
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICRO CUBE GX to wysoko wydajny wzmacniacz gi-
tarowy o mocy wyjściowej 3 W i głośniku o średnicy 
12 cm (5 cali). 

 
 
 

Instrukcja obsługi 
 

Wzmacniacz gitarowy 

 
 
 
 

Dwudrożne zasilanie pozwala grać wszędzie (s. 8) 
• Wzmacniacz MICRO CUBE GX może być zasilany za pomocą zasilacza lub sześciu baterii typu AA. 

• W przypadku zasilania bateryjnego (baterie alkaliczne) wzmacniacz może być używany przez około 20 godzin (to zależy od 
pojemności baterii oraz warunków użytkowania). 

• W przypadku zasilania akumulatorowego (akumulatorki niklowo-manganowe) wzmacniacz może być używany przez około 25 
godzin (to zależy od pojemności baterii oraz warunków użytkowania). 

 
 

7 typów wzmacniacza COSM i 8 typów efektów. Dostępne jest również wejście mikrofonowe (s. 6) 
• We wzmacniaczu zaprogramowano 7 rodzajów wzmacniacza COSM, zapewniając brzmienia, przydatne do gry w wielu sty-

lach muzycznych (w tym: ACOUSTIC SIM, JC CLEAN, BLACK PANEL, BRIT COMBO, CLASSIC STACK, R-FIER STACK, 
EXTREME). 

• Dwa procesory efektów oferują 8 różnych efektów (EFX: CHORUS, FLANGER, PHASER, TREMOLO, HEAVY OCTAVE), 
(DELAY/REVERB: DELAY, REVERB, SPRING). 

• Dostępne jest również wejście mikrofonowe, pozwalające na używanie MICRO CUBE GX jako przenośnego wzmacniacza mi-
krofonowego. 

 

COSM (  Composite Object Sound Modeling) to innowacyjna i potężna technologia modelowania dźwięku firmy Roland. 

Technologia ta pozwala na analizowanie wielu czynników, które są budulcem dźwięku, takich jak elektryczne i fizyczne charakterystyki dźwięku ory-
ginalnego, które następnie są modelowane w sposób cyfrowy w celu reprodukcji oryginału. 

 
 

Funkcja pamięci umożliwia przechowywanie i wywoływanie ustawień (s. 9) 
• Używaj funkcji pamięci do zachowywania i wywoływania ustawień każdego typu symulowanego wzmacniacza. 

 
 

Gniazdo [i-CUBE LINK/AUX IN] umożliwia wygodne ćwiczenie (s. 10) 
• To gniazdo daje możliwość rejestrowania i odtwarzania dźwięku za pomocą odpowiedniej aplikacji na iPada lub iPhona. 

 
 

Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie akapity „Warunki bezpiecznego użytkowania” (s. 2) oraz „Ważne uwagi” (s. 5). Rozdzia-
ły te zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania instrumentu. Ponadto, aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości 
urządzenia należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Po przeczytaniu powinna być ona przechowywana w zasięgu ręki, jako odnośnik i pomoc 
w użytkowaniu instrumentu. 

Copyright © 2013 ROLAND CORPORATION 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana w żadnej formie bez pisemnej zgody firmy ROLAND Corporation. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA  
 

INSTRUKCJE CHRONIĄCE PRZED POPARZENIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM LUB ZRANIENIEM 
 

 
OSTRZEŻENIE 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem obrażeń 
lub szkód materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwania się 
urządzeniem. 

 
 

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

 

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

 
PRZESTROGA 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem obrażeń 
lub szkód materialnych w przypadku 
nieprawidłowego posługiwania się 
urządzeniem. 
 
Uszkodzenia materiałowe odnoszą się 
do uszkodzeń, spowodowanych przez 
domowników i sprzętu, jak również 
zwierząt domowych i ulubieńców. 

 
 

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

 

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

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

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

Nie demontować ani nie zmieniać 

Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub jego 
zasilacza. 

Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych 
części samodzielnie 

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

Nie używać ani nie przechowywać w niżej 
wymienionych miejscach 

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

pobliżu urządzeń wydzielających ciepło, przy kalo-
ryferach, nie umieszczaj go wewnątrz zamkniętych 
pojazdów). 

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

• Zadymionych albo zaparowanych lub 
• W których występują związki soli lub 
• Zapylonych lub 
• Narażonych na opady atmosferyczne lub 
• Zakurzonych albo zapiaszczonych lub 
• Poddawanych silnym wibracjom lub wstrząsom. 

 

 

Nie stawiać na niepewnym podłożu 

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

 

Używać tylko dołączonego zasilacza i 
właściwego napięcia 

Upewniaj się, że korzystasz z zasilacza znajdującego 
się w wyposażeniu urządzenia. Upewnij się również, 
że napięcie sieci zasilającej jest zgodne z wartością, 
podaną na obudowie zasilacza. W innych zasilaczach 
może być stosowana odmienna polaryzacja, lub 
mogą być przeznaczone do zasilania innym napię-
ciem, a więc korzystanie z nich grozi uszkodzeniem, 
nieprawidłowym działaniem lub porażeniem elek-
trycznym. 

 

Nie skręcać kabla zasilania ani nie stawiać 
na nim ciężkich przedmiotów 

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

 

Unikać długotrwałego słuchania przy 
wysokim poziomie głośności 

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

 

 
 



 

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA  
 
 
 

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

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

 

Wyłączać zasilanie w przypadku nie-
normalnego lub nieprawidłowego 
działania 

Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij 
wtyczkę zasilacza z gniazdka i poproś o poradę 
sklep, w którym dokonano zakupu urządzenia, 
najbliższe Centrum Serwisowe lub autoryzowa-
nego dystrybutora 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 

 

Osoby dorosłe muszą zapewnić nadzór 
w miejscach, w których znajdują się 
małe dzieci 

W przypadku używania urządzenia w 
miejscach, w których znajdują się małe 
dzieci, należy uważać, aby nie było ono 
obsługiwane w sposób nieprawidłowy. 
Osoba dorosła zawsze powinna znajdo-
wać się w pobliżu w celu nadzoru i doradz-
twa. 

