THRU OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” komunikaty MIDI, odbierane 
gniazdem [IN], będą retransmitowane gniazdem [OUT/V-
LINK]. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. W sekcji FILTER przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[SLOPE] i w sekcji EFFECTS naciśnij przycisk 
[EFFECTS ON/OFF]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

MIDI RX 

RX PROGRAM 
CHANGE 

OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” komunikaty o zmianie 
brzmienia (PROGRAM CHANGE) będą wywoływać 
brzmienia wewnętrzne instrumentu. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Rec] i naciśnij przycisk 
[PRESET PATCH]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

RX BANK SELECT OFF, ON 
Po wybraniu wartości ”ON” komunikaty BANK SELECT 
będą wywoływać grupy brzmień (PRESET lub USER). 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Rec] i naciśnij przycisk 
[USER PATCH]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

REMOTE 
KEYBOARD 

OFF, ON 

Określanie, czy komunikaty nutowe MIDI, odbierane 
gniazdem [IN] grupy MIDI lub gniazdem [COMPUTER] 
grupy USB będą obsługiwane w taki sam sposób, jak 
nuty, odtwarzane za pomocą klawiatury instrumentu. Po 
wybraniu wartości „ON” komunikatami nutowymi, 
przesyłanymi z zewnętrznego urządzenia MIDI będzie 
można odtwarzać sekwencje arpeggio. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SHIFT] i naciśnij 
przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Rec] i naciśnij przycisk 
[ARPEGGIO]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

MIDI TX 

TX PROGRAM 
CHANGE 

OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON” naciskanie przycisków grupy 
NUMBER oraz przycisku [BANK] będzie powodować 
transmitowanie odpowiednich komunikatów o zmianie 
brzmienia. 
 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SHIFT] i naciśnij 
przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PLAY/STOP] i naciśnij 
przycisk [PRESET PATCH]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

TX BANK SELECT OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” naciskanie przycisku 
[PRESET PATCH] lub [USER PATCH] będzie genero-
wać transmisję komunikatu BANK SELECT. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SHIFT] i naciśnij 
przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PLAY/STOP] i naciśnij 
przycisk [USER PATCH]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

TX EDIT DATA OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” zmiany w ustawieniach 
brzmienia będą transmitowane jako komunikaty syste-
mowe EXCLUSIVE. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SHIFT] i naciśnij 
przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PLAY/STOP] i w sekcji 
EFFECTS naciśnij przycisk [EFFECTS ON/OFF]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 



 
 
 

Inne parametry 
 

Parametr Zakres 
wartości Opis Działania na płycie czołowej 

RECORDER SYNC 
OUTPUT 

OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON” instrument będzie transmi-
tować zegarowy sygnał synchronizacji MIDI (F8). 
Opcja ta będzie efektywna tylko wtedy, gdy parametr 
„CLOCK SOURCE” (s. 52) będzie mieć wartość 
„PATCH” lub „SYSTEM”. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PLAY/STOP] i w sekcji 
EFFECTS naciśnij przycisk [TEMPO SYNC]. 

Przycisk świeci się: wartość „ON” 
Przycisk nie świeci się: wartość „OFF” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

RECORDER 
METRONOME 
MODE 

Określanie sposobu wybrzmiewania dźwięków metronomu. 

OFF: Metronom nie będzie działać. 
REC-ONLY: Metronom będzie działać tylko podczas zapisu. 
REC&PLAY: Metronom będzie działać podczas zapisu i odtwarzania. 
ALWAYS: Metronom będzie działać przez cały czas. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [Rec] i naciśnij jeden z 
przycisków efektów. 

Przycisk [DIST]: wartość „OFF” 
Przycisk [FLANGER]: wartość „REC-ONLY” 
Przycisk [DELAY]: wartość „REC&PLAY” 
Przycisk [REVERB]: wartość „ALWAYS” 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

RECORDER 
METRONOME 
LEVEL 

0–7 Regulacja poziomu głośności metronomu. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [REC] i w naciśnij jeden 
z przycisków grupy NUMBER. 

