
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi (ten dokument) 

Przeczytaj najpierw. Ta instrukcja opisuje podstawowe sprawy, o których należy wiedzieć w celu posługiwania się instrumentem. 
 
 

Instrukcja w formacie PDF (do pobrania z Internetu) 

• Wykaz danych 

 To jest wykaz brzmień, zestawów perkusyjnych, sekwencji rytmicznych i 
efektów, które umieszczono w pamięci instrumentu. 

• Implementacja MIDI 

 Szczegółowe informacje o komunikatach MIDI. 

 

 

Jak zdobyć instrukcję w 
formacie PDF 

1. Za pomocą komputera wejść na niżej podaną 
stronę. 

 http://www.roland.com/manuals/ 
 

2. Szukać produktu o nazwie „V-Combo VR-09”. 



 



Opis ogólny 
 
 

 

Sekcje brzmień 
 

VR-09 posiada trzy sekcje brzmień – organową, fortepianową i syntezatorową – a każda z nich zajmuje oddzielny obszar płyty czołowej. 

Można również odtwarzać równocześnie dwa brzmienia lub dzielić klawiaturę na dwie części i w każdej z nich używać innego brzmienia. 

 

Sekcja organowa 
 

Tutaj, za pomocą potencjometrów, 
można dopasowywać brzmienie or-
ganowe do własnych upodobań. 

 Sekcja 
fortepianowa 

 

Tutaj można wybierać różne 
brzmienia fortepianowe. 

Sekcja synte-
zatorowa 

 

Tutaj można wybierać różne 
brzmienia syntezatorowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa MODE 

 
 
 
 
 

Wybieranie pojedyncze-
go brzmienia organowe-
go, fortepianowego lub 
syntezatorowego naci-
śnięciem jednego przy-
cisku. 

 
 

 
• „Wybieranie brzmień” (s. 12) 
• „Edycja brzmienia organowego” (s. 16) 
• „Edycja brzmienia syntezatorowego” (s. 22) 
• „Łączenie dwóch brzmień” (s. 27) 

 

 
 
 
 

Efekty oraz efekt ROTARY 
 

Brzmienia można przetwarzać różnymi efek-
tami oraz używać symulatora efektu 
ROTARY. 

Potencjometrami grupy EFX można modyfiko-
wać brzmienie w czasie rzeczywistym. 

 
 
 
 
 

 
• Dodawanie efektów do brzmienia (s. 23). 

• „Efekt ROTARY” (s. 19) 
 
 
 

 

Zestaw Ustawień 
 

Ustawienia brzmień i efektów, jak również kombina-
cje brzmień, można przechowywać w postaci „Zesta-
wu Ustawień”. 

Brzmienie instrumentu można szybko zmienić, wy-
wołując zachowany wcześniej Zestaw Ustawień. 

 
 
 
 

 
„Wybieranie ulubionych brzmień (Zestaw Ustawień)” 
(s. 14) 

Sekcja perkusyjna 
 

Sekcja perkusyjna umożliwia: 

• Odtwarzanie brzmień perkusyj-
nych i efektów dźwiękowych za 
pomocą klawiatury (s. 15). 

• Granie na klawiaturze z akom-
paniamentem wewnętrznych 
sekwencji rytmicznych lub 
utworów, znajdujących się w 
pamięci  USB (s. 32, 34). 

• Rejestrowanie własnej gry (s. 33). 

• Granie z użyciem funkcji LOOPER 
(s. 33). 
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Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie akapity „Warunki bezpiecznego użytkowania” (s. 62) oraz „Ważne uwagi” (s. 64). 
Zawierają ważne informacje, związane z właściwą obsługą urządzenia. Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości urządze-
nia - 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 niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej formie bez pisemnej zgody firmy ROLAND 
CORPORATION. 
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Opis paneli 
 

 

Panel przedni 
 

 

 
 
 

Numer Nazwa  Opis Strona 

 Gniazdo [USB MEMORY] 

Tutaj należy podłączać pamięć USB (sprzedawana oddzielnie). 
Można zachowywać lub odtwarzać zarejestrowane utwory oraz zachowywać i ładować Zestawy 
Ustawień. 
Jeśli podłączysz bezprzewodowy adapter USB (WNA1100-RL; sprzedawany oddzielnie), 
będziesz w stanie używać aplikacji, obsługujących łączność bezprzewodową. 
* Podczas otwierania lub zamykania pokrywy gniazda [USB MEMORY] należy uważać, 

aby nie przyciąć sobie palców między panelem, a ruchomą częścią. W miejscach, w któ-
rych znajdują się małe dzieci, należy zapewnić opieką osób dorosłych. 

* Nigdy nie wkładaj, ani nie wyjmuj pamięci USB przy włączonym zasilaniu. Mogłoby to 
spowodować uszkodzenie danych w instrumencie lub w pamięci USB. 

* Ostrożnie umieść kartę pamięci w gnieździe. 
* Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Roland. W przypadku korzysta-

nia z wyrobów innej firmy nie gwarantujemy poprawności działania. 

33 
39 
52 

Sterownik D-BEAM 
Wiele parametrów brzmienia można zmieniać, poruszając ręką nad czujnikiem sterownika D-BEAM. 
Przycisk [PITCH] Gdy będzie się świecić, sterownik D-BEAM będzie zmieniać wysokość odtwarzanych dźwięków 

(odstrajanie). 
Przycisk [SFX] Gdy będzie się świecić, sterownik D-BEAM będzie sterować efektami dźwiękowymi. 

 

Przycisk [CONTROLLER] Gdy będzie się świecić, sterownik D-BEAM będzie sterować przypisanym do niego efektem. 
24 

Grupa EFX 
Potencjometry tej grupy umożliwiają przetwarzanie dźwięku za pomocą rozmaitych efektów. 
Potencjometr [OVERDRIVE]  Stosowanie przesteru (efekt DISTORTION). 
Potencjometr [TONE] Regulacja barwy dźwięku. 
Potencjometr [COMPRESSOR] Dźwięk brzmienia staje się bardziej jednorodny. 
Potencjometr [MFX] Stosowanie procesora wieloefektowego. 
Potencjometr [DELAY] Opóźnianie dźwięku w celu kreowania efektu echa. 

 

Potencjometr [REVERB] Dodawanie pogłosu. 

23 

Sekcja organowa (ORGAN) 
Tutaj można wybierać różne brzmienia organowe. Można również tworzyć własne brzmienia organowe i regulować poziom głośności. 
Potencjometry harmonicznych Służą do tworzenia brzmienia organowego. 

Brzmienie można zmieniać w czasie rzeczywistym. 16 
Potencjometr [LEVEL] Regulacja poziomu głośności sekcji organowej. — 
Przycisk [TYPE] Wybieranie wariacji brzmienia organowego. 12 
Przycisk [SPLIT]  Podział klawiatury na dwie części. 28 
Przycisk [UPPER/LOWER] Wybieranie parii, do której stosowane będą potencjometry harmonicznych. 28 
Przycisk [PERCUSSION] Włączanie lub wyłączanie akcentu perkusyjnego, stosowanego z brzmieniem organowym. 20 

 

Przycisk [VIBRATO/CHORUS] Włączanie lub wyłączanie efektu VIBRATO lub CHORUS, stosowanego z brzmieniem organowym. 21 
Ekran oraz grupa MODE 

 Ekran Tutaj wyświetlane są nazwy brzmień oraz pozostałe ustawienia. — 
Przycisk [ORGAN] Odtwarzanie brzmień organowych. 12 
Przycisk [PIANO] Odtwarzanie brzmień fortepianowych. 13  
Przycisk [SYNTH] Odtwarzanie brzmień syntezatorowych. 13 
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  Opis paneli 
 

 

 
Numer Nazwa  Opis Strona

Grupa CURSOR Przyciski te służą do wybierania parametrów. — 
Koło [ VALUE] Używaj go do zmieniania wartości parametrów. — 
Przycisk [MENU] Wywoływanie ekranu roboczego „Menu”. 42 
Przycisk [ENTER] Zatwierdzanie wartości lub uruchamianie operacji. — 

 

Przycisk [EXIT] Wywoływanie poprzedniego ekranu roboczego lub anulowanie operacji. — 
Przycisk [TRANSPOSE] Transpozycja klawiatury w górę lub w dół w krokach półtonowych. 26 

 Przyciski [UP/+] i [DOWN/–] 
grupy OCTAVE Transpozycja klawiatury w górę lub w dół w krokach oktawowych. 26 
Sekcja fortepianowa (PIANO) 
Tutaj można wybierać brzmienia fortepianowe i regulować poziom głośności. 
Przycisk [PIANO] Wybieranie brzmień fortepianowych. 
Przycisk [E. PIANO] Wybieranie brzmień fortepianów elektrycznych. 
Przycisk [CLAV] Wybieranie brzmień klawesynów. 
Przycisk [OTHERS] Wybieranie brzmień fortepianowych, których nie wyszczególniono na płycie czołowej. 

13  

Grupa Level Regulacja poziomu głośności sekcji fortepianowej. — 
Sekcja syntezatorowa (SYNTH) 
Tutaj można wybierać brzmienia syntezatorowi i regulować poziom głośności. 
Przycisk [SPLIT] Dzielenie klawiatury, aby można było grać dwoma różnymi brzmieniami. 28 
Przycisk [BRASS] Wybieranie brzmień instrumentów dętych blaszanych. 
Przycisk [STRINGS] Wybieranie brzmień instrumentów smyczkowych. 
Przycisk [SYNTH LEAD] Wybieranie solowych brzmień syntezatorowych. 
Przycisk [BASS] Wybieranie brzmień basowych. 
Przycisk [PAD] Wybieranie brzmień sytezatorowych typu PAD. 
Przycisk [CHOIR] Wybieranie brzmień chórów. 
Przycisk [SFX] Wybieranie efektów dźwiękowych. 
Przycisk [OTHERS] Wybieranie brzmień syntezatorowych, których nie wyszczególniono na płycie czołowej. 