 

Nie rzucać urządzeniem, ani nie narażać 
go nie narażać na silne uderzenia 

Unikaj uderzeń w urządzenie. 
(Nie rzucaj nim!)  
Nie obciążać gniazda sieciowego zbyt 
dużą ilością urządzeń 

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

 

Nie używać w innych krajach 

Przed użytkowaniem instrumentu w innych 
państwach skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
serwisem handlowym Roland.   

 

 

Ostrożnie obchodzić się z bateriami  

• Baterii nie wolno doładowywać, podgrzewać, 
wyrzucać, wrzucać do ognia lub wody. 

• Nie narażać baterii na działanie nadmierne-
go ciepła, takiego jak światło słoneczne, 
ogień, itp. 

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą 
eksplodować, spowodować wyciek, prze-
grzanie, pożar lub wybuch. Przed użyciem 
musisz przeczytać i starannie przestrzegać 
wszystkie zalecenia, związane z bateriami, 
akumulatorkami lub ładowarką akumulator-
ków. 

• W przypadku używania akumulatorków i 
ładowarki, używać ładowarki, zalecanej 
przez producenta akumulatorków. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA  
 
 
 

Stawiać w miejscach o dobrej wentyla-
cji 

Urządzenie i zasilacz powinny być umieszczone w 
takim miejscu, aby zapewnić im prawidłową 
wentylację. 

Odłączając lub podłączając zasilacz 
trzymać za wtyczkę. 

Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk. 

Czyścić okresowo wtyczkę zasilacza 

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

Zabezpieczać kable 

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

Nie wspinać się na urządzenie, ani nie 
stawiać na nim ciężkich przedmiotów 

Nie umieszczaj na instrumencie ciężkich 
przedmiotów 

Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza 
mokrymi rękami 

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

Odłączać zasilacz przed czyszczeniem 
urządzenia 

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza z 
gniazda sieciowego przy czyszczeniu urządze-
nia. 

Odłączać wszystko przed przenosze-
niem urządzenia 

Zanim przeniesiesz urządzenie, odłącz kabel 
zasilania oraz wszystkie kable od urządzeń 
zewnętrznych. 

 
 

 

Odłączać zasilacz od gniazda sieciowego 
w przypadku zagrożenia burzą 

W przypadku możliwości wystąpienia burzy w 
najbliższej okolicy, odłącz zasilacz od gniazda 
sieciowego. 

 
Obchodzić się z bateriami ostrożnie 
Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplo-
dować lub wyciec powodując szkody. W celach 
bezpieczeństwa, należy przeczytać i przestrzegać 
środków ostrożności ze strony 8. 
• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcjami 

zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 
• Nie należy mieszać starych i nowych baterii. 

Dodatkowo, należy unikać mieszania różnych 
typów baterii. 

• Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez 
dłuższy czas, należy wyjąć baterie. 

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

• Zużyte baterie należy składować w przeznaczo-
nym do tego celu miejscu. 

 

 

 

 
Ostrożnie obchodzić się z zaciskiem 
uziemienia 

Jeśli odkręcisz śrubę zacisku uziemienia, nie 
zapomnij wkręcić ją ponownie; jeśli zostawisz ją 
leżącą gdzieś obok, może zostać połknięta przez 
małe dziecko. Dokręcaj śrubę mocno, aby nie była 
luźna. 

 

 

Obchodzić się ostrożnie z wylanymi 
bateriami 

• Jeśli z baterii wydostanie się ciecz, nie dotykaj 
gołymi rękami. 

• Jeśli ciecz taka dostanie się do oczu, może to 
być przyczyną utraty wzroku. Nie trzyj oczu; 
przemyj je dokładnie czystą wodą. Następnie 
skontaktuj się z lekarzem. 

• Jeśli ciecz wejdzie w kontakt ze skórą lub 
odzieżą, może to spowodować poparzenie 
skóry lub naskórka. Miejsca zetknięcia przemyj 
dokładnie wodą; następnie niezwłocznie skon-
taktuj się z lekarzem. 

• Miękką, suchą szmatką zetrzyj dokładnie ciecz, 
znajdującą się w komorze baterii. Następnie 
załóż nowe baterie. 
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WAŻNE UWAGI 
 
 

Zasilanie 
• Nie podłączaj urządzenia do tego samego 

gniazdka elektrycznego, używanego przez 
urządzenie elektryczne, które jest stero-
wane przez przemienniki faz (np. lodówka, 
maszyna do zmywania naczyń, kuchenka 
mikrofalowa, klimatyzator) albo inne urzą-
dzenie posiadające silnik elektryczny. W 
zależności od przeznaczenia przyrządu 
elektrycznego, zakłócenia zasilania mogą 
powodować wadliwe działanie urządzenia 
lub wytwarzać słyszalny szum. Jeżeli uży-
cie oddzielnego otworu wylotowego nie 
jest możliwe, podłącz filtr przeciwszumo-
wy pomiędzy urządzeniem a tym otwo-
rem. 

• Podczas długiego użytkowania, zasilacz 
zacznie generować niewielką ilość ciepła. 
Jest to zjawisko normalne i nie powinno 
niepokoić użytkownika. 