 [1/A–[8/H]: 0 (minimum) – 7 (maksimum) 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

Ustawianie czasu 
dla trybu oszczę-
dzania energii 

OFF, 1 
min, 3 
min, 5 
min, 10 
min, 20 
min, 30 
min, 60 
min 

Jeśli instrument będzie pozostawać w stanie bezczyn-
ności przez czas dłuższy, niż wybrano za pomocą tego 
parametru, w instrumencie zostanie włączony tryb 
oszczędzania energii. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i 
naciśnij przycisk [V-LINK]. 

2. W grupie EXT IN przytrzymaj wciśniety przycisk 
[MUTE] i naciśnij jeden z przycisków grupy NUMBER. 
[1/A]: OFF 
[2/B]: 1 min 
[3/C]: 3 min 
[4/D]: 5 min 
[5/E]: 10 min 
[6/F]: 20 min 
[7/G]: 30 min 
[8/H]: 60 min 

3. Naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 
 
 

Funkcja MANUAL (s. 30) 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [PRESET PATCH] i naciśnij przycisk [USER PATCH]. 

 

Kopiowanie brzmienia (s. 30) 
1. Naciśnij przycisk [TONE COPY].  

2. Naciśnij przycisk [SELECT], aby wybrać brzmienie źródłowe. 

3. Naciśnij przycisk [SELECT], aby wybrać brzmienie docelowe. 
 

Jak zresetować brzmienie 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [CANCEL/SHIFT] i naciśnij przycisk [WRITE]. 
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Pamięć USB 
 

 
Instrument wyposażono w złącze, umożliwiające podłączanie pamięci USB, pełniącej funkcję pamięci masowej. 

 
 
 
 
 

Korzystanie z pamięci USB 
 

Upewnij się, że pamięć USB jest odpowiednio ustawio-
na i włóż ją do gniazda [MEMORY] grupy USB. 

 

 

 
* Używaj tylko moduły pamięci USB, sprzedawane 

przez firmę Roland. 

 
* Pamięć USB należy włączać przed włączeniem za-

silania. Nigdy nie podłączaj pamięci USB, gdy włą-
czone jest zasilanie instrumentu. 

 
* Wkładając pamięć USB upewniaj się, że jest wła-
ściwie ustawiona. Nigdy nie wkładaj jej „na siłę”. 

 

 
 

Przycisk [USB MEMORY/PATCH] 

Przycisk służy do wywoływania brzmień z pamięci 
USB. 
„Wybieranie brzmień” (s. 18) 

Przycisk może być również używany do zachowywania 
brzmień, zaprogramowanych za pomocą tego instru-
mentu. 
„Zachowywanie stworzonego brzmienia (funkcja 
WRITE)” (s. 39) 

 

 

Formatowanie pamięci USB 
 

Poniższa procedura służy do formatowania pamięci USB. 
 

UWAGA 
W wyniku formatowania wszystkie znajdujące się w niej 
dane zostaną usunięte. 

1. Wyłącz zasilanie instrumentu i włóż pamięć 
USB, którą chcesz sformatować. 

2. Przytrzymaj wciśnięte przyciski [TONE COPY] i 
[USB MEMORY/PATCH] i włącz zasilanie in-
strumentu. 

 Przyciski [TONE COPY] i [USB MEMORY/PATCH] za-
świecą się, a przyciski [CANCEL/SHIFT] i [WRITE] za-
czną migać. 
Aby anulować procedurę, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

3. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

Rozpocznie się operacja formatowania pamięci USB. 

Przyciski grupy NUMBER będą się świecić kolejno, po-
cząwszy od przycisku [1/A]. Formatowanie zostanie za-
kończone, gdy zaświeci się przycisk [8/H]. 
Po sformatowaniu pamięci USB przywrócony zostanie 
normalny tryb roboczy instrumentu. 
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Zachowywanie danych 
użytkownika w pamięci USB 

 

Poniższa procedura umożliwia przeniesienie wszyst-
kich (64) brzmień z pamięci użytkownika do pamięci 
USB. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i naciśnij przycisk [USB 
MEMORY/PATCH]. 