13 
 

Grupa Level Regulacja poziomu głośności sekcji syntezatorowej. — 
Grupa REGISTRATION 
Przyciski tej grupy służą do rejestrowania i wywoływania ulubionych brzmień. 
Przycisk [BANK] Wybieranie banku Zestawów Ustawień. 14 
Przyciski [1]–[4] Wybieranie Zestawu Ustawień (1–4). 14 

 

Przycisk [NEXT] Wybieranie następnego Zestawu Ustawień. 14 
Sekcja perkusyjna (DRUM) 
Tutaj można wybierać zestawy perkusyjne lub sekwencje rytmiczne oraz wybierać i odtwarzać utwory. 
Przycisk [RHYTHM] Wybieranie zestawów perkusyjnych. 15 
Przycisk [TAP TEMPO] Określanie tempa sekwencji rytmicznej. 32 
Grupa LEVEL Regulacja poziomu głośności zestawu perkusyjnego, utworu lub sekwencji rytmicznej. 32 
Przycisk [LOOPER] Włączanie lub wyłączanie funkcji LOOPER. 37 
Przycisk [SONG/RHYTHM] Wybieranie utworów lub sekwencji rytmicznych. 32 

34 
Przycisk [REC] Rejestrowanie gry. 33 

37 
Przycisk [START/STOP] Uruchamianie lub zatrzymywanie zapisu albo odtwarzania. 34 

 

Przyciski [◄◄/I◄] i [►I/►►] Przesuwanie danych utworu. 34 
Sterowniki umieszczone po lewej stronie klawiatury 

 Potencjometr [VOLUME] Regulacja ogólnego poziomu głośności wyjściowej. — 
Przycisk [ON/OFF] grupy 
ROTARY SOUND Włączanie lub wyłączanie efektu ROTARY (efekt modulujący). 19 

 Przycisk [FAST/SLOW] grupy 
ROTARY SOUND 

Zmienianie prędkości wirowania w efekcie ROTARY. 19 

 
Drążek PITCH 
BEND/MODULATION Modyfikowanie dźwięku w czasie rzeczywistym. 25 
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Grupa OUTPUT 
 

Podłącz tutaj wzmacniacz lub 
mikser. 

Opis paneli   
 

 

 

Panel tylny (podłączanie urządzeń) 
 

Gniazdo [DAMPER] 
 

Tutaj można podłączyć pedał przełącza-
jący lub pedał tłumika (serii DP; sprzeda-
wany oddzielnie). 

Pedał przełączający może być używany 
do wydłużania wybrzmiewania dźwięków. 

Przytrzymanie wciśniętego pedału powo-
duje przedłużenie dźwięku bez koniecz-
ności trzymania wciśniętych klawiszy. 

Pedału przełączającego można również 
używać do sterowania funkcją LOOPER 
(parametr „Damper Assign”: s. 45). 

Gniazdo [EXPRESSION PEDAL] 
 

Tutaj można podłączyć pedał ekspresji 
(serii EV; sprzedawany oddzielnie). 

Pedałem ekspresji można zmieniać po-
ziom głośności. 

* Używaj jedynie zalecanego pedału eks-
presji (serii EV; sprzedawany oddzielnie). 
Podłączenie pedału innego typu może 
być przyczyną uszkodzenia instrumentu. 

 

 
Do tego gniazda można 
również podłączyć pedał 
przełączający (DP-2, sprze-
dawany oddzielnie), w celu 
sterowania funkcją 
LOOPER (parametr 
„Expression Assign”: s. 45). 

Gniazdo [PK IN] 
 

Gniazdo służy do podłączania klawiatury 
pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawane 
oddzielnie). 

Umożliwia to posługiwanie się pedałową 
partią organową. 

 

Gniazdo [PHONES] 

Gniazdo służy do podłączania 
sprzedawanych oddzielnie słucha-
wek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa MIDI strona 51 
 

Podłączanie urządzeń MIDI w celu 
wymiany danych. 

* Gniazd MIDI oraz gniazda [USB 
COMPUTER] nie można używać 
równocześnie. 

 

 

Gniazdo [EXT INPUT] 

 
 

 

Przełącznik [POWER] 
 

Naciśnij przycisk, aby włą-
czyć lub wyłączyć zasilanie. 

 
 
 
 

Gniazdo [USB COMPUTER] 

 
 
 

 
strona 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  strona 51 

Jeśli za pomocą kabla, zakończo-
nego miniaturową, stereofoniczną 
wtyczką typu JACK podłączysz od-
twarzacz audio lub inne źródło, jego 
dźwięk będzie można wyprowadzać 
gniazdami grupy OUTPUT. 
Do regulacji poziomu należy używać ele-
mentów urządzenia wejściowego. 
* Tego dźwięku nie można rejestrować. 

Za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla 
USB połącz instrument z komputerem w 
celu wymiany danych muzycznych (MIDI). 

* Gniazd MIDI oraz gniazda [USB 
COMPUTER] nie można używać równo-
cześnie. 

 

Gniazdo [DC IN] 
 

Gniazdo służy do podłączania znajdującego 
się w wyposażeniu zasilacza sieciowego. 

 

Zasilacz należy kłaść tak, aby 
bok ze wskaźnikiem diodo-
wym znajdował się u góry, a 
bok z informacją tekstową na 
dole. 
Wskaźnik diodowy będzie się 
świecić po podłączeniu zasila-
cza do gniazda zasilania prą-
dem zmiennym. 

 

 
 
 

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem 
sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj poziom gło-
śności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń. 

* W przypadku stosowania kabli z opornikami, poziom głośności urządzeń 
podłączonych do gniazda [EXT INPUT] może być niski. W takim przypad-
ku należy stosować kable bez rezystorów. 
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Przygotowania 
 
 

Zakładanie baterii 
 

Po założeniu ośmiu akumulatorków niklowo-manganowych (typ 
AA, HR6), które są dostępne w sprzedaży, na instrumencie bę-
dzie można grać bez konieczności podłączania zasilacza. 

* Zalecamy, aby baterie były włożone do urządzenia nawet w 
przypadku korzystania z zasilacza sieciowego. Zapewni to 
możliwość nieprzerwanej gry nawet wtedy, gdy kabel zasila-
nia zostanie odłączony przypadkowo. 

 
 
Rodzaje stosowanych baterii 

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

Stosowanie akumulatorków niklowo-manganowych zapewni 
pięciogodzinną pracę instrumentu w temperaturze pokojo-
wej. (Jednakże po podłączeniu pamięci USB żywotność 
spadnie do około 3 godzin. Czas pracy w trybie ciągłym mo-
że być różny w zależności od warunków użytkowania.) 

 
UWAGA 

Nie używać baterii alkalicznych i cynkowo-węglowych. 

 
Obchodź się z bateriami ostrożnie 

• Niewłaściwa obsługa baterii, akumulatorków lub ładowarki 
baterii może być przyczyną wycieku, przegrzania, pożaru 
lub eksplozji. Przed użyciem baterii należy przeczytać i ści-
śle przestrzegać wszystkie zalecenia, dołączone do baterii, 
akumulatorków lub ładowarki. 

• Używając akumulatorków i ładowarki, do ładowania używaj 
wyłącznie ładowarki, zalecanej przez producenta akumula-
torków. 

• Nieprawidłowo użytkowane baterie mogą eksplodować lub 
wyciec powodując szkody. W celach bezpieczeństwa, nale-
ży przeczytać i przestrzegać środków ostrożności. 

• Baterie należy instalować zgodnie z instrukcjami zwraca-
jąc uwagę na prawidłową polaryzację. 

• Unikaj mieszania różnych typów baterii. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

1. Zdejmij pokrywę pojemnika na baterie, naciskając 
zaczepy pokrywy pojemnika na baterie, znajdujące-
go się w dnie instrumentu. 

 

  
 

 Odwracając instrument do góry dnem, pod cztery narożniki pod-
łóż czasopisma (lub inne materiały), aby nie uszkodzić przyci-
sków, potencjometrów, itp. Zachowaj ostrożność, aby instru-
ment nie upadł, nie zsunął się lub nie ześlizgnął. 

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

 

  
 

UWAGA 

Baterie należy zakładać zgodnie z instrukcjami, zwracając 
uwagę na prawidłową polaryzację. 

3. Starannie załóż pokrywę pojemnika baterii. 

 

Kiedy wymieniać baterie 
 
Gdy napięci baterii zacznie spadać, na ekranie pojawi się komuni-
kat „Charge Battery”. 

Przerwać pracę i doładować. 
 

UWAGA 

• Jeśli po pojawieniu się powyższego komunikatu będziesz 
pracować dalej, wkrótce pojawi się komunikat „Battery 
Low!” i dalszy używanie instrumentu nie będzie możliwe. 

• Za pomocą tego instrumentu nie można ładować akumu-
latorków niklowo-manganowych. 

• Do tego celu należy używać odpowiedniej ładowarki. 
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Przygotowania   
 

 

 

Montaż instrumentu na statywie 
 

Uważaj, aby nie przyciąć sobie palców 

Jeśli instrument chcesz postawić na statywie, używaj statywu KS-18Z lub KS-12 firmy Roland. Ustaw instrument w niżej pokazany sposób. 