• Zaleca się korzystanie z zasilacza AC, 
ponieważ urządzenie zużywa relatywnie 
dużą ilość energii elektrycznej. Jeśli wo-
lisz używać zasilania bateryjnego, stosuj 
akumulatorki niklowo-manganowe. 

• Aby zapobiec uszkodzeniu lub niewłaści-
wemu działaniu sprzętu, przed wykona-
niem jakichkolwiek połączeń redukuj po-
ziom głośności i wyłączaj zasilanie 
wszystkich urządzeń. 

• Przy zakładaniu lub wymianie baterii, 
zawsze wyłączaj zasilanie w urządzeniu i 
wyłącz pozostałe podłączone urządzenia. 
Robiąc tak, unikniesz awarii lub nieprawi-
dłowego działania. 

• Jeśli napięcie baterii znacznie spadnie, 
dźwięk może być zniekształcony lub mogą 
pojawiać się przerwy podczas gry przy 
wysokim poziomie głośności, ale to nie 
jest objaw nieprawidłowego działania. W 
takim przypadku należy użyć dołączonego 
zasilacza lub wymienić baterie. 

• W przypadku stosowania zasilania bate-
ryjnego należy używać baterii alkalicznych 
lub akumulatorków niklowo-
manganowych. 

• Jeśli urządzenie ma działać na zasilaniu 
bateryjnym, zasilacz należy odłączyć. 

Miejsce użytkowania 
• Użytkowanie urządzenia w pobliżu 

wzmacniaczy (lub innych urządzeń 
z transformatorem) może być przyczyną 
powstania przydźwięku sieciowego. Aby 
zminimalizować ten problem, przesuń in-
strument lub oddal go od źródła zakłóceń. 

• Instrument może zakłócać pracę odbiorni-
ków telewizyjnych i radiowych. Nie posłu-
guj się nimi w pobliżu tych odbiorników.  

• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania 
urządzenia użytkowane są telefony ko-
mórkowe, może to powodować zakłócenia 
w prawidłowej pracy urządzenia. Zakłóce-
nia te mogą powstawać w chwili inicjowa-
nia rozmowy telefonicznej lub podczas 
przetwarzania danych. W tym przypadku, 
należy oddalić źródło zakłóceń od urzą-
dzenia lub je wyłączyć. 

• Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie 
światło słoneczne, umieszczaj go z dala 
od źródeł ciepła, nie zostawiaj go we-
wnątrz zamkniętych pojazdów. Nie do-
puść również do długotrwałego naświetla-
nia przez urządzenia, które zazwyczaj są 
używane blisko instrumentu (np. oświetle-
nie pianina). Nadmierne ciepło może od-
kształcić lub odbarwić obudowę instru-
mentu.  

• Przy przenoszeniu do miejsca o zmiennej 
temperaturze i wilgotności, wewnątrz 
urządzenia mogą pojawić się kropelki wo-
dy. Może to spowodować uszkodzenie lub 
nieprawidłowe działanie urządzenia. W 
tym przypadku, przed rozpoczęciem użyt-
kowania urządzenia, należy poczekać kil-
ka godzin, aby pozwolić wyparować wil-
goci z wnętrza urządzenia. 

• Nie dopuść, aby materiału z gumy, winylu, 
lub podobnych materiałów nie leżały na 
urządzeniu przez długi czas. Przedmioty 
takie mogą odbarwić lub w inny sposób 
spowodować uszkodzenie obudowy. 

• Nie przyklejaj do obudowy instrumentu 
naklejek, kalkomanii, lub podobnych 
przedmiotów. Przy próbie ich usunięcia, 
można uszkodzić wykończenie obudowy. 

• W zależności od materiału i temperatury 
powierzchni, na której kładziesz instru-
ment, jego gumowe nóżki mogą się od-
barwić lub zniszczyć powierzchnię. 
Zabezpieczyć się można przed tym przez 
podłożenie pod nóżki kawałka filcu lub 
materiału. Jeśli to zrobisz, upewnij się, że 
instrument nie ześlizgnie się. 

• Na wierzchu urządzenia nie stawiaj po-
jemników ani czegokolwiek, co zawiera 
ciecz. Ponadto, jeśli jakaś ciecz zostanie 
rozlana na powierzchni urządzenia, szyb-
ko usuń ją za pomocą miękkiego i suche-
go materiału. 

Konserwacja 

• Do codziennej kosmetyki urządzenia 
używaj suchej, miękkiej szmatki, ewentu-
alnie lekko zwilżonej wodą. Aby usunąć 
większe zabrudzenia, użyj delikatnego 
środka czyszczącego. Następnie przetrzyj 
dokładnie instrument suchą, łagodną 
szmatką. 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalni-
ków, alkoholi i żadnych innych chemicz-
nych, co pozwoli uniknąć możliwości od-
kształcenia i/lub odbarwienia. 

Ostrzeżenia dodatkowe 

• Przyciskami i manipulatorami urządzenia 
należy posługiwać się delikatnie, gdyż 
w przeciwnym wypadku może to być przy-
czyną uszkodzeń. Nieodpowiednia obsłu-
ga może prowadzić do uszkodzeń. 

• Podczas włączania/wyłączania instrumen-
tu nigdy nie ciągnij za kabel zasilający – 
zawsze za wtyk. Unikniesz w ten sposób 
możliwości powstania zwarcia. 

• Staraj się utrzymywać poziom głośności 
na rozsądnym poziomie, aby nie prze-
szkadzać innym osobom. 

• Podczas przewożenia instrumentu, za-
bezpiecz go w chroniący od uszkodzeń 
fabryczny karton. Jeśli nie posiadasz kar-
tonu, musisz użyć odpowiedniego opako-
wania. 