Przyciski [CANCEL/SHIFT] i [USB MEMORY/PATCH] 
zaczną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij przycisk [USB MEMORY/PATCH]. 
 

Ładowanie danych z pamięci 
USB do pamięci instrumentu 

 

Poniższa procedura umożliwia załadowanie do pamię-
ci użytkownika wszystkich brzmień, przechowywanych 
w pamięci USB. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [USB 
MEMORY/PATCH] i naciśnij przycisk [WRITE]. 

Przycisk [USB MEMORY/PATCH] zaświeci się, a przy-
ciski [WRITE] i [CANCEL/SHIFT] zaczną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

UWAGA 
Ta operacja spowoduje nadpisanie wszystkich brzmień 
użytkownika. Jeśli są tam ważne dane, których nie 
chcesz stracić, przed uruchomieniem tej funkcji musisz 
zachować je w innej pamięci USB. 
 

 
 

 

Zachowywanie fraz w 
pamięci USB 

 

Poniższa procedura umożliwia przeniesienie do pamięci 
użytkownika wszystkich (8) fraz, przechowywanych w pa-
mięci użytkownika. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT] i naciśnij przycisk [USB 
MEMORY/PATCH]. 

Przyciski [CANCEL/SHIFT] i [USB MEMORY/PATCH] za-
czną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij przycisk [REC]. 

Przycisk [REC] zacznie migać. 

3. Naciśnij przycisk [USB MEMORY/PATCH]. 
 

Ładowanie fraz z pamięci 
USB do pamięci instrumentu 

 

Poniższa procedura umożliwia załadowanie do pamięci 
użytkownika wszystkich fraz, przechowywanych w pa-
mięci USB. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [USB 
MEMORY/PATCH] i naciśnij przycisk [WRITE]. 

Przycisk [USB MEMORY/PATCH] zaświeci się, a przyciski 
[WRITE] i [CANCEL/SHIFT] zaczną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij przycisk [Rec]. 

Przycisk [REC] zacznie migać. 

3. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

UWAGA 
Ta operacja spowoduje nadpisanie wszystkich fraz. Jeśli 
są tam ważne dane, których nie chcesz stracić, przed uru-
chomieniem tej funkcji musisz zachować je w innej pamięci 
USB. 
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Zachowywanie wszystkich danych 
użytkownika w pamięci USB 

 

Poniższa procedura umożliwia zachowanie w pamięci 
USB wszystkich (64) brzmień z pamięci użytkownika, 
wszystkich (8) fraz oraz ustawień systemowych. To 
jest funkcja Backup. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk 
[CANCEL/SHIFT], a następnie naciśnij rów-
nocześnie przyciski [TONE COPY] i [USB 
MEMORY/PATCH]. 

Przyciski [CANCEL/SHIFT]. [TONE COPY] i [USB 
MEMORY/PATCH] zaczną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij równocześnie przyciski [TONE 
COPY] i [USB MEMORY/PATCH]. 

Dane 64 brzmień, ośmiu fraz oraz dane systemowe 
zostaną zachowane w postaci jednego pliku. 
 

Ładowanie wszystkich danych z pa-
mięci USB do pamięci instrumentu 

 

Poniższa procedura służy do ładowania wszystkich 
(64) brzmień, wszystkich (8) fraz oraz ustawień sys-
temowych. To jest funkcja RESTORE. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [TONE 
COPY], a następnie naciśnij równocześnie 
przyciski [WRITE] i [USB MEMORY/PATCH]. 

Przyciski [WRITE] i [CANCEL/SHIFT] zaczną migać. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk 
[CANCEL/SHIFT]. 

2. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

UWAGA 
Po uruchomieniu funkcji wszystkie dane użytkownika, 
znajdujące się w pamięci instrumentu, zostaną nadpi-
sane. Jeśli są tam ważne dane, których nie chcesz 
stracić, przed uruchomieniem funkcji RESTORE mu-
sisz zachować je w innej pamięci USB. 
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Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

 
Poniższa procedura służy do przywracania ustawień fabrycznych. Funkcja nosi nazwę Factory Reset. 