* W przypadku używania klawiatury pedałowej (PK-9; sprzedawana oddzielnie), należy uzywać statywu KS-12. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Zrównać przód in-
strumentu z przo-
dem statywu. 

Wyregulować 
tak, aby wyso-
kość nie prze-
kraczała 1 me-
tra (wysokość 
na poziomie nie 
wyższym niż 
piąty poziom od 
dołu). 

 

Dobrać szerokość statywu, aby 
gumowe nóżki instrumentu 
znajdowały się na wysokości 
nóg statywu. 

 
 
 

 Widok z góry 

 
 
 
 

 
 

 
 

Ustawić szerokość statywu tak, 
aby gumowe nóżki instrumentu 
weszły w otwory, przeznaczone 
do tego celu. 

 

 
 
 
 
 

  Widok z góry 
 
 
 
 

Używanie dołączonej osłony gniazda pamięci USB 
 

Osłona ta pozwala chronić pamięć USB przed złodziejami. 
 

UWAGA

• Należy używać dołączonych śrub. 

• Do odkręcania i dokręcania śrub należy używać dołączo-
nego klucza imbusowego. Używanie nieodpowiedniego 
klucza spowoduje uszkodzenie łba śrub. 

• Uważaj, aby nie przekręcić śrub. Można w ten sposób 
uszkodzić łeb śruby. 

• Aby dokręcić śrubę, obracaj kluczem w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara. Aby odkręcić śrubę, obra-
caj śrubokrętem w kierunku przeciwnym z ruchem wska-
zówek zegara. 

 
 

odkręcanie dokręcanie 
 
 
• Odkręcone śruby trzymaj poza zasięgiem małych dzieci, 

aby ich przypadkowo nie połknęły. 

• Nigdy nie dopuść do tego, aby do komory pamięci USB 
dostały się obce ciała (np. monety lub drut). 
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Przygotowania 
 

 

Włączanie i wyłączanie zasilania 
 
 

Włączanie zasilania 
 

UWAGA 

* Po poprawnym wykonaniu wszystkich połączeń (s. 8), nie 
zapomnij wykonać poniższą procedurę, aby włączyć zasila-
nie wszystkich urządzeń. Jeśli włączysz zasilanie w niewła-
ściwej kolejności, ryzykujesz nieprawidłowym działaniem lub 
uszkodzeniem sprzętu. 

1. Zanim włączysz zasilanie instrumentu, odpowiedz 
sobie na takie dwa pytania: 

• Czy zasilacz i pozostały sprzęt są podłączone prawidłowo? 

• Czy potencjometry poziomu głośności instrumentu i całego po-
zostałego sprzętu są ustawione w położeniu minimalnym? 

2. Naciśnij przycisk [POWER], aby włączyć zasilanie. 
 

  
 

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

3. Włącz zasilanie podłączonych urządzeń audio. 

4. Grając na klawiaturze i słuchając dźwięku powoli 
zwiększaj poziom głośności w instrumencie, aż do 
uzyskania żądanej głośności. 

 Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania zawsze sprawdź, 
czy poziom głośności został zredukowany. Nawet po zreduko-
waniu poziomu głośności w momencie włączania zasilania mo-
żesz usłyszeć jakiś dźwięk. Pamiętaj, że jest to zjawisko nor-
malne, które nie wskazuje na usterkę. 

 
 
 

Wyłączanie zasilania 
 

1. Przed wyłączeniem zasilania, odpowiedz na takie py-
tanie: 

• Czy potencjometry poziomu głośności instrumentu i całego po-
zostałego sprzętu są ustawione w położeniu minimalnym? 

2. Wyłącz zasilanie podłączonych urządzeń audio. 

3. Przyciskiem [POWER] wyłącz zasilanie instrumentu. 

Odsłuch utworów de-
monstracyjnych 

 
 

Oto sposób, w jaki należy odtwarzać utwory demonstracyjne. 

1. Włącz zasilanie. 

2. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 Pojawi się ekran roboczy trybu demonstracyjnego. 
 

  
 

3. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 Rozpocznie się odtwarzanie utworu demonstracyjnego. 

 Po zakończeniu odtwarzania tego utworu rozpocznie się 
odtwarzanie następnego. 

4. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 Odtwarzanie utworu demonstracyjnego zakończy się. 

 

 
Jeśli świecić się będzie przycisk [LOOPER] lub 
[SONG/Rhythm], naciśnięcie przycisku [START/STOP] 
nie uruchomi odtwarzania utworu demonstracyjnego. 

* Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane wykorzy-
stywanie niniejszych materiałów do celów innych niż pry-
watne i dla własnej przyjemności jest naruszeniem praw 
autorskich. 

* Żadne dane MIDI odtwarzanego utworu nie są wysyłane 
gniazdem [OUT/THRU] grupy MIDI ani gniazdem [USB 
COMPUTER]. 

 
 

Funkcja AUTO OFF 
Zasilanie instrumentu zostanie wyłączone automatycznie po 
upływie określonego czasu, który upłynie od chwili używa-
nia go do odtwarzania dźwięku lub manipulowania przyci-
skami lub potencjometrami (funkcja AUTO OFF). Jeśli nie 
chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wy-
łącz funkcję AUTO OFF (s. 39). 

• W przypadku automatycznego wyłączenia zasilania 
wszelkie nie zachowane ustawienia zostaną stracone. 
Jeśli nie chcesz utracić ważnych ustawień, zachowaj je 
wcześniej. 

• Aby przywrócić zasilanie, włącz je ponownie. 
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Wybieranie brzmień 
 
 

Wywoływanie brzmień 
jednym naciśnięciem 

 
Przyciski grupy MODE umożliwiają indywidualne odtwarzanie 
brzmień organowych, fortepianowych i syntezatorowych. 

 

 
Szczegóły odnośnie brzmień w wykazie brzmień, zamiesz-
czonym w pliku PDF „Data List”. 

 
 

Wybieranie brzmień organowych 
 

1. W grupie MODE naciśnij przycisk [ORGAN]. 
Przycisk [ORGAN] zaświeci się. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brzmienie Wariacja brzmienia 

 
 
 
 
 
 

Głośność (potencjometr 
[LEVEL] 
Potencjometry harmonicz-
nych (s. 16) 

 

 
Typ efektu procesora MFX (s. 44) 

 
 

 
Przyciskami grupy CURSOR ustaw kursor na żądanym ele-
mencie, a kołem [VALUE] wybierz brzmienie lub typ efektu 
procesora MFX. 

 

Wybieranie wariacji brzmienia 
organowego 

 

1. W sekcji ORGAN naciśnij przycisk [TYPE]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „ORGAN TYPE”. 
 

 
 

 
 
 

 

2. Kołem [VALUE] wybierz żądany typ brzmienia. 
 

 
 

 
Możesz zagrać na klawiaturze, aby posłuchać brzmienia, 
wskazywanego kursorem. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
• Brzmienia organowe tego instrumentu symulują sposób 

działania klawiatury klasycznych organów akustycznych. 
Jest to tzw. „klawiatura szybka”. 

• Brzmienia organowe tego instrumentu są generowane za 
pomocą „wirtualnego silnika brzmień organowych typu 
TONE WHEEL”, używającego technologii cyfrowej do 
wiernego symulowania sposobu generowania dźwięku w 
organach typu TONE WHEEL. 

 
 
 

Co to jest „szybka klawiatura”? 
Odległość między stykami klawisza w organach tradycyjnych 
jest bardzo mała, co oznacza, że dźwięk jest generowany 
nawet najsłabszym naciśnięciem klawisza. Nadaje to orga-
nom specjalnych właściwości, zapewniających bardzo efek-
tywne używanie techniki glissando oraz temu podobnych 
technik gry. 
Jednakże dobrze znanym efektem ubocznym tego sposobu 
zachowywania się klawiatury organowej jest to, że gdy kla-
wisz zostanie nagle zwolniony, może opaść ponownie, co 
spowoduje niezamierzone wygenerowanie dźwięku po raz 
drugi. 
Z drugiej strony, niektórzy wykonawcy aktywnie korzystają z 
tej właściwości do stosowania zaskakujących, szybkich tech-
nik gry. 

Funkcja „szybkiej klawiatury” tego instrumentu wiernie symu-
luje tę właściwość klawiatury organowej. Ponieważ brzmienia 
sekcji organowej są generowane z dużą szybkością, w przy-
padku nagłego zwolnienia naciśniętego klawisza może poja-
wić się drugi dźwięk; to nie jest objaw nieprawidłowego dzia-
łania. 

* Tryb „szybkiej klawiatury” nie będzie stosowany w przypad-
ku używania innych brzmień, niż organowe oraz wtedy, gdy 
brzmienie organowe będzie używane z innym brzmieniem. 

 
Czym jest wirtualny moduł brzmie-
niowy TONEWHEEL? 

