
 
 

Instrukcja obsługi 

 
 
 
 
 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie sekcji zatytułowanych: „BEZPIECZNE 
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA” i „WAŻNE UWAGI” (na oddzielnym arkuszu). Te sekcje 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.   

 
 

Witamy w świecie pętli! 
 

Looper RC-1 to pedałowy rekorder, umożliwiający rejestrowanie fraz, granych na gitarze lub gitarze basowej i odtwarzanie ich za pomocą pedału. 
Istnieje możliwość kreowania rozmaitych brzmień poprzez nakładanie dźwięku podczas zapisu z odtwarzaniem w czasie rzeczywistym. 

* Łatwe tworzenie zapętlonych fraz. 

* Zarejestrować można maksymalnie 12 minut dźwięku (stereo). 

* Sygnał wejściowy audio może być stereofoniczny. 
 

Opis paneli 
 

 

Gniazdo [DC IN] 
Gniazdo do podłączania zasilacza (serii PSA; opcjonalny). Używając zasilacza możesz grać nie troszcząc się o to, ile jeszcze 
wytrzyma bateria. 

* Używać należy jedynie zalecanego zasilacza (serii PSA) i podłączać go do sieci o odpowiednim napięciu. 
Nie używać innych zasilaczy, bo może to być przyczyną niewłaściwego działania. 

* W przypadku podłączenia zasilacza, urządzenie będzie pobierać z niego energię. 

* Zalecamy, aby bateria była włożona do urządzenia nawet w przypadku korzystania z zasilacza 
sieciowego. Zapewni to możliwość nieprzerwanej gry nawet wtedy, gdy kabel zasilania zostanie 
odłączony przypadkowo. 

 
 
Potencjometr [LEVEL] 
Regulacja głośności odtwarzanej frazy zapętlonej. 

* Nie można regulować poziomu sygnału, doprowadzanego do gniazd wejściowych (A/MONO i B). 
 
 
 

Gniazda wyjściowe OUTPUT (A (MONO), B) 
Gniazda służą do łączenia urządzenia ze wzmacniaczem lub odsłuchem. 
Jeśli używasz konfiguracji monofonicznej, użyj gniazda A/MONO. 

 

Gniazdo A/MONO funkcjonuje również jako przełącznik zasilania. 
Zasilanie zostanie włączone po włożeniu wtyczki do tego gniazda. Wzmacniacz  
Wyjmuj wtyczkę z tego gniazda, gdy urządzenie nie jest używane. gitarowy 

*  Nie podłączaj słuchawek do gniazd wyjściowych, bo możesz je uszkodzić. 

 
 
 

Dioda [CHECK] 
Dioda pokazuje stan zasilania (włączone lub wyłączone) oraz sygnalizuje stan baterii. 

* Jeśli efekt będzie zasilany z baterii, a przy próbie włączenia dioda [CHECK] przygaśnie lub nie będzie się świecić wcale, będzie 
to oznaczać, że bateria jest prawie rozładowana i należy ją wymienić. Odnośnie wymiany baterii patrz akapit „Wymiana baterii”. 

 
 

 
Wskaźnik [LOOP] 
Diody wskaźnika świecą podczas zapisu, odtwarzania lub dogrywania. 

 
Diody świecą kolorem Opis 
Czerwonym Podczas zapisu 
Czerwonym i zielonym Podczas dogrywania 
Zielonym Podczas odtwarzania 

 
* Podczas dogrywania lub odtwarzania obrotu migających diod odpowiada długości 

frazy. 
 

 
Gniazdo [STOP/UNDO] 

 

Jeśli podłączysz pedał przełączający (FS-5U, FS-6, FS-7: sprzedawany 
oddzielnie), za jego pomocą będzie można zatrzymywać odtwarzanie lub 
używać funkcji UNDO i REDO. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Przełącznik pedałowy 

Pedał umożliwia przełączanie zapisu, dogrywania i odtwarzania frazy. Naciśnij szybko dwa razy, 
aby przerwać odtwarzanie. 

Jeśli fraza nie będzie odtwarzana i wciśniesz pedał na 2 sekundy lub dłużej, fraza zostanie 
skasowana. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Śruba motylkowa 
Gdy śruba jest odkręcona, pedał jest otwarty, 
umożliwiając wymianę baterii. 

* Odnośnie wymiany baterii patrz akapit „Wymiana 
baterii”. 