• Niektóre kable połączeniowe zawierają 
oporniki. Do podłączania urządzenia nie 
używaj kabli zawierających oporniki. Ich 
użytkowanie może spowodować zmniej-
szenie poziomu sygnału wyjściowego do 
niskiej wartości, lub całkowicie uniemożli-
wiając odsłuchanie dźwięku instrumentu. 
Aby uzyskać bliższe informacje na temat 
parametrów kabli, skontaktuj się z ich 
producentem. 

 
Własność intelektualna 

• Prawo zabrania wykonywania zapisów 
audio i wideo, kopiowania lub korygowa-
nia dzieł, chronionych prawem autorskim 
(dzieł muzyczny, wideo, radiowych, wy-
stępów na żywo i innych), czy to w cało-
ści, czy w części oraz rozpowszechniania, 
sprzedawania, wypożyczania, wykonywa-
nia lub emitowania bez pisemnej zgody 
posiadacza praw autorskich. 

• Nie używaj urządzenia w celach niezgod-
nych z prawem autorskim. Firma Roland 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
złamanie praw autorskich powstałe przy 
użyciu tego instrumentu. 

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) 
odnosi się do pakietu patentów, związa-
nych z architekturą mikroprocesorową, 
opracowaną przez firmę Technology Pro-
perties Limited (TPL). Firma Roland uzy-
skała licencję na tę technologię od grupy 
TPL. 

• Roland, COSM i MICRO CUBE to znaki 
fabryczne firmy Roland Corporation, za-
strzeżone w USA i/lub innych krajach. 

• Nazwy firm i produktów, pojawiające się w 
tym dokumencie są zastrzeżonymi zna-
kami towarowymi lub znakami handlowy-
mi. 

• Nazwy produktów, wymienione w tym 
dokumencie, to zastrzeżone znaki firmo-
we lub handlowe poszczególnych firm i 
nie są związane z firmą Roland Corpora-
tion. Nazwy te zostały użyte w tej instruk-
cji dlatego, że jest to najpraktyczniejszy 
sposób opisywania brzmień, symulowa-
nych za pomocą technologii COSM. 

• iPad i iPhone to zastrzeżone znaki towa-
rowe firmy Apple Inc. 
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Opis paneli 
 

 

Panel sterowania 
 
 

iPhone, iPad, itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikrofon, 
gitara elektryczna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym 
działaniem sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń 
zredukuj poziom głośności i wyłącz zasilanie. 

 

 Gniazdo [INPUT] 
Gniazdo służy do podłączania gitary lub mikrofonu. 

* W zależności od usytuowania mikrofonów względem głośni-
ków mogą występować sprzężenia. Można temu zapobiec w 
następujący sposób: 

1. Zmieniając ustawienie mikrofonu (ów). 

2. Zwiększając odległość mikrofonu(ów) od głośników. 

3. Redukując poziomy głośności. 

 Gniazdo [i-CUBE LINK/AUX IN] 
Funkcja i-CUBE LINK 

Funkcja będzie dostępna po podłączeniu do wzmacniacza 
iPhona lub iPada, za pomocą dołączonego kabla (4-wtykowy, 
s. 10). 

AUX IN 
Za pomocą dołączonego kabla (4 wtykowy) lub dostępnego w 
sprzedaży kabla, zakończonego od strony wzmacniacza mi-
niaturową, stereofoniczną wtyczką typu JACK, możesz podłą-
czyć cyfrowy odtwarzacz audio, iPhona lub iPada. 

 Przycisk MEMORY 
Przycisk służy do włączania lub wyłączania funkcji MEMORY. 

Funkcja umożliwia zachowywanie ustawień dla każdego z 
ośmiu typów wzmacniacza (s. 9). 

 

Dioda przyci-
sku [MEMORY] Opis 

ON (świeci się) 
Brzmienie wzmacniacza MICRO CUBE GX 
będzie zgodnie z zachowanymi wcześniej 
ustawieniami. 

OFF 
(nie świeci się) 

Brzmienie wzmacniacza MICRO CUBE GX 
będzie zgodnie z aktualnie stosowanymi 
ustawieniami gałek potencjometrów. 

 

 Przełącznik [AMP TYPE] 
Wybierać można wybierać spośród następujących ośmiu ty-
pów wzmacniacza: 

 

 

Typ Opis 
ACOUSTIC 
SIM 

 Oryginalny model wzmacniacza daje dynamikę gitary 
akustycznej, uzyskiwaną za pomocą typowej gitary 
elektrycznej. 

JC CLEAN 

Modelowanie brzmienia słynnego wzmacniacza gitaro-
wego Jazz Chorus JC-120. Znakomite, jasne brzmienia 
nadają łagodny nastrój. Ten wariant jest efektywniejszy w
przypadku stosowania zewnętrznego procesora efektów. 

BLACK 
PANEL 

Modelowanie brzmienia klasycznego wzmacniacza Twin 
Reverb firmy Fender, używanego w szerokiej gamie 
stylów muzycznych, od muzyki country po blues, jazz i 
rock. Charakteryzuje się mocnym brzmieniem w paśmie 
niskich częstotliwości i czystym brzmieniem pasma 
wysokich częstotliwości. 

BRIT COMBO 

Modelowanie brzmienia rockowego wzmacniacza AC-
30TB firmy Vox, zbudowanego w Liverpoolu w latach 
sześćdziesiątych XX wieku. Może generować szerokich 
wachlarz brzmień, od czystego po przesterowane, z 
większym przesterem i dynamiką w paśmie niskich 
częstotliwości, gdy stosowane jest duże wzmocnienie. 