W tradycyjnych organach typu TONEWHEEL dźwięk jest 
generowany za pomocą 91 tarcz zębatych. Każda tarcza 
posiada uzębienie, jak koła w skrzyni biegów, o różnej ilości 
zębów, co powoduje, że generuje dźwięk o określonej wy-
sokości. Silnik kręci tymi tarczami, które obracają się w polu 
magnetycznym, generując sygnały audio o odpowiedniej 
wysokości. Ustawienie suwaków potencjometrów harmo-
nicznych w połączeniu naciskanymi klawiszami określa, któ-
re wysokości dźwięków będą łączone w celu wytworzenia 
brzmienia organowego. 
* Moduł brzmieniowy wirtualnych organów TONEWHEEL 

używa technologii cyfrowej do wiernego odtwarzania tych 
zasad generowania dźwięku przez organy tego typu. 
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  Wybieranie brzmień 
 

 

Wybieranie brzmień fortepianowych 
 

1. W grupie MODE naciśnij przycisk [PIANO]. 
Przycisk [PIANO] zaświeci się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie Wariacja brzmienia 
 

 

Głośność (regulacja przy-
ciskami grupy LEVEL) 
 
Transpozycja oktawowa 
(s. 26) 

 
 
 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 
 

 
Przyciskami grupy CURSOR ustaw kursor na żądanym 
elemencie, a kołem [VALUE] wybierz brzmienie lub typ 
efektu procesora MFX. 

 

Wybieranie wariacji brzmienia fortepianowego   
 

 

1. W sekcji PIANO naciśnij jeden z przycisków, prze-
znaczonych do wybierania brzmień. 

 

  
 

 Pojawi się ekran roboczy, przeznaczony do wybierania wariacji 
brzmienia fortepianowego. 

 

  
 

2. Kołem [VALUE] wybierz żądaną wariację. 
 

 

 
 Możesz zagrać na klawiaturze, aby posłuchać brzmienia, 

wskazywanego kursorem. 
 Jeśli w ramach tego ekranu roboczego naciśniesz przycisk 

[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. 
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego 
ekranu roboczego. 

Wybieranie brzmień syntezatorowych 
 

1. W grupie MODE naciśnij przycisk [SYNTH]. 
 Przycisk [SYNTH] zaświeci się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie Wariacja brzmienia 
 

 
 
 
 

Głośność (regulacja przy-
ciskami grupy LEVEL) 

Transpozycja oktawowa 
(s. 26) 

 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 

 
 

Przyciskami grupy CURSOR ustaw kursor na żądanym ele-
mencie, a kołem [VALUE] wybierz brzmienie lub typ efektu 
procesora MFX. 

 

Wybieranie wariacji brzmienia syntezatorowego   
 

 

1. W sekcji SYNTH naciśnij jeden z przycisków, przeznaczonych 
do wybierania brzmień. 

 

  
 

 Pojawi się ekran roboczy, przeznaczony do wybierania wariacji 
brzmienia syntezatorowego. 

  

  
 

2. Kołem [VALUE] wybierz żądaną wariację. 
 

 
 

 
 Możesz zagrać na klawiaturze, aby posłuchać brzmienia, 

wskazywanego kursorem. 
 Jeśli w ramach tego ekranu roboczego naciśniesz przycisk 

[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. 
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego 
ekranu roboczego. 
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Wywoływanie brzmień 
 

 

Wybieranie ulubionych 
brzmień (Zestaw Ustawień) 

 
Ulubionym brzmieniom organowym, fortepianowym i syntezato-
rowym (lub połączeniom tych brzmień) można redagować na-
zwę i zachowywać w postaci „Zestawu Ustawień”. 

Zestaw Ustawień można wywołać naciśnięciem jednego przyci-
sku. Jest to wygodny sposób przełączania brzmień w granym 
utworze lub szybkiej zmiany ustawień podczas gry na żywo. 

Zestawy Ustawień rozmieszczono w bankach, w każdym banku 
znajdują się 4 Zestawy Ustawień. 

Dostępnych jest 25 banków, co pozwala przechowywać łącznie 
100 Zestawów Ustawień. 

 
4 Zestawy Ustawień 

|| 

Bank 

 
• W ustawieniu fabrycznym kilka banków zawiera Zestawy 

Ustawień z takimi samymi ustawieniami. 

• Banki Zestawów Ustawień można zachowywać w pamięci 
USB (s. 39). 

• Zachowane w pamięci USB Zestawy Ustawień można ła-
dować z powrotem do instrumentu (s. 40). 

 

 

Wywoływanie Zestawu Ustawień 
 

1. W grupie REGISTRATION naciśnij jeden z przyci-
sków od [1] – [4], aby wywołać Zestaw Ustawień. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy Zestawu Ustawień. 
 
 

Numer banku 
 

Numer Zestawu Ustawień 
Nazwa Zestawu Ustawień 

 

 
 
 
 

Poziom głośności 
 
 
Transpozycja oktawowa 
(s. 26) 

 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 
 

Ustawienia funkcji SPLIT lub DUAL (s. 27). 

 
• Następny Zestaw Ustawień można również wywołać naci-

skając przycisk [NEXT]. 

• Jeśli wybrano Zestaw Ustawień nr 4, to naciśnięcie przyci-
sku [NEXT] spowoduje wywołanie Zestawu Ustawień nr 1 z 
następnego banku. 

Przełączanie banków Zesta-
wów Ustawień 
 

 

Przełączanie banków (banki 1 – 4) 
 

 

1. W grupie REGISTRATION naciśnij przycisk [BANK]. 
 

 
 

 Pojawi się ekran roboczy „BANK”. 
 
 
 
 
 

Numer aktualnie wybranego 
banku 

 
 

2. Przyciskami [1]–[4] wybierz żądany bank. 

3. W grupie REGISTRATION naciśnij jeden z przycisków 
od [1] – [4], aby wywołać Zestaw Ustawień. 

 Ustawienia wybranego Zestawu Ustawień zostaną wywołane. 

 

Przełączanie banków (banki 5–25) 
 

 

1. W grupie REGISTRATION naciśnij przycisk [BANK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „BANK”. 

2. Kołem [VALUE] wybierz żądany bank. 
 

 
 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. W grupie REGISTRATION naciśnij jeden z przycisków 
od [1] – [4], aby wywołać Zestaw Ustawień. 

 Ustawienia wybranego Zestawu Ustawień zostaną wywołane. 
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 Wywoływanie brzmień 
 

 

Zachowywanie Zestawu Ustawień 
 

1. Wybierz żądane brzmienia i ustawienia efektów. 

2. W grupie REGISTRATION przytrzymaj wciśnięty 
jeden z przycisków od [1] – [4], aż pojawi się niżej 
pokazany ekran roboczy. 

 Pojawi się ekran roboczy „WRITE REGISTRATION”. 
 

 
 

3. Określ miejsce docelowe. 
 Przyciskami grupy CURSOR i kołem [VALUE] wybierz bank 

docelowy oraz docelowy Zestaw Ustawień. 

4. Zredaguj nazwę Zestawu Ustawień. 
 

Przycisk lub koło 
danych Działanie 
Grupa CURSOR Wybieranie znaku, który chcesz zmienić. 
Koło [ VALUE] Zmiana znaku. 
Przycisk [ORGAN] 
grupy MODE Usuwanie znaku. 
Przycisk [PIANO] 
grupy MODE Wstawianie spacji. 

 

5. Naciśnij przycisk [ENTER] lub przycisk [SYNTH] 
grupy MODE]. 

 Ustawienia zostaną zachowane w wybranym Zestawie Usta-
wień. 

 

 
Więcej o ustawieniach, zachowywanych w Zestawie 
Ustawień, patrz akapit „Ustawienia, zachowywane w 
Zestawach Ustawień” (s. 59). 

 

Wywoływanie zestawów 
perkusyjnych 

 
Za pomocą klawiatury można odtwarzać dźwięk różnych in-
strumentów perkusyjnych oraz efektów dźwiękowych. 

Zestaw perkusyjny zawiera brzmienia różnych instrumentów 
perkusyjnych. 

W przypadku wywołania innego zestawu perkusyjnego zmieni 
się układ brzmień perkusyjnych, przypisanych do poszczegól-
nych klawiszy. 

 

 
Szczegóły odnośnie brzmień perkusyjnych danego ze-
stawu perkusyjnego oraz sposobu ich przypisania do po-
szczególnych klawiszy znajdziesz w wykazie zestawów 
perkusyjnych pliku PDF o nazwie „Data List”. 

1. W sekcji DRUM naciśnij przycisk [DRUM] tak, aby 
zaczął świecić. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „DRUM”. 
 

 
 

2. Kołem [VALUE] wybierz zestaw perkusyjny. 
 

 
 

 

Zestaw perkusyjny 
 
 

Głośność (regulacja przy-
ciskami grupy LEVEL) 

 
 
 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 

 
• Podczas zapisu za pomocą funkcji LOOPER (s. 37) można 

nakładać na siebie kolejne brzmienia perkusyjne w celu 
stworzenia sekwencji rytmicznej. 

• Możesz zagrać na klawiaturze, aby posłuchać brzmienia, 
wskazywanego kursorem . 

• Jeśli w ramach tego ekranu roboczego naciśniesz przycisk 
[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. 
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego 
ekranu roboczego. 

• Przyciskami grupy LEVEL sekcji DRUM można regulować 
poziom głośności zestawu perkusyjnego (s. 32). 
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Modyfikowanie brzmienia organowego 
 

 

Potencjometry harmonicznych 
 

Potencjometry grupy ORGAN przypisano do różnych harmonicz-
nych. Nakładanie dźwięku tych harmonicznych umożliwia tworze-
nie rozmaitych brzmień organowych. 

Głośność będzie największa, gdy suwak potencjometru będzie 
ustawiony na pozycji 8, a dźwięk będzie wyciszony, gdy suwak bę-
dzie ustawiony na pozycji 0. 