 
 

 

Gniazda wejściowe INPUT (A (MONO), B) 
Do tych gniazd można podłączyć gitarę, inny instrument lub procesor efektów. 

 

* Podłączając stereofoniczny procesor efektów należy 
używać obydwu gniazd. Źródła sygnału monofonicznego 
należy podłączać do gniazda INPUT A (MONO). 

 
 
 

 
Gitara elektryczna 

 

 

Ostrzeżenia związane z połączeniami 
 

 

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

*  Poziom głośności we wzmacniaczu można zwiększyć dopiero włączeniu zasilania wszystkich urządzeń. 

*  W przypadku stosowania zasilania bateryjnego, wskaźnik obecności zasilania zacznie świecić słabiej, 
gdy napięcie zasilania zacznie spadać poniżej nominalnego poziomu. Wymień baterię tak szybko, jak to 
możliwe. 

*  W przypadku stosowania kabli z opornikami, poziom głośności urządzeń podłączonych do gniazd grupy 
INPUT może być niski. W takim przypadku należy stosować kable bez rezystorów. 

 
 

 

 

Włączanie zasilania 
 

 

Włożenie wtyczki do gniazda wyjściowego L/MONO powoduje włączenia zasilania urządzenia. 

Po wykonaniu połączeń kablowych, w odpowiedniej kolejności włącz zasilanie poszczególnych urządzeń. 
Włączając zasilanie w złej kolejności ryzykujesz uszkodzeniem głośników i/lub innych urządzeń. 

Gdy włączasz zasilanie: Wzmacniacz powinien być włączony jako ostatni. 

Gdy wyłączasz zasilanie: Wzmacniacz powinien być wyłączony jako pierwszy. 

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

* Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania zawsze sprawdź, czy poziom głośności został 
zredukowany. Nawet po zredukowaniu poziomu głośności w momencie włączania zasilania możesz 
usłyszeć jakiś dźwięk. Pamiętaj, że jest to zjawisko normalne, niewskazujące na usterkę. 

 

Ostrzeżenie związane z włączaniem zasilania 

 

Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy migają diody wskaźnika [LOOP] lub ich światło wiruje (tzn. nie 
wyciągaj wtyczki z gniazda wyjściowego OUTPUT A/MONO). Jeśli to zrobisz, możesz stracić 
zarejestrowane dane. 

 
 

Obsługa podstawowa 
 

 

W pokazany na diagramie sposób naciskaj pedał, aby rejestrować, dogrywać lub odtwarzać. 
 
 

Zapis 
 

Rejestrowanie 
dźwięku gitary lub 
basu 

 

Świeci kolorem czerwonym 
 
 
 

Metody zatrzymywania 
 

Przykład: Gdy chcesz zatrzymać zapis przy końcu 
taktu o metrum 4/4. 

 Na początku czwartej miary naciśnij pedał 
jeden raz, a następnie naciśnij go ponownie 
na początku pierwszej miary następnego 
taktu. 

 

 

Dogrywanie 
 
Nakładanie danych w pętli. 
Naciśnięcie pedału przełącza 
urządzenie w tryb odtwarzania. 

 

Świeci kolorem czerwonym i zielonym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwszy raz Drugi raz 
 

 

Odtwarzanie w pętli 
 

Odtwarzanie frazy w pętli. 
Naciśnięcie pedału przełącza 
urządzenie w tryb dogrywania. 

 
Świeci kolorem zielonym 

 
 
 

Zatrzymanie 
 

Odtwarzanie lub dogrywanie można zatrzy-
mać dwukrotnym naciśnięciem pedału. 
 
* Pedał należy nacisnąć dwukrotnie w 

ciągu jednej sekundy. 
 

 
 Jeśli do gniazda [STOP/UNDO] podłączony będzie 

pedał zewnętrzny, do zatrzymywania można 
używać pedału. 

 Zarejestrowana fraz jest zachowywana w pamięci 
również po wyłączeniu zasilania. 

 

 

 Minimalny czas zapisu frazy zapętlonej wynosi 
około 1,5 sekundy. Jeśli pedał zostanie naciśnięty 
wcześniej, zapis będzie kontynuowany aż do 
osiągnięcia tego czasu. 

 Maksymalny czas zapisu frazy zapętlonej wynosi 
około 12 minut (stereo). Jeśli ten czas zostanie 
przekroczony, zapis lub dogrywanie zostanie 
przerwane, ponieważ zabraknie miejsca w pamięci 
wewnętrznej. 