CLASSIC 
STACK 

Symulacja brzmienia wzmacniacza JMP1987 firmy 
Marshall. To rockowy wzmacniacz, charakteryzujący się 
mocnym, masywnym brzmieniem i jednolitą barwą, 
zwiększającą „obecność” przenoszonego pasma 
częstotliwości. 

R-FIER 
STACK 

Symulacja wzmacniacza Rectifier firmy MESA/Boogie. 
Dzięki bardzo silnemu wzmocnieniu daje możliwość 
generowania brzmień typu metal slash, grunge oraz 
szerokiego wachlarza brzmień do solówek. 

EXTREME 

Oryginalny wzmacniacz o dużym wzmocnieniu, dający 
silny dźwięk w paśmie niskich częstotliwości oraz 
intensywny przester, ale z zachowaniem wyraźnie 
zdefiniowanego brzmienia. 

MIC 
To położenie należy wybierać wtedy, gdy do wzmacnia-
cza podłączony jest mikrofon. 

 

  * Nazwy produktów, wymienione w tym dokumencie, to zastrzeżone 
znaki towarowe firm, nie powiązanych z firmą Roland Corporation. W 
niniejszej instrukcji nazwy te zostały użyte jako odpowiedni sposób 
wskazania brzmień, symulowanych za pomocą technologii COSM. 
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Opis paneli 
 
 

 Potencjometr [EFX] 
Potencjometr służy do wybierania efektów. Od położenia gałki 
zależy głębokość stosowanego efektu. 

* Przedstawione na panelu skalowanie głębokości efektu ma cha-
rakter orientacyjny. Dobierając efekt pamiętaj o sprawdzaniu ja-
kości dźwięku. 

 

Efekt Opis 

CHORUS 
Efekt lekko odstraja dźwięk i dodaje go do brzmie-
nia oryginalnego, aby je pogłębić i spowodować, że 
będzie bardziej przestrzenne i pełne. 

FLANGER Efekt wprowadzanie wrażenie wirowania dźwięku. 

PHASER 
Poprzez wprowadzenie do sygnału bezpośredniego 
sygnału przesuniętego w fazie, efekt ten wywołuje 
wrażenie wirowania dźwięku. 

TREMOLO TREMOLO to efekt, kreujący okresowe zmiany 
poziomu głośności (modulacja poziomu głośności). 

HEAVY 
OCTAVE 

Efekt dodaje dźwięk o oktawę niższy od oryginal-
nego. Ponieważ nawet stosując ten efekt można 
grać akordami, można go używać również do 
pogłębiania brzmienia akordów. 

 
 Potencjometr [DELAY/REVERB] 

Ustaw gałkę w sekcji DELAY lub REVERB, aby wybrać odpo-
wiedni efekt. Za jego pomocą reguluje się również głębokość 
efektu. 

* Przedstawione na panelu skalowanie głębokości efektu ma cha-
rakter orientacyjny. Dobierając efekt pamiętaj o sprawdzaniu ja-
kości dźwięku. 

 

Efekt Opis 
DELAY Gałką potencjometru dobierz opóźnienie i głębokość 

efektu DELAY (linia opóźniająca). 
REVERB Gałką potencjometru dobierz głębokość efektu pogło-

sowego. 
SPRING Modelowanie pogłosu, uzyskiwanego za pomocą 

sprężyny. Efekt generuje wyraźnie pogłos sprężynowy.

 

 Potencjometr [GAIN] 
Regulacja głębokości przesteru oraz poziomu sygnału wejścio-
wego. 

 Potencjometr [VOLUME] 
Regulacja poziomu głośności gitary lub mikrofonu. 

 Potencjometr [TONE] 
Regulacja barwy dźwięku. Kręcenie gałką w prawo powoduje, że 
brzmienie jest dźwięczniejsze; aby uzyskać bardziej matowe 
brzmienie, pokręć gałką w lewo. 

 Potencjometr [MASTER] 
Regulacja ogólnego poziomu głośności wyjściowej. 

 Przycisk [TUNER] 
Przycisku należy używać wtedy, gdy chcesz nastroić gitarę. 
Szczegóły w akapicie „Używanie funkcji TUNER" (s. 9). 

 Przełącznik [POWER] 
Włączanie i wyłączanie zasilania (s. 8). Po włączeniu zasilania 
dioda będzie się świecić. 

Panel tylny 
 

Słuchawki Rekorder 

 

 Zaczep kabla zasilania 
Aby zabezpieczyć się przed przypadkową utratą zasilania, któ-
ra może nastąpić w wyniku wyrwania wtyczki zasilacza, kabel 
zasilacza należy zamocować na zaczepie w sposób pokazany 
na poniższym rysunku. 

 Gniazdo [DC IN] 
Gniazdo służy do podłączania znajdującego się w wyposażeniu 
zasilacza sieciowego. 

* Używać należy tylko zasilacza, znajdującego się w wyposażeniu 
urządzenia. Używanie innych zasilaczy może uszkodzić wzmac-
niacz lub być przyczyną innych problemów. 

 Zacisk uziemienia 
Szczegóły w akapicie „Zacisk uziemienia” (s. 11). 

 Gniazdo [REC OUT/PHONES] 
REC OUT 

Podłącz tutaj rekorder, aby rejestrować dźwięk wyjściowy 
wzmacniacza MICRO CUBE GX. Połączenie należy wykonać 
za pomocą miniaturowej, monofonicznej wtyczki typu JACK. 
Potencjometrem [MASTER] dobierz żądany poziom sygna-
łu wyjściowego. 

Wyjście słuchawkowe 
Podłącz do tego gniazda słuchawki. 