 

Na samej 
górze (mi-
nimalna gło-
śność) 

 

 

 

 
 
 
 

Na samym 
dole (mak-
symalna 
głośność) 

 
 
 
 
 
 

Czas Czas 
 
 
 

Głośność cięgna 8’ = 8 Głośność cięgna 4’ = 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czas 

 

 

 

1. Wybierz brzmienie organowe (s. 12). 
 Pojawi się ekran roboczy, umożliwiający edycję tego brzmienia 

organowego. 
 

 

2. Manipulując suwakami potencjometrów zmień brzmie-
nie. 
 

 

Harmoniczne a wysokość dźwięków 
Po zagraniu środkowego C (C4), każda harmoniczna bę-
dzie wybrzmiewać dźwiękiem o podanej niżej wysokości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  oktawa kwinta tonika oktawa   duode-   kwintde-  2 oktawy  2 oktawy  2oktawy 
  poniżej       cyma     cyma    i sekunda  i tercja      i tryton 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Potencjometry harmonicznych występują w trzech ko-
lorach. Te, które są wielokrotnością oktawy – są koloru 
białego; te, które nie są wielokrotnością oktawy – są 
koloru czarnego, a te, które odpowiadają dźwiękom o 
niższych tonach – są koloru brązowego. 

 

Struktura alikwotowa organów typu TONEWHEEL 
W niektórych obszarach klawiatury organów typu TONE 
WHEEL alikwoty nie będą zgodne z ustawieniem poten-
cjometrów harmonicznych. W celu wyeliminowania nie-
przyjemnie wysokich lub niskich dźwięków wysokie har-
moniczne są „odchylane w dół” w jednostkach oktawo-
wych, a niskie w górę w takich samych jednostkach. In-
strument wiernie reprodukuje tę charakterystyczną cechę 
organów typu TONEWHEEL. 
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  Modyfikowanie brzmienia organowego 
 

 
Gdy wybrano brzmienie orga-
nowe „Transistor Organ”  

 

 
Struktura głosów w tym brzmieniu organowym będzie inna. 

Będzie można manipulować niżej podanymi potencjometrami 
harmonicznych. Pozostałe potencjometry będą niedostępne. 

 

Partia Potencjometry harmonicznych, których 
można używać 

Partia UPPER 16’, 8’, 4’, 2 2/3’, 2’ (5 potencjometrów) 
Partia LOWER 8’, 4’, 2’, 1 3/5’ (4 potencjometry) 

 
Potencjometry, oznaczone symbolami „ ” i „ ”, będą regu-
lować głośność, odpowiednio, „matowego” i „dźwięcznego” 
brzmienia. 

Jeśli suwaki obydwu tych potencjometrów ustawisz w pozycji 
0, brzmienie organowe nie będzie słyszalne. 

 
 

Partia UPPER 
 

Dźwięczniejsze brzmienie 

Brzmienie bardziej matowe 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Partia LOWER Dźwięczniejsze brzmienie 
Brzmienie bardziej matowe 
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Modyfikowanie brzmienia organowego   
 

 

Przykładowe ustawienia 
 
 

Hard rock   
 

 
Typowe ustawienie dla stylu hard rock z lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Jeśli trzeba, można dodać trochę rejestru 2’ (dwu-
stopowy). Można również dodać trochę przesteru (s. 23). 

Typ brzmienia: ROCK (organy rockowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

Pops   
 

 
Typowe ustawienie dla stylu pop z lat sześćdziesiątych XX 
wieku. 

Typ brzmienia: JAZZ (organy jazzowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

Progressive rock   
 

 

Ustawienie dla stylu progressive rock, popularnego w latach 
siedemdziesiątych XX wieku. Włącz efekt CHORUS („C-3”) (s. 
21) i dodaj przester (s. 23). 

Typ brzmienia: ROCK (organy rockowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

Jazz   
 

 

Standardowe ustawienia jazowego brzmienia organowego. 
Włącz efekt CHORUS („C-3”) (s. 21). 

Typ brzmienia: JAZZ (organy jazzowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

 

Rock   
 

 

Typowe ustawienie dla stylu hard rock z lat siedemdziesiątych XX 
wieku. Dodaj przester (s. 23). 

Typ brzmienia: ROCK (organy rockowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

Blues   
 

 

Standardowe brzmienie bluesowe. 
Jeśli trzeba, można dodać trochę rejestru 1’ (jednostopowy). 

Typ brzmienia: JAZZ (organy jazzowe) 

Akcent perkusyjny: wyłączony 
 

 
 

Organy piszczałkowe   
 

 

Ustawienie dla brzmienia organów piszczałkowych. Dodaj efekt 
pogłosowy (s. 23). 

Typ brzmienia: JAZZ (organy jazzowe) 

Akcent perkusyjny: wyłączony 
 

 
 

Jazz (bas manualny)   
 

 

Oto ustawienie dla brzmienia basowego, odgrywanego lewą ręką 
(bas manualny). 

Typ brzmienia: JAZZ (organy jazzowe) 

Akcent perkusyjny: włączony 
 

 
 

 
Więcej informacji o basie manualnym w akapicie „Odgrywanie le-
wą ręką brzmienia klawiatury pedałowej (bas manualny)” (s. 29).
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 Modyfikowanie brzmienia organowego 
 

 

Efekt ROTARY 
 

Efekt wprowadza modulację, uzyskiwaną za pomocą wirują-
cego głośnika. 

1. W grupie ROTARY SOUND naciśnij przycisk 
[ON/OFF] tak, aby zaczął świecić. 

 Efekt ROTARY będzie stosowany do brzmienia. 
 

  
 

2. W grupie ROTARY SOUND naciśnij przycisk 
[FAST/SLOW]. 

 

  
 

Przycisk [FAST/SLOW] 
grupy ROTARY SOUND Opis 
Świeci się (Fast) Symulacja szybkiego wirowania głośnika.

Nie świeci się (Slow) Symulacja wolnego wirowania głośnika. 
 

W przypadku przełączenia z trybu FAST na SLOW, szybkość 
(częstotliwość) modulacji zmniejszy się stopniowo. W przypadku 
przełączenia z trybu SLOW na FAST, szybkość (częstotliwość) 
modulacji zwiększy się stopniowo. 

 

 
• Istnieje możliwość wykonania oddzielnych ustawień szyb-

szej i wolniejszej prędkości wirowania dla głośnika nisko- i 
wysokotonowego, jak również czasu przejścia od wolniej-
szej do szybszej prędkości wirowania i odwrotnie ( s. 43). 

• Jeśli używane będą tylko brzmienia organowe, efektem 
ROTARY będzie można sterować za pomocą drążka 
PITCH BEND/Modulation. Pchnięcie drążka w kierunku „od 
siebie” będzie włączać lub wyłączać efekt ROTARY. Ru-
szanie drążkiem w lewo lub w prawo będzie przełączać 
prędkość wirowania. 

• Do przełączania prędkości wirowania można również uży-
wać pedału przełączającego (serii DP; sprzedawany od-
dzielnie), pedału ekspresji (serii EV; sprzedawany oddziel-
nie), pedału klawiatury pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawa-
na oddzielnie) lub sterownika D-BEAM (s. 24, 45, 47). 

 
 

Efekt TWIN ROTARY 
 

Stosując wraz z efektem ROTARY efekt TWIN ROTARY, 
będący jednym z efektów procesora MFX, można stosować 
silniejszy i trójwymiarowy efekt modulacji, uzyskiwany w 
przypadku używania dwóch wirujących głośników. 

1. W grupie MODE naciśnij przycisk [ORGAN]. 

2. Przyciskami grupy CURSOR wybierz opcję „MFX”. 

3. Kołem [VALUE] wybierz efekt „TWIN ROTARY”. 

4. W grupie ROTARY SOUND naciśnij przycisk 
[ON/OFF] tak, aby zaczął świecić. 

5. Potencjometrem [MFX] grupy EFX dobierz głębo-
kość efektu. 

 Gdy pokręcisz gałką potencjometru w prawo, dźwięk z dwóch 
wirujących głośników zostanie zmiksowany, kreując złożony 
efekt modulacyjny. 

 

 
Przycisk [FAST/SLOW] grupy ROTARY EFECT będzie 
również zmieniać prędkość wirowania w efekcie TWIN 
ROTARY. 
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Modyfikowanie brzmienia organowego   
 

 

 
 

Akcent perkusyjny 
 

Poniższa procedura dodaje akcent na początku nuty, przez co 
dźwięk staje się wyraźniejszy. 

1. W sekcji ORGAN naciśnij przycisk [PERCUSSION] 
tak, aby zaświecił się. 

 

  
 

 Pojawi się ekran roboczy „PERCUSSION”. 
 

  
 

2. Przyciskami grupy CURSOR i kołem [VALUE] wybierz 
żądany efekt. 

 

  
 

Parametr Dostępne 
wartości Opis 

SOFT 

Poziom głośności akcentu perkusyjnego 
będzie maleć, a harmoniczne będą mieć 
zwykły poziom głośności. 

 
Poziom głośności 

 

Akcent będzie 
zanikać 

 

Głośność harmonicznych 
 

 
 
 
 

Czas Vol 

NORMAL 

Głośność akcentu perkusyjnego będzie mieć 
normalny poziom, a poziom głośności har-
monicznych będzie redukowany. 

 
Poziom głośności 

 

 Akcent perkusyjny 

 
Głośność harmonicznych 
zostanie zredukowana 

 
 
 

Czas 
2ND Akcent perkusyjny będzie mieć taką samą 

wysokość, jak czterostopowa harmoniczna. 
Harm 

3RD Akcent perkusyjny będzie mieć taką samą 
wysokość, jak harmoniczna 2 2/3’. 