 

UWAGA 
W wyniku działania tej funkcji skasowane zostaną wszystkie dane, przechowywane w pamięci pamięci użytkownika. 
Aby nie stracić danych, należy je wpisać do pamięci USB. 
„Zachowywanie wszystkich danych użytkownika w pamięci USB” (s. 57). 

1. Wyłącz zasilanie instrumentu. 

2. Przytrzymaj wciśnięte przyciski [PRESET PATCH] i [USER PATCH], a następnie włącz 
zasilanie instrumentu. 

 

 

 
Nie zwalniaj przycisków [PRESET PATCH] i [USER PATCH], dopóki nie zgaśnie przycisk [TAP TEMPO]. 

Aby teraz zrezygnować, naciśnij przycisk [CANCEL/SHIFT]. 

3. Naciśnij migający przycisk [WRITE]. 
 

 

 
Przyciski grupy NUMBER będą świecić, zaczynając od przycisku [1/A]; gdy zaświeci się przycisk [8/H], operacja zostanie 
zakończona. 

Po zakończeniu działania funkcji FACTORY RESET instrument wróci do normalnego trybu pracy. 

 

Elementy resetowane w ramach funkcji FACTORY RESET 
• Wszystkie brzmienia użytkownika 

• Dane fraz, zarejestrowane za pomocą rekordera fraz 

• Parametry systemowe 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 

 
Jeśli instrument działa w oczekiwany sposób, sprawdź najpierw poniższe punkty. 

 

Ogólne 
 

Objaw Przyczyna Strona 
Zasilanie nie włącza się Upewnij się, że zasilacz jest poprawnie podłączony do instrumentu i do ściennego 

gniazda zasilania. 13 

 
 
 

Problemy z dźwiękiem 
 

Objaw Przyczyna Strona 
Czy podłączony wzmacniacz lub głośnik jest włączony? - 

Czy poziom głośności nie został zredukowany? 
Czy gałka potencjometru [VOLUME] jest odpowiednio ustawiona? 18 

Czy wartość parametru „MASTER LEVEL” nie została zredukowana? 
Sprawdź ustawienia. 51 

Czy połączenia są prawidłowe? 14 

Czy w słuchawkach coś słychać? 
Jeśli dźwięk w słuchawkach pojawia się, przyczyną może być uszkodzony kabel 
lub awaria wzmacniacza albo miksera. Sprawdź kabel łączący instrument z sys-
temem nagłaśniającym. 

14 

Jeśli dźwięk nie pojawia się podczas używania klawiatury, to czy parametr „LOCAL 
SW” nie ma wartości „OFF”? 

Porametrowi „LOCAL SW” dobierz wartość „ON”. 
51 

Czy brzmienia proste nie zostały wyłączone? 
Sprawdź stan przycisków [ON] grup TONE 1 – TONE 3. 29 

Czy ustawienia efektów są prawidłowe? 
Sprawdź, czy efekty są włączone, jakie jest zrównoważenie oraz poziom sygnału 
wyjściowego. 

38 
49 

Brak dźwięku 

Czy poziom głośności nie został zredukowany do zera w wyniku działania pedału 
ekspresji lub komunikatów MIDI, odebranych z zewnętrznego urządzenia MIDI? 26 

Niski poziom głośności z 
urządzenia, podłączonego 
do gniazda grupy EXT IN 

Czy używasz kabla zawierającego opornik? 
Użyj kabla połączeniowego bez opornika. 40 

Czy stosowany był efekt zniekształcający dźwięk? 
Jeśli dźwięk brzmienia lub dźwięk jednego z brzmień prostych jest zniekształcony, 
zredukuj poziom głośności. 