* Dźwięk wyjściowy jest monofoniczny. 

* Po podłączeniu słuchawek do gniazda [REC OUT/PHONES], 
głośnik zostanie wyłączony. 

 Gniazdko zabezpieczające ( ) 
http://www.kensington.com/ 
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Używanie wzmacniacza MICRO CUBE GX 
 

 

Włączanie i wyłączanie zasilania 
 

* Po poprawnym wykonaniu wszystkich połączeń nie zapomnij 
wykonać poniższą procedurę, aby włączyć zasilanie wszyst-
kich urządzeń. Jeśli włączysz zasilanie w niewłaściwej kolej-
ności, ryzykujesz nieprawidłowym działaniem lub uszkodze-
niem sprzętu. 

1. Upewnij się, że gałka potencjometru 
[MASTER] znajduje się w położeniu 0, a po-
ziom głośności podłączonych urządzeń jest 
zminimalizowany. 

* Przed podłączeniem czegokolwiek do gniazda [INPUT] lub [i-
CUBE LINK/AUX IN] gałkę potencjometru [MASTER] ustaw w 
pozycji 0. 

2. Włącz zasilanie wszystkich urządzeń, 
podłączonych do gniazd [INPUT] i [i-CUBE 
LINK/AUX IN]. 

3. Włącz zasilanie wzmacniacza. 
* Przed włączeniem lub wyłączenie zasilania zawsze sprawdź, 

czy poziom głośności został zredukowany. Nawet po zredu-
kowaniu poziomu głośności w momencie włączania zasilania 
możesz usłyszeć jakiś dźwięk. Pamiętaj, że jest to zjawisko 
normalne, nie wskazujące na usterkę. 

* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczający. 
Krótka przerwa w działaniu (kilkusekundowa) po włączeniu 
zasilania jest zjawiskiem normalnym, po której urządzenie za-
cznie normalnie funkcjonować. 

4. Dobierz poziomy głośności w urządzeniach. 
 Przed wyłączeniem zasilania, zredukuj poziomy głośności we 

wszystkich urządzeniach, a następnie wyłączaj urządzenia w 
odwrotnej kolejności jak podczas włączania. 

Uwagi odnośnie baterii 
 

Oprócz zasilacza, do zasilania wzmacniacza MICRO CUBE GX 
można używać opcjonalnych baterii (6 baterii typu AA). W poka-
zany na rysunku sposób włóż baterie, zwracając uwagę na pola-
ryzację. 

• Jeśli urządzenie ma działać na zasilaniu bateryjnym, zasilacz 
należy odłączyć. 

• W przypadku stosowania zasilania bateryjnego wszystkie diody 
będą migać lub przygasną, jeśli podczas gry napięcie baterii 
zacznie spadać. Wymień niezwłocznie baterie. 

• Gdy moc baterii zacznie spadać, podczas gry z wysokim po-
ziomem głośności dźwięk może być zniekształcony lub przery-
wany, ale to normalne i nie jest objawem nieprawidłowego dzia-
łania. W takim przypadku należy wymienić baterie lub użyć 
znajdującego się w wyposażeniu zasilacza. 

 

 

 

 
 
 

Ostrzeżenie związane z używaniem baterii 
 

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

• Przy zakładaniu lub wymianie baterii, zawsze wyłączaj zasilanie w urządzeniu i wyłącz pozostałe podłączone urządzenia. Robiąc tak, 
unikniesz awarii lub nieprawidłowego działania. 

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplodować lub wyciec powodując szkody. W celach bezpieczeństwa, należy przeczytać i 
przestrzegać środków ostrożności. 
• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcjami zwracając uwagę na prawidłową polaryzację. 
• Nie należy mieszać starych i nowych baterii. Dodatkowo, należy unikać mieszania różnych typów baterii. 
• Gdy urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie. 
• 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. 
• Niedopuszczalne jest doładowywanie baterii, podgrzewanie, demontowanie, lub wrzucanie do wody i ognia. 
• Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, ognia, itp. 

• Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami może być przyczyną wycieku, przegrzania, pożaru lub eksplozji. Przed użyciem baterii należy 
przeczytać i ściśle przestrzegać wszystkie zalecenia, dołączone do baterii, akumulatorków lub ładowarki. 

• W przypadku używania akumulatorków i ładowarki, należy używać tylko takich, które pochodzą od tego samego producenta. 
• Oczekiwany czas pracy baterii przy użytkowaniu w trybie ciągłym: 

Baterie alkaliczne: 20 godzin 
Akumulatorki niklowo-manganowe: 25 godzin 

Wielkości mogą być inne, zależnie od typu baterii oraz warunków użytkowania. 
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Używanie wzmacniacza MICRO CUBE GX  

 

 

Funkcja MEMORY 
 

Pamięć urządzenia umożliwia przechowywanie ustawień gałek 
potencjometrów (patrz rysunek) dla każdego z ośmiu typów 
wzmacniacza. 

 

 
 

Zachowywanie w pamię-
ci ustawień panelu 

 

Poniższa procedura umożliwia zachowanie w pamięci aktualnie 
stosowanych ustawień panelu sterowania. 

1. Przytrzymaj wciśnięty przez kilka sekund 
przycisk [MEMORY]. 

 Dioda przycisku [MEMORY] zacznie migać. 

 Po zachowaniu ustawień dioda zacznie świecić światłem ciągłym. 
 

UWAGA 

• Zachowanie ustawień w pamięci spowoduje skasowanie 
tych, które zostały zachowane poprzednio dla aktualnie 
używanego typu wzmacniacza. 