 

 

Parametr Dostępne 
wartości Opis 

FAST 

Poziom głośności akcentu perkusyjnego bę-
dzie maleć szybko, dając ostrzejszy atak. 

 
Poziom głośności 

 

Krótki czas zanikania 

 
 

Akcent perkusyjny 
 

 
 
 

Czas Decay 

SLOW 

Poziom głośności akcentu perkusyjnego bę-
dzie maleć wolno, dając łagodniejszy atak. 
 
Poziom głośności 

 

Długi czas zanikania 

 
 

Akcent perkusyjny 

 
Głośność har-
monicznych 

 
Czas 

 
* Po włączeniu akcentu perkusyjnego jednostopowa harmo-

niczna nie będzie słyszalna. 
 

 
Jeśli w ramach tego okna naciśniesz przycisk 
[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywa-
ne. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzednie-
go ekranu roboczego. 

 
 
 

Akcent perkusyjny w organach 
TONEWHEEL 
Akcent perkusyjny w organach tego typu nie jest stosowany 
do wszystkich klawiszy. Akcent będzie stosowany tylko do 
tych klawiszy, które naciśnięto równocześnie, gdy nie były 
naciśnięte żądne inne klawisze. 

Gdy zagrasz legato, akcent perkusyjny będzie dodawany tyl-
ko do pierwszego dźwięku. Gdy zagrasz staccato, akcent bę-
dzie dodawany do każdego dźwięku. 
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  Modyfikowanie brzmienia organowego 
 

 

 

Efekty VIBRATO i CHORUS 
 

Poniższa procedura umożliwia stosowanie efektu VIBRATO 
(okresowa modulacja wysokości dźwięków). Można również sto-
sować efekt CHORUS, miksujący sygnał po efekcie VIBRATO z 
sygnałem bezpośrednim w celu uzyskania większej głębi i prze-
strzenności brzmienia. 

1. W sekcji ORGAN naciśnij przycisk 
[VIBRATO/CHORUS] tak, aby zaczął świecić. 
 

 
 

Pojawi się okno „VIBRATO/CHORUS”. 
 

 
 

2. Kołem [VALUE] wybierz żądany efekt. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 
V-1 Delikatny efekt VIBRATO. 
V-2 Średni efekt VIBRATO. 
V-3 Silny efekt VIBRATO. 
C-1 Delikatny efekt CHORUS. 
C-2 Średni efekt CHORUS. 
C-3 Silny efekt CHORUS. 

 

 
Jeśli w ramach tego okna naciśniesz przycisk 
[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywa-
ne. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzednie-
go ekranu roboczego. 
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Modyfikowanie brzmienia syntezatorowego 
 

Za pomocą potencjometrów grupy ORGAN można modyfiko-
wać charakter brzmienia syntezatorowego. 

 

 
• W przypadku używania dwóch brzmień (funkcja SPLIT lub 

DUAL), można wybrać modyfikowane brzmienie (s. 27). 

• Jeśli jednym z brzmień jest brzmienie organowe 

 Potencjometry będą sterować harmonicznymi brzmienia 
organowego. Brzmienie syntezatorowe nie będzie się 
zmieniać. 

• Jeśli jednym z brzmień jest brzmienie fortepianowe 

 Brzmienia fortepianowego nie można edytować. Efekt 
będzie stosowany tylko do brzmienia syntezatorowego. 

• Jeśli używane będą dwa brzmienia syntezatorowe 

Potencjometry będą zmieniać dźwięk obydwu brzmień. 

• Efekt można stosować również w przypadku używania jed-
nego brzmienia fortepianowego. 

• Efekt nie będzie stosowany do wskazanych brzmień aku-
stycznych (s. 50). 

 

Edycja obwiedni 
 

„Obwiednia” jest to krzywa, która opisuje, jak zmienia się w 
czasie poziom głośności brzmienia od początku do końca nuty. 

W instrumencie klawiszowym opisuje zmiany poziomu głośno-
ści dźwięku od momentu naciśnięcia klawisza do chwili jego 
zwolnienia. 

 

Poziom głośności 

 
Koniec dźwięku 

 
 

 
Czas 

 

Moment naciśnięcia klawisza Moment zwolnienia klawisza 
 

Parametr Opis 

ATTACK 
Czas narastania czyli czas, jaki upłynie od momentu 
naciśnięcia klawisza do momentu osiągnięcia najwyż-
szego poziomu głośności. 

DECAY 
Czas opadania czyli czas, jaki upłynie od momentu 
osiągnięcia najwyższego poziomu głośności do zasad-
niczego poziomu głośności. 

SUSTAIN Poziom głośności, jaki będzie utrzymywany przez cały 
czas, gdy wciśnięty będzie klawisz. 

RELEASE 
Czas zanikania czyli czas, jaki upłynie od momentu 
zwolnienia klawisza do chwili, gdy poziom głośności 
osiągnie wartość 0. 

 

W tym instrumencie do edycji parametrów ATTACK, DECAY i 
RELEASE służą trzy potencjometry grupy ORGAN 
([16’/ATTACK], [5 1/3’/DECAY] i [8’/RELEASE]). 

1. W sekcji SYNTH wybierz brzmienie (s. 13). 

2. Trzema pierwszymi od lewej potencjometrami grupy 
ORGAN dobierz żądaną wartość parametrów obwied-
ni. 

 

Potencjometr Dostępne 
wartości Opis 

[16’/ATTACK] -64–63 
Przesuwanie suwaka w dół będzie 
skracać czas narastania, a przesuwanie 
w górę będzie go wydłużać. 

[5 1/3’/DECAY] -64–63 
Przesuwanie suwaka w dół będzie 
skracać czas opadania, a przesuwanie 
w górę będzie go wydłużać. 

[8’/RELEASE] -64–63 
Przesuwanie suwaka w dół będzie 
skracać czas zanikania, a przesuwanie 
w górę będzie go wydłużać. 

 

Ruszanie gałką potencjometru będzie powodować wyświetlanie 
na ekranie aktualnej wartości. 
 

 
 

 
• Gdy na ekranie będzie wyświetlana wartość parametru, ko-
łem [VALUE] będzie ją można zmienić. 

• Wartość każdego parametru jest pokazywana jako wartość 
względna, dodawana do wartości oryginalnej. Dla wartości 
„0” (suwak potencjometru w okolicy pozycji 4), stosowana 
będzie wartość oryginalna. 

• Jeśli w ramach tego naciśniesz przycisk [TRANSPOSE], je-
go wyświetlanie będzie podtrzymywane. Naciśnij przycisk 
[EXIT], aby powrócić do poprzedniego ekranu roboczego. 

 

Regulacja tonalnego cha-
rakteru dźwięku 

 
Filtr służy do określania tonalnego charakteru dźwięku. 

Filtr może być używany do podbijania lub tłumienia różnych pasm 
częstotliwości. 

 

Parametr Opis 
CUTOFF Częstotliwość, obejmowana działaniem filtra 

(częstotliwość odcięcia). 
RESONANCE Stopień podbicia pasma częstotliwości wokół 

częstotliwości odcięcia. 
 

W tym instrumencie do edycji parametrów CUTOFF i 
RESONANCE służą dwa potencjometry grupy ORGAN 
([1’/CUTOFF] i [LEVEL/RESONANCE]). 

1. W sekcji SYNTH wybierz brzmienie (s. 13). 

2. Dwoma pierwszymi od prawe potencjometrami gru-
py ORGAN dobierz żądaną wartość parametrów ob-
wiedni. 

 

Potencjometr
Dostępne 
wartości Opis 

[1’/CUTOFF] -64–63 

Wyznaczanie częstotliwości odcięcia. 
Przesuwanie suwaka w dół będzie 
powodować, że dźwięk będzie cichszy i 
bardziej matowy; przesuwanie w górę 
będzie powodować, że brzmienie bę-
dzie dźwięczniejsze. 

[LEVEL/ 
RESONANCE]

-64–63 

Podbijanie częstotliwości wokół często-
tliwości odcięcia, podkreślające charak-
ter brzmienia. Przesuwanie suwaka w 
dół będzie osłabiać ten charakter, a 
przesuwanie w górę będzie uwypuklać 
charakter brzmienia. 

 

Ruszanie gałką potencjometru będzie powodować wyświetlanie na 
ekranie aktualnej wartości. 
 

 

 
• Gdy na ekranie będzie wyświetlana wartość parametru, ko-
łem [VALUE] będzie ją można zmienić. 

• Wartość każdego parametru jest pokazywana jako wartość 
względna, dodawana do wartości oryginalnej. Dla wartości 
„0” (suwak potencjometru w okolicy pozycji 4), stosowana 
będzie wartość oryginalna. 

• Jeśli w ramach tego okna naciśniesz przycisk 
[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. 
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego ekra-
nu roboczego. 
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Dodawanie efektów 
 

 

Stosowanie efektów (procesor MFX) 
 

To odtwarzanych brzmień można stosować efekty. Instrument posiada 7 procesorów efektów; każdy z nich można edytować niezależnie. 

W przypadku sześciu efektów, innych niż efekt ROTARY, można używać „sterowania centralnego” do wygodnego stosowania poszczegól-
nych efektów w odpowiedni sposób. 

 

 
• W przypadku używania dwóch brzmień (funkcja SPLIT lub DUAL), można wybrać modyfikowane brzmienie (s. 27). 