 Firma Roland nie bierze odpowiedzialności za 
straty, wynikające z utraty danych. 

 
 
 

Zasilacz (serii PSA: 
(sprzedawany oddzielnie) 



 
 
 
 
 

Usuwanie frazy 
 

Jeśli fraza nie będzie odtwarzana i wciśniesz pedał na 2 sekundy 
lub dłużej, fraza zostanie skasowana. 
Podczas kasowania danych diody wskaźnika [LOOP] migają szybko 
kolorem czerwonym. 
* Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy migają diody wskaźnika 

[LOOP]. Jeśli to zrobisz, możesz stracić zarejestrowane dane. 
 

Anulowanie dogrywki (funkcje UNDO i REDO) 
 

Wciskając na dwie sekundy lub dłużej lewy pedał, podczas zapisu 
lub dogrywki możesz stosować funkcję UNDO lub REDO. 

 

Funkcja Opis 
UNDO Anulowanie ostatniego zapisu lub dogrywki. 

REDO 

Aby przywrócić dane, skasowane za pomocą funkcji 
UNDO, podczas odtwarzania ponownie wciśnij pedał 
na 2 sekundy lub dłużej. 
* Funkcja REO jest dostępna tylko podczas 
dogrywania lub odtwarzania. 

 
Podczas działania funkcji UNDO lub REDO diody wskaźnika 
[LOOP] migają szybko kolorem czerwonym. 

 
Podłączanie pedału zewnętrznego 

 
 

Podłącz pedał przełączający do gniazda [STOP/UNDO] tak, jak 
pokazano na rysunku, ustawiając w nim odpowiednio przełącznik 
POLARITY. 
* Nie można używać pedału FS-5L. 

 
 
 
 
 

 
 
 
1/4 cala JACK mono 
 
1/4 cala JACK mono 

1/4 cala JACK stereo 
 
1/4 cala JACK mono x 2 

1/4 cala JACK stereo 
 
1/4 cala JACK stereo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedał przełączający Działanie 
FS-5U 

Pedał FS-5U/FS-7 
podłączony po stronie 
lewego kanału stereo 
(szpic wtyczki) 
Pedał B sterownika FS-6 

Zatrzymywanie 
Podczas zapisu, dogrywania lub 
odtwarzania naciśnij pedał, aby 
zatrzymać. 

Kasowanie frazy 
Wciśnij pedał na 2 sekundy lub dłużej,
aby skasować frazę. 

Pedał FS-5U/FS-7 
podłączony po stronie 
prawego kanału stereo 
(pierścień wtyczki) 
Pedał A sterownika FS-6 

UNDO/REDO 
Funkcje można stosować naciskając 
pedał. 

 
Copyright © 2014 ROLAND CORPORATION 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie 
może być powielana w żadnej formie bez pisemnej zgody 
ROLAND CORPORATION. 

 

 

Zmiana trybu rejestrowania lub zatrzymywania 
 

 
1. Przytrzymując wciśnięty pedał włącz zasilanie (włóż wtyczkę do 

gniazda OUTPUT A (MONO)). 
 Wskaźnik [LOOP] zasygnalizuje aktualnie wybrany tryb. 
 

Tryb zapisu Opis 

 

Górna 
połowa 

Przełączanie w kolejności: 
zapis  dogrywanie  
odtwarzanie (opcja 
domyślna) 

Kolor 
czerwony 

 

Dolna 
połowa 

Przełączanie w kolejności: 
zapis  odtwarzanie  
dogrywanie. 

 
2. Naciśnij dwukrotnie pedał (w ciągu jednej sekundy), aby 

zmienić tryb rejestrowania danych. 

3. Naciśnij pedał przełączający. 
 Wskaźnik [LOOP] zasygnalizuje aktualnie wybrany tryb 

zatrzymywania. 
 

Tryb zatrzymywania Opis 

 

Górna 
połowa 

Naciśnij dwukrotnie pedał, aby 
zatrzymać natychmiast (opcja 
domyślna). 

Kolor 
zielony 

 

Dolna 
połowa 

Naciśnij pedał dwukrotnie, aby 
zatrzymać przy końcu frazy; 
odtwarzanie zostanie 
przerwane, gdy fraza zostanie 
odtworzona w całości. Po 
zatrzymaniu odtwarzania fraza 
zostanie skasowana. 
Działanie po włączeniu 
zatrzymania 
 Światło diod wskaźnika 

[LOOP] będzie wirować 
(kolor zielony) 

 Naciśnij dwukrotnie pedał, 
aby zatrzymać natychmiast i 
skasować frazę. 