35 
38 

Dźwięk jest zniekształcony 
Jeśli zniekształcony jest końcowy dźwięk wyjściowy, zredukuj poziom głośności za 
pomocą potencjometru [VOLUME]. 18 

Czy instrument nie został przestrojony? 
Sprawdź wartość parametru „Master Tune”. 51 

Czy wysokość dźwięków nie mogła być zmieniona za pomocą pedału lub komunika-
tów BENDER, odebranych z zewnątrz? 19 

Wysokość dźwięków jest 
nieprawidłowa 

Czy nie zmieniono ustawień parametrów „COARSE TUNE” i „FINE TUNE”? 
Sprawdź położenie gałek potencjometrów [PITCH] i [DETUNE]. 31 

Sprawdź polaryzację pedału, podłączonego do gniazda [PEDAL]. 
Sprawdź wartość parametru „PEDAL POLARITY”. 51 Nuty wybrzmiewają bez 

końca, gdy gram na klawia-
turze („wieszają się”) Czy naciśnięty został przycisk [KEY HOLD]? 

Sprawdź stan tego przycisku. 22 
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Problemy z efektami 
 

Objaw Przyczyna Strona 
Czy efekty mogą być wyłączone? 

Sprawdź stan ustawień na płycie czołowej. 38 
Efekty nie są stosowane 

Czy ustawienia efektów są prawidłowe? 38 
49 

 
 

Problemy z pamięcią USB 
 

Objaw Przyczyna Strona 

Pamięć USB nie jest rozpo-
znawana 

Sprawdź format pamięci USB. 

W instrumencie można stosować pamięci USB, sformatowane w systemie FAT. 
Jeśli pamięć USB jest sformatowana inaczej, należy ją przeformatować na system 
FAT. 

55 

Czy pamięć USB nie jest zabezpieczona przed zapisem? - W pamięci USB nie można 
zapisać danych 

Czy w pamięci USB jest wystarczająca ilość wolnego miejsca? - 
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Tabela implementacji MIDI 

 
 
 
 
 

Typ: Syntezator Data: 01.03.2010

Model: GAIA SH-01 
 

Wersja: 1.00
 

Funkcja Transmitowane Odbierane UWAGI 
Kanał pod-
stawowy 

Domyślnie 
Zmiennie 

1–16 
1–16 

1–16 
1–16 

 
 

Domyślnie Mode 3 Mode 3  
Komunikaty X Mode 3, 4 (M=1) * 2 Mode (Tryb) 
Zmienne **************   

Numer nuty 
 
True Voice 

0–114 
************** 

0–127 
0–127 

 

Dynamika
 

NOTE ON 
NOTE OFF 

O 
O 

O 
O 

 

Docisk 
Polifoniczny 
Kanałowy 

X 
X 

X 
X 

 

Pitch Bend  O O *1  
0 O *1 O
1 O O
5 O O
7 O *1 O

10 X O
11 O *1 O

16 – 30 O O
32 O *1 O
64 O O *1

70 – 81 O O
85 – 87 O O
90 – 95 O O

 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

Kontrolery  
 
(CONTROL 
CHANGE) 

 
PROGRAM 
CHANGE 

Wartość 
rzeczywista 

O 
************** 

O *1 
0–63 

 
Numery brzmień od 1–64 

Systemowe EXCLUSIVE O O *1  
SONG POSITION X X  
SONG SELECT X X  

Systemowe 
ogólne 

TUNE REQUEST X X  
Zegarowe X *1 X *1  Systemowe czasu 

rzeczywistego Komendy sterujące  X X  
ALL SOUND OFF X O (120, 126, 127)  
RESET ALL CONTROLLERS X O  
LOCAL ON/OFF X X  
ALL NOTES OFF X O (123 – 127)  
ACTIVE SENSING O *1 O  

Komunikaty 
zewnętrzne 

SYSTEM RESET X X  
Uwagi * 1 O X do wyboru. 

* 2 Rozpoznawane jako M=1 nawet gdy M różne od 1. 
 

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Tak 
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : Nie 
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Podstawowe dane techniczne 
 
 

GAIA SH-01: Syntezator 
 

Klawiatura 37 klawiszy, czułych na dynamikę gry 
Maksymalna polifonia 64 głosy 

Moduł brzmieniowy syntezatora analogowego (ilość partii: 1) 
(Generator + Filtr cyfrowy + Wzmacniacz cyfrowy + Obwiednia dla każdej sekcji + LFO) x 3 Sekcja modułu brzmie-

niowego 
Moduł brzmieniowy PCM (ilość partii: 15) 
Fabrycznych: 64 

Pamięć brzmień 
Użytkownika: 64 

Sekcja generatora  

Próbki podstawowe SAW, SQUARE, PULSE/PWM, TRIANGLE, SINE, NOISE, SUPER SAW  

Potencjometry PITCH, DETUNE, PW, PWM 

Obwiednia Czas narastania, czas opadania, amplituda obwiedni 
Synchronizacja generatorów, modulacja pierścieniowa 