• Zachowane ustawienia mogą ulec zniszczeniu, jeśli urzą-
dzenie będzie serwisowane, gdy zacznie działać nieprawi-
dłowo lub jest wykonasz niewłaściwą operację. Notuj waż-
ne ustawienia, które zachowujesz w pamięci, aby można 
było je odtworzyć w przypadku ich straty. Firma Roland nie 
bierze na siebie obowiązku odzyskiwania utraconych da-
nych i nie bierze odpowiedzialności za straty, wynikłe z ich 
utraty. 

 

Wywoływanie ustawień 
 

Poniższa procedura umożliwia wywołanie z pamięci zachowa-
nych ustawień (położenia gałek). 

1. Naciśnij przycisk [MEMORY] tak, aby zaczął 
świecić. 

2. Przełącznikiem [AMP TYPE] wybierz typu symu-
lowanego wzmacniacza. 

 Zachowane dla tego typu wzmacniacza ustawienia zostaną 
wywołane z pamięci. 

* Jeśli po wywołaniu ustawień z pamięci poruszysz gałkami po-
tencjometrów, ustawienia zostaną odpowiedni zmienione. 

* Gdy będziesz poruszać gałką, dioda przycisku [MEMORY] za-
świeci się na krótko, gdy gałka minie pozycję, odpowiadającą 
przechowywanemu ustawieniu. 

* Po wywołaniu ustawień z pamięci można skorygować ustawie-
nia, aby dopasować je do własnych upodobań, a następnie wci-
snąć na kilka sekund przycisk [MEMORY], aby je zachować w 
pamięci. 

* Należy pamiętać, że zależnie od przechowywanych w pamięci 
ustawień, zmiana położenia przełącznika [AMP TYPE] można 
spowodować znaczną zmianę głośności dźwięku. 

 
 

Funkcja TUNER 
 

Wzmacniacz MICRO CUBE GX posiada wbudowaną funkcję 
tunera. Funkcja może być używana jako tuner chromatyczny, 
ale również jako tuner do strojenia piątej struny (dźwięk A). 

* Strojenia do pustej piątej struny należy używać wtedy, gdy 
struny są bardzo rozstrojone (np. po wymianie). 

 

 

Strojenie chromatyczne 
 

1. Naciśnij przycisk [TUNER] tak, aby zaczął 
świecić. 
Funkcja TUNER zostanie włączona, a przycisk 
[TUNER] zaświeci się, umożliwiając korzystanie z 
opcji tunera chromatycznego, rozpoznającego nazwę 
nuty, najbliższej zagranemu dźwiękowi. 

Podczas używania funkcji TUNER dźwięk nie będzie 
kierowany ani do głośnika, ani do żadnego wyjścia. 

* Sygnał wejściowy z gniazda [i-CUBE LINK/AUX IN] będzie 
wyprowadzany. 

2. Uderz jeden raz w pustą strunę, którą chcesz 
dostroić. 
Dostrajaj strunę, aż zaświeci się zielona dioda. 

 
Za nisko Dostrojona Za wysoko 

 
Świeci kolorem  Świeci kolorem  Świeci kolorem 
czerwonym zielonym czerwonym 

 
* Czerwona dioda miga wtedy, gdy struna jest znacznie odstrojona. 

3. Po zakończeniu strojenia naciśnij ponownie 
przycisk [TUNER]. 

 

 

Strojenie piątej struny 
(dźwięk A) 

 
Jeśli przycisk [TUNER] wciśniesz na sekundę lub dłużej, przy-
cisk zacznie migać, umożliwiając strojenie do dźwięku A (pu-
sta piąta struna). 

Zasada strojenia piątej struny jest taka sama, jak w przypadku 
strojenia chromatycznego – uderzaj w pustą strunę i dostrajaj, 
aż zacznie świecić zielona dioda. 

* Dźwięk odniesienia to A = 440 Hz. Tego nie można zmienić. 
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Używanie wzmacniacza MICRO CUBE GX 
 

 

Używanie funkcji 
i-CUBE LINK 

 
„i-CUBE LINK” to funkcja, umożliwiająca równoległe używanie 
wzmacniacza jako konwencjonalnego urządzenia wejściowego 
audio lub interfejsu audio dla iPhona lub iPada, podłączonego 
za pomocą dołączonego kabla. 

 
Funkcja umożliwia używanie aplikacji na iPada lub iPhona 
do rejestrowania i odtwarzania dźwięku gitary. 
 

Aplikacja w iPhonie 
lub iPadzie 

 
 

Dźwięk gitary 
lub mikrofonu 

 
 

 
Dźwięk będzie przesyłany z 
iPada lub iPhona do wzmac-
niacza. 

 
 

Wyjście z iPhona lub iPada 
 
 
 
 
 
 
 
Dźwięk gitary lub mikrofonu 

 
Dźwięk gitary będzie kierowany ze wzmacniacza 
MICRO CUBE GX do iPada lub iPhona. 

 
 

* Jeśli chcesz słyszeć tylko dźwięk z podłączonego iPada lub 
iPhona, gałkę potencjometru [VOLUME] ustaw w pozycji 0. 

 
Szczegóły odnośnie funkcji i-CUBE LINK oraz aplikacji dla 
iPada lub iPhona na stronie firmy Roland: 

http://www.roland.com/ 
 
 

Uwagi związane z mo-
cowaniem pasa 

 
Starannie przytwierdź pas, aby nie mógł się łatwo odczepić. Je-
śli do noszenia wzmacniacza będziesz używać zbyt luźnego pa-
sa, wzmacniacz może upaść i uszkodzić się lub spowodować 
uraz użytkownika. 
 