• Gdy używana będzie funkcja SPLIT: Te same efekty będą stosowane do obydwu brzmień. 

 Gdy używana będzie funkcja DUAL: Efekty będą stosowane tylko do partii UPPER (oprócz efektu pogłosowego). Jeśli jednak do 
partii LOWER przypiszesz brzmienie organowe, te same efekty będą stosowane do obydwu 
partii. 

• Efekty są połączone w sposób, pokazany na poniższym rysunku. 
 

Dźwięk z klawiatury 
 

Kompresor   Przester Efekt procesora MFX  Efekt ROTARY (s. 19) 
 
 

    Korektor   Linia opóźniająca     Pogłos 
 
 

Sekwencja rytmiczna Utwór 
 

1. Wybierz brzmienie (s. 12) 
 

 
Niektóre brzmienia są już przetwarzane za pomocą efektów. 
Sposób stosowania efektów będzie zależeć od brzmienia. 

2. Za pomocą potencjometrów dobierz głębokość poszczególnych efektów. 
* Efekty mogą generować zakłócenia lub głośne dźwięki. Aby uchronić się przed nie-

prawidłowym działaniem i/lub uszkodzeniem głośników, dobierz odpowiednio poziom 
głośności w zewnętrznych mikserach lub wzmacniaczach. 

 
 
 

Co to jest sterowanie globalne? 
To jest technologia, optymalizująca parametry efektu w taki sposób, 
aby można było sterować nimi za pomocą jednego potencjometru. 

 
 
 

Potencjometr  Opis 

[OVERDRIVE] 
Naturalnie brzmiący przester, który uzyskuje się ze wzmacniacza lampowego. Jeśli gałka będzie przekręcona w lewo do oporu, efekt nie 
będzie stosowany. 
Kręcenie gałką potencjometru w prawo zwiększa głębokość przesteru. 

[TONE] 
Regulacja stopnia podbicia lub wzmocnienia pasma niskich i wysokich częstotliwości. Jeśli gałka będzie znajdować się w położeniu środ-
kowym, korekcja nie będzie stosowana. Kręcenie gałką w lewo będzie podbijać pasmo średnich częstotliwości, co spowoduje, że dźwięk 
będzie bardziej dynamiczny. Odpowiednia opcja w przypadku gry w zespole. Kręcenie gałką w prawo spowoduje podbijanie pasma ni-
skich i wysokich częstotliwości, co spowoduje, że brzmienie będzie barwniejsze. Opcja odpowiednia dla gry solowej. 

[COMPRESSOR] 
Kompresja dźwięków głośnych i podbijanie dźwięków cichych. Kompresor zawęża zakres dynamiki, zapewniając słyszalność instrumentu 
podczas gry w zespole. Po przekręceniu gałki do końca w lewo kompresor zostanie całkowicie wyłączony. Kręcenie gałką w prawo będzie 
wyrównywać ogólny poziom głośności, co spowoduje, że dźwięk będzie bardziej spoisty. 

[MFX] 

To jest procesor wieloefektowy ogólnego stosowania, który może zmieniać fundamentalny charakter brzmienia, transformując go w coś 
zupełnie innego. Po przekręceniu gałki do końca w lewo efekt tego procesora nie będzie stosowany. 

 

 
• Wybrany efekt procesora MFX jest pokazywany w dolnej linii ekranu. 
• Aby zmienić typ efektu procesora MFX, ustaw kursor w dolnej linii ekranu i pokręć kołem [VALUE]. 
• Procesor MFX posiada 20 efektów różnego typu. Typ efektu procesora MFX można zmienić w menu (parametr „MFX Type”: s. 44). 

[DELAY] 

Linia opóźniająca, kreująca efekt echa. 
Nakładając dźwięk opóźniony na dźwięk bezpośredni można pogłębiać brzmienie i nadawać mu przestrzeni. Po przekręceniu gałki do 
końca w lewo efekt nie będzie stosowany. 
Kręcenie gałką w prawo będzie wydłużać czas opóźnienia. 

 

 
Do wyboru jest 6 typów linii opóźniającej. Typ linii opóźniającej wybiera się za pomocą menu (parametr „Delay Type”: s. 44). 

[REVERB] 

Efekt pogłosowy, symulujący przestrzenność pokoju. Po przekręceniu gałki do końca w lewo efekt tego procesora nie będzie stosowany. 
Kręcenie gałką w prawo będzie zwiększać głębokość efektu. 

 

 
Za pomocą menu można zmienić typ efektu pogłosowego oraz rodzaj (materiał) ścian (parametr „Reverb Type”: s. 44, parametr „Wall 
Type”: s. 45). 

 

 
Gdy pokręcisz gałką potencjometru [REVERB] lub [DELAY], na ekranie pojawi się typ efektu. Kołem [VALUE] zmień typ stosowanego 
efektu. 
Jeśli w ramach tego ekranu roboczego naciśniesz przycisk [TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. Naciśnij przy-
cisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego ekranu roboczego. 
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Dodawanie efektów 
 

 

Modyfikowanie brzmienia lub 
dodawanie efektów dźwięko-
wych (sterownik D-BEAM) 

 
Umieszczenie dłoni nad czujnikiem sterownika D-BEAM umoż-
liwia modyfikowanie brzmienia lub kreowanie efektów dźwięko-
wych. 

Jest to wspaniały sposób, aby występowi na żywo nadać więcej 
ekspresji. 

1. W grupie D-BEAM naciśnij przycisk [PITCH], [SFX] 
lub [CONTROLLER] tak, aby zaczął świecić. 
 

 
 

Przycisk Opis 

[PITCH] 
Ruszanie ręką nad czujnikiem sterownika będzie 
powodować odstrajanie dźwięku. 
* Efekt nie będzie stosowany do brzmień organo-
wych. 

[SFX] Kreowanie efektów dźwiękowych. 
[CONTROLLER] Sterownik D-BEAM będzie wykonywać przypi-

saną do niego funkcję. 
 

 
Głośność efektu dźwiękowego jest powiązana z głośnością 
sekcji perkusyjnej. Przyciskami grupy LEVEL sekcji DRUM 
można regulować poziom głośności zestawu efektu dźwię-
kowego (s. 32). 

2. Grając na klawiaturze, aby generować dźwięk, 
umieść rękę nad czujnikiem sterownika i ruszaj 
nią wolno w górę i w dół. 

 

 
Głębokość odstrajania można dobierać wg potrzeb (para-
metr „Pitch Bend Range”, s. 46). 

3. Aby wyłączyć sterownik, naciśnij ponownie przy-
cisk, który został naciśnięty w punkcie 1 tak, aby 
przestał świecić. 

 
 
 

Zakres stosowalności sterownika 
D-BEAM 

Rysunek obok pokazuje zakres stoso-
walności sterownika D-BEAM. Rusza-
nie ręką poza tym obszarem nie będzie 
dawać żadnego efektu. 

Zasięg działania sterownika będzie 
skrajnie mały, jeśli instrument bę-
dzie narażony na bezpośrednie 
działanie światła słonecznego. Na-
leży o tym pamiętać posługując się 
tym sterownikiem na zewnątrz. 

 

 
Czułość sterownika D-BEAM będzie się zmieniać w za-
leżności od warunków oświetlenia. Jeśli nie będzie 
działać zgodnie z oczekiwaniami, należy zmienić czu-
łość. Zwiększenie czułości sterownika D-BEAM (s. 46) 
spowoduje, że będzie bardziej wrażliwy na ruchy dłoni. 

 

Ustawienia sterownika D-BEAM 
 

1. W grupie D-BEAM naciśnij przycisk [SFX] lub 
[CONTROLLER] tak, aby zaczął świecić. 

 Pojawi się ekran roboczy „D-BEAM”. 
 

 
 

2. Kołem [VALUE] wybierz efekt dźwiękowy lub funk-
cję, którą chcesz przypisać do sterownika. 
 

Dostępne wartości Opis 
Przycisk [SFX] 

 
Szczegóły odnośnie efektów dźwiękowych znajdziesz w wyka-
zie efektów, zamieszczonym w pliku PDF „Data List”. 

Przycisk [CONTROLLER] 
Rotary Fast/Slow Zmiana prędkości wirowania głośnika w 

efekcie ROTARY. 

Wheel Brake 
Symulacja sposobu hamowania rotacji tarcz 
zębatych w organach typu TONEWHEEL po 
ich wyłączeniu (hamulec tarcz). 
* To opcja działa tylko z brzmieniami orga-

nowymi. 

Modulation 
Stosowanie efektu VIBRATO. 
* Do niektórych brzmień efekt VIBRATO nie 

będzie stosowany. Szczegóły odnośnie 
brzmień w wykazie brzmień, zamieszczo-
nym w pliku PDF „Data List”. 

N.Control 1 
N.Control 2 

Stosowanie efektu do określonych brzmień 
akustycznych (s. 50). 

 

3. Naciśnij przycisk [EXIT], aby zakończyć procedurę. 
 
 
 
 

Czym jest hamulec tarcz zębatych? 
 

To jest symulacja sposobu, w jakim tarcze zębate organów 
TONEWHEEL przestają wirować po wyłączeniu zasilania. 

Ponieważ wzmacniacz organów typu TONEWHEEL składa 
się z lampowych obwodów analogowych, jeszcze przez ja-
kiś czas po wyłączeniu zasilania generuje dźwięk. Ponie-
waż jednak po wyłączeniu zasilania tarcze zębate zaczyna-
ją kręcić się coraz wolniej, powodowałoby to generowanie 
dźwięku o coraz niższej wysokości. Dlatego w organach ty-
pu TONEWHEEL była czasami używana technika hamo-
wania tarcz. Doświadczony organista mógł używać tego 
efektu. 