Modulacja 
(Generator brzmienia prostego 2 jest stosowany jako źródło modulacji generatora brzmienia prostego 1)  

Sekcja filtra  

Rodzaje filtrów LPF, HPF, BPF, PKG (-12 dB/-24 dB), BYPASS 

Potencjometry CUTOFF, RESONANCE, KEY FOLLOW 

Obwiednia Czas narastania, czas opadania, poziom zasadniczy, czas zanikania, amplituda obwiedni 
Sekcja wzmacniacza  

Potencjometry LEVEL 
Obwiednia Czas narastania, czas opadania, poziom zasadniczy, czas zanikania 

Sekcja LFO  

Kształt przebiegu 
modulującego TRIANGLE, SINE, SAW, SQUARE, SAMPLE&HOLD, RANDOM 

Potencjometry RATE, FADE TIME, PITCH DEPTH, FILTER DEPTH, AMP DEPTH  

Funkcja TEMPO 
SYNC ON/OFF 

Efekty  

DIST Distortion, Fuzz, Bit Crash 
FLANGER Flanger, Phaser, Pitch Shifter 
DELAY Delay, Panning Delay (z funkcją synchronizacji tempa) 
REVERB Pogłos 
LOW BOOST Buster basów 
Potencjometry CONTROL 1, LEVEL 

Drążek BENDER/MODULATION 
Sterowniki 

Sterownik D Beam 
Arpegiator  Sekwencje fabryczne: 64  

Frazy użytkownika: 8 
Rekorder fraz 

Ilość śladów: 1 

Gniazda/Złącza: 

Gniazda wyjścia liniowego kanał lewy i prawy (typu JACK 1/4”) 
Gniazdo słuchawkowe (1/4 cala typu JACK) 
Gniazdo [PEDAL] (typu TRS) 
Gniazda MIDI (IN, OUT) 
Gniazdo [COMPUTER] (obsługa trybu USB Hi-Speed, USB MIDI i USB Audio)  
(używać kabla USB i komputera z portem USB, obsługującym tryb USB 2,0 Hi-Speed) 
Gniazdo [MEMORY] (obsługa pamięci USB typu FLASH, USB 2.0) 
Gniazdo [EXT IN] (stereofoniczne, miniaturowe typu JACK) 
Gniazdo zasilania [DC IN] 

Zasilanie 9 V prądu stałego (zasilacz lub akumulatorki niklowo-wodorkowe typu AA (sprzedawane oddzielnie) x 8) 

Pobór prądu 
600 mA 
Żywotność baterii przy pracy ciągłej (zależnie od warunków uzytkowania) 
Akumulatorki niklowo-wodorkowe: 
około 5 godzin (4 godziny, gdy podłączona jest pamięć USB) 
Nie można stosować baterii alkalicznych lub węglowo-cynkowych 

Wymiary 689.3 (szer) x 316.9 (gł) x 99.5 (wys) mm 

Waga 4,2 kg (bez zasilacza) 
Akcesoria Instrukcja obsługi, przewodnik, płyta CD-ROM Sterownik USB), płyta DVD, zasilacz, kabel zasilania 

 

* W interesie ulepszania produktu specyfikacja i/lub wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
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Schemat blokowy 
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Informacja W przypadku konieczności wykonania naprawy serwisowej, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym 
firmy Roland lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Roland zgodnie z poniższym wykazem 

 

 
 

Wg stanu na dzień 01.02.2009 (ROLAND) 



 
 

 
Dla krajów UE 

 
Produkt odpowiada normom Europejskiej Dyrektywy nr 2004/108/EEC. 

 
 
 
 
 
 
 

 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 in-
nymi 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 układ 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.  
 
 



 

 
 
 



 