 Wciśnij pedał na 2 sekundy 
lub dłużej, aby anulować 
operację zatrzymywania. 

 
4. Naciśnij dwukrotnie pedał (w ciągu jednej sekundy), aby zmienić 

tryb zatrzymywania. 

5. Po wyłączeniu i pono0wnym włączeniu zasilania, urządzenie 
wróci do trybu normalnej pracy. 

 
Wymiana baterii 

 
 
 
 

   Śruba radełkowa    Pedał 
 

   Podstawa sprężyny 
 

Kabel z zatrzaskiem 
baterii    Sprężyna zwojowa 
 
 
    Otwór tulejki 
 
 

Zatrzask baterii 
 
 Gniazdo baterii 

 
Bateria 9V 

 
 

1. Przytrzymaj wciśnięty pedał i wykręć śrubę motylkową. 
* Pedał można otworzyć bez całkowitego wykręcania śruby. 

2. Wyjmij starą baterię z pojemnika i odłącz zatrzask kablowy, 
do którego jest podłączona. 

3. Podłącz zatrzask do nowej baterii i włóż ją do pojemnika. 
* Zwracaj uwagę na polaryzację („plus” do „minusa”). 

4. Wsuń sprężynę w podstawę z tyłu pedału i zamknij pedał. 
* Uważaj, aby kabelek nie wplątał się w sprężynę. 

5. Na koniec włóż śrubę w otwór prowadnicy i dokręć ją. 
 

 

Dane techniczne 
 

 

BOSS RC-1: Looper 
 

Nominalny poziom 
wejściowy 

-20 dBu 

Impedancja 
wejściowa 

1 MΩ 

Nominalny poziom 
wyjściowy 

-20 dBu 

Impedancja 
wyjściowa 

1 kΩ 

Zalecana impedancja 
obciążenia 

10 kΩ lub więcej 

Maksymalny czas 
zapisu 

Około 12. minut 

Zasilanie 

9 V prądu stałego: Bateria alkaliczna (9V, 
typ 6LR61), zasilacz prądu stałego (seria 
PS: (sprzedawany oddzielnie) 
* Nie można używać akumulatorków 

niklowo-manganowo-wodorkowych. 

Pobór prądu 

85 mA 
* Oczekiwany czas pracy baterii przy 
użytkowaniu w trybie ciągłym: Alkaliczne: 
Około 4,5 godziny 
Powyższe dane mogą być różne w 
zależności od warunków użytkowania. 

Wymiary 73 (szer.) x 129 (gł.) x 59 (wys.) mm 
Waga 440 g (z baterią) 

Akcesoria 

Instrukcja obsługi 
Broszury (BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE 
URZĄDZENIA, WAŻNE UWAGI, 
INFORMACJA), bateria alkaliczna (9V, 
6LR61) 

Opcje (sprzedawane 
oddzielnie) 

Zasilacz prądu stałego: serii PSA, pedał 
przełączający: FS-5U, FS-6, FS-7 

 

• 0 dBu = 0,775 Vrms 

• W interesie ulepszania produktu, specyfikacja i wygląd urządzenia 
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

Bateria 
 

• Baterie powinny być zakładane lub wymienianie zawsze przed 
podłączeniem innych urządzeń. Robiąc tak, unikniesz awarii lub 
nieprawidłowego działania. 

• Zaleca się korzystanie z zasilacza AC, ponieważ urządzenie 
zużywa relatywnie dużą ilość energii elektrycznej. Jeśli wolisz 
używać baterii, należy stosować baterie alkaliczne. 

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

 

Naprawy i dane 
 

• Chociaż podczas naprawy będziemy robić wszystko, aby 
zachować dane, przechowywane w pamięci urządzenia, w 
niektórych przypadkach, takich jak fizyczne uszkodzenie 
pamięci, odzyskanie jej zawartości może być niemożliwe. Firma 
Roland nie bierze odpowiedzialności za straty, wynikające z 
utraty danych. 

 

Własność intelektualna 
 

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

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

• Roland, BOSS i LOOP STATION to znaki fabryczne firmy 
Roland Corporation, zastrzeżone w USA i/lub innych krajach. 

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

 
 