 
 

UWAGA

• Używaj tylko pasa, znajdującego się w wyposażeniu. 
 Dołączony pas jest przeznaczony wyłącznie do stoso-

wania ze wzmacniaczem MICRO CUBE GX. Nie nale-
ży go używać z innym sprzętem. 

• Trzymając wzmacniacz na pasie nie obracaj go, ani nie 
skręcaj pasa. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż może 
spowodować odczepienie się pasa lub, jeśli ruch będzie 
powtarzalny, nawet urwanie się pasa. 

 

 



Używanie wzmacniacza MICRO CUBE  

 

 
 

Przywracanie ustawień 
fabrycznych 

 
Jeśli chcesz zresetować wszystkie ustawienia, przechowywane w 
pamięci, w poniższy sposób należy przywrócić ustawienia fa-
bryczne. 

1. Przytrzymując wciśnięty przycisk [MEMORY] 
włącz zasilanie. 
Wszystkie diody migną, a ustawienia powrócą do stanu fabrycz-
nego. 

 
UWAGA 

Uruchomienie procedury przywracania ustawień fa-
brycznych spowoduje skasowanie wszystkich ustawień, 
przechowywanych w pamięci wzmacniacza MICRO 
CUBE GX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zacisk uziemienia 
 

W zależności od konkretnego umiejscowienia instrumentu możesz do-
świadczyć gromadzenia się ładunków elektrycznych na obudowie, podłą-
czonym do instrumentu mikrofonie lub metalowych elementach stykają-
cych się, lub bezpośrednio podłączonych do tego urządzenia. Jest to 
spowodowane niemierzalnymi ładunkami elektrycznymi, które są całkowi-
cie nieszkodliwe. Jeśli jednak będzie to stanowić problem, instrument na-
leży uziemić (patrz rysunek). Po uziemieniu urządzenia może pojawiać 
się delikatne brzęczenie, zależnie od stanu instalacji. Jeśli nie masz pew-
ności, co do metody połączenia, skontaktuj się ze sprzedawcą lub serwi-
sem handlowym Roland. 

 

Miejsca nieodpowiednie do podłączania uziemienia: 
• Rury instalacji wodociągowej (może wystąpić wstrząs lub porażenie prądem) 
• Rury instalacji gazowej (może wystąpić pożar lub eksplozja) 
• Uziemienia linii telefonicznych lub piorunochrony (niebezpieczeństwo w czasie burzy) 
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Dane techniczne 
 

Roland MICRO CUBE GX: Wzmacniacz gitarowy 
 

Nominalna moc 
wyjściowa 3 W 
Nominalny poziom 
wejściowy (1 kHz) 

Gniazdo [INPUT]: -10 dBu / 1 MΩ 
Gniazdo [i-CUBE LINK/AUX IN]: -10 dBu 

Głośnik 12 cm (5 cali) x 1 

Sterowanie 

Przełącznik zasilania [POWER] 

Przełącznik [AMP TYPE] (ACOUSTIC SIM, 
JC CLEAN, BLACK PANEL, BRIT COMBO, 
CLASSIC STACK, R-FIER STACK, 
EXTREME, MIC) 

Przycisk [MEMORY] 

Przycisk [TUNER] 

Potencjometr [GAIN] 

Potencjometr [VOLUME] 

Potencjometr [TONE] 

Potencjometr [EFX] (CHORUS, FLANGER, 
PHASER, TREMOLO, HEAVY OCTAVE)  

Potencjometr [DELAY/REVERB] (DELAY, 
REVERB, SPRING) 

Potencjometr [MASTER] 

Sygnalizacja 
POWER 
MEMORY  
EFX 
DELAY / REVERB  
TUNER 

Złącza 

Gniazdo [INPUT] (1/4 cala typu JACK) 

Gniazdo [i-CUBE LINK/AUX IN] (4-wtykowe, 
miniaturowe, typu JACK) 

Gniazdo [REC OUT/PHONES] (stereofonicz-
ne, miniaturowe typu JACK) 

Gniazdo [DC IN] 
 

 

Zasilanie 
Zasilacz prądu stałego 
Baterie alkaliczne (typu AA, LR6) x 6 
Akumulatorki niklowo-manganowe (AA, HR6) x 6 

Pobór prądu 155 mA 
Oczekiwany czas 
pracy baterii przy 
użytkowaniu w 
trybie ciągłym 

Baterie alkaliczne: około 20 godzin 
Akumulatorki niklowo-manganowe: 
około 25 godzin (o pojemności 2400 mAh) 
* Podane wielkości mogą być inne, w zależności 

od stanu baterii i warunków użytkowania. 
Wymiary 247 (dł.) x 172 (szer.) x 227 (wys.) mm 
Waga 2,7 kg 

Akcesoria 
Instrukcja obsługi 
Zasilacz prądu stałego 
Pasek 
Kabel 4-wtykowy, miniaturowy typu JACK 

* 0 dBu = 0.775 VRMS 
* W interesie ulepszania produktu, podane powyżej dane i wygląd 

urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

 



 

 

MEMO 
 

 



 

 

MEMO 
 

 
 



 

 

 
 

Dla krajów UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi od-
padami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bardzo nieko-
rzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bo-
wiem jego centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo 
powodują silne reakcje alergiczne. 

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych, 
który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną 
zbiórkę odpadów. 

Zapamiętaj!!!!! 

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, po zu-
życiu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny. 

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwarzanie przy-
czynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery 
oraz wód powierzchniowych.  

 
 
 

  Dla krajów UE 
 
 

Produkt odpowiada normom Europejskiej Dyrektywy nr 2004/108/EEC. 

 



 

 

 

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

 

 
 

Wg stanu na dzień 01.04.2013 (ROLAND) 



 

 

 