 



25 

 Dodawanie efektów 
 

 

Drążek PITCH 
BEND/MODULATION 

 
Grając na klawiaturze poruszaj drążkiem PITCH 
BEND/MODULATION w lewo, aby odstrajać wybrzmiewające 
dźwięki w dół lub w prawo, aby odstrajać je w górę. To jest efekt 
PITCH BEND. 
 

 
 

Przesuwanie drążka w kierunku „od siebie” kreuje efekt 
VIBRATO. To jest modulacja. 
 

 
 

Wykonanie obydwu tych czynności równocześnie spowoduje, 
że obydwa efekty zostaną zastosowane jednocześnie. 

 

 
• Efekty nie będą stosowane do brzmień organowych. 
 Jeśli używane będą tylko brzmienia organowe, za pomocą 

drążka PITCH BEND/Modulation będzie można sterować 
efektem ROTARY. Pchnięcie drążka w kierunku „od siebie” 
będzie włączać lub wyłączać efekt ROTARY. Ruszanie 
drążkiem w lewo lub w prawo będzie przełączać prędkość 
wirowania. 

• Głębokość odstrajania można dobierać wg potrzeb (para-
metr „Pitch Bend Range”: s. 46). 

• Dźwigni modulacji można używać do kreowania efektów 
dynamicznych w niżej podanych brzmieniach akustycznych: 

• N.Trumpet 

• N.Alto Sax 

• N.Flute 
 
 

 

Płynna zmiana wysokości 
dźwięku (efekt PORTAMENTO) 

 
PORTAMENTO to efekt, który powoduje, że przejście wyso-
kości dźwięku pomiędzy sąsiednimi dźwiękami odbywa się w 
sposób płynny. 

Efekt PORTAMENTO można stosować do brzmień fortepia-
nowych i syntezatorowych. 

 

 
• Niektóre brzmienia mają zaprogramowane stosowanie efek-

tu PORTAMENTO (ustawienie domyślne). 

• W przypadku używania funkcji SPLIT, efekt PORTAMENTO 
będzie stosowany tylko do partii UPPER. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] wybierz opcję „Portamento”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr 
„Portamento Switch”. 

5. Kołem [VALUE] dobierz żądaną wartość. 
 

Dostępne wartości Opis 
OFF Efekt PORTAMENTO wyłączony. 
ON Efekt PORTAMENTO włączony. 
DEFAULT Ustawienie domyślne. 

 

6. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 

 

 

Określanie długości efektu 
 

Istnieje możliwość określania czasu trwania efektu 
PORTAMENTO czyli czasu przechodzenia od jednej wysokości 
dźwięku do drugiej. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] wybierz opcję „Portamento”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr „Por-
tamento Time”. 

5. Kołem [VALUE] dobierz żądaną wartość. 
 

Dostępne wartości 0 (krótki czas przejścia)–127 (długi) 
 

6. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 
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Zmiana zasięgu klawiatury 
 

 

Transpozycja oktawowa 
 

Zasięg klawiatury można zmieniać w krokach oktawowych. 

1. W grupie OCTAVE naciśnij przycisk [UP/+] lub 
[DOWN/–]. 

 

 
 

Dostępne wartości -3–0–3 (oktawy) 
 

* Transpozycja oktawowa nie działa na brzmienia organowe. 
 

 
• Jeśli wartość będzie inna niż „0”, przycisk [DOWN] lub 

[UP] będzie się świecić. 

• Równoczesne naciśnięcie przycisków [DOWN/–] i [UP/+] 
przywraca wartość „0”. 

• W przypadku używania dwóch brzmień, najpierw ustaw 
kursor na brzmieniu, do którego ma być stosowana trans-
pozycja oktawowa. 

 

Transpozycja tonacji 
(funkcja TRANSPOSE) 

 
Wysokość dźwięków klawiatury można zmieniać. 

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

 
 

Na ekranie pojawi się aktualna wartość transpozycji półtonowej. 
 

 
 

Dostępne wartości Ab–G (półton) 
 

 
• Jeśli wartość transpozycji będzie inna niż „C”, przycisk 

[TRANSPOSE] będzie się świecić. 

• Równoczesne naciśnięcie przycisków grupy OCTAVE przy 
wciśniętym przycisku [TRANSPOSE] wywołuje wartość „C”. 

• Gdy wyświetlana jest wartość transpozycji półtonowej, można 
ją również zmienić za pomocą koła [VALUE]. 
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Łączenie dwóch brzmień 
 

 

Nakładanie dwóch 
brzmień (funkcja DUAL) 

 
 

Funkcja DUAL umożliwia odtwarzanie dźwięku dwóch nałożo-
nych na siebie brzmień. 

* Nie można nałożyć na siebie dwóch brzmień organowych. 
 
 
 
 
 
 
 

Partia 1 

Partia 2 
 

Nakładanie brzmienia forte-
pianowego i syntezatorowego  

 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie fortepianowe lub syntezatorowe 

Brzmienie fortepianowe lub syntezatorowe 

1. W sekcjach PIANO i SYNTH naciśnij równocześnie 
dwa przyciski banku brzmień (jeden w sekcji PIANO 
i jeden w sekcji SYNTH). 
Naciśnięte przyciski zaświecą się i pojawi się ekran roboczy 
„DUAL”. 

 
 
 
 
 

Ustawienia partii 1 
 

Ustawienia partii 2 
 
 
 
 
 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 
 

 
• Funkcję DUAL można również włączyć, naciskając równo-

cześnie przycisk [MODE] sekcji PIANO i przycisk [MODE] 
sekcji SYNTH. 

• Brzmienie przycisku naciśniętego wcześniej zostanie przy-
pisane do partii 1. 

 

Zmiana brzmień 
 

 

Poniższa procedura podaje sposób zmiany brzmień. 

Można również łączyć brzmienia, przypisanego do tego samego 
przycisku (brzmienia z jednego banku brzmień). 

2. Wybierz brzmienie. 
1. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz brzmienie, które 

chcesz zmienić. 

2. Przyciskami brzmień i kołem [VALUE] wybierz brzmienie. 

3. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego 
„DUAL”. 

3. Regulacja poziomu głośności odtwarzania. 
 Przyciskami grupy LEVEL dobierz poziom głośności (0–12). 

 

 
W przypadku łączenia dwóch brzmień tej samej sekcji, gło-
śność wskazywanego kursorem brzmienia zmieni się auto-
matycznie. 

4. Określ transpozycję oktawową każdej partii. 
 Przyciskami grupy CURSOR zaznacz brzmienie i przyciskami 

grupy Octave dobierz wartość parametru „OCT”. 

Łączenie brzmienia organo-
wego z brzmieniem fortepia-
nowym lub syntezatorowym 

 
 
 
 
 

 

Brzmienie organowe 

Brzmienie fortepianowe lub syntezatorowe 

 
1. Naciśnij równocześnie przycisk [MODE] sekcji 

ORGAN oraz przycisk banku brzmień sekcji PIANO 
lub SYNTH. 

 Naciśnięte przyciski zaświecą się i pojawi się ekran roboczy 
„DUAL”. 
 

 
 

 
• Funkcję DUAL można również włączyć, naciskając równo-

cześnie przycisk [MODE] sekcji ORGAN i przycisk [MODE] 
sekcji PIANO albo SYNTH. 

• Brzmienie przycisku naciśniętego wcześniej zostanie przy-
pisane do partii 1. 

 

Zmiana brzmień   
 

 
Poniższa procedura podaje sposób zmiany brzmień. 

2. Wybierz brzmienie. 
1. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz brzmienie. 

2. Przyciskiem [TYPE] sekcji ORGAN, przyciskami banków 
brzmień i kołem [VALUE] wybierz brzmienie. 

3. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego 
„DUAL”. 

3. Dobierz poziom głośności. 
 

Przycisk lub potencjometr Opis 
Przyciski grupy LEVEL 
danej sekcji 

Regulacja głośności brzmienia fortepia-
nowego lub syntezatorowego (0–12). 

Potencjometr [LEVEL] 
sekcji ORGAN 

Regulacja poziomu głośności brzmienia 
organowego (0–12). 

 

4. Określ transpozycję oktawową. 
 Przyciskami grupy OCTAVE określ transpozycję oktawową 

brzmienia fortepianowego lub syntezatorowego. 

* Nie można zmienić transpozycji oktawowej brzmienia organo-
wego. 

 

 

Wyłączanie funkcji DUAL 
 

1. Naciśnij dowolny przycisk [MODE]. 
Funkcja DUAL zostanie wyłączona i dostępne będzie brzmienie 
tej sekcji, w której naciśnięto przycisk [MODE]. 

Jeśli nałożone były dwa brzmienia tej samej sekcji, aktywne bę-
dzie brzmienie, przypisane do partii 1. 
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Łączenie dwóch brzmień 
 

 

Odtwarzanie różnych 
brzmień lewą i prawą rę-
ką (funkcja SPLIT) 

 
 

Funkcja SPLIT umożliwia przypisywanie różnych brzmień do le-
wej i prawej części klawiatury. 
Klawiatura zostanie podzielona na dwie części; prawa część to 
„partia UPPER”, a lewa – „partia LOWER”. Miejsce rozgranicza-
jące obie części klawiatury to „punkt podziału” (s. 31). 

 
Punkt podziału (domyślnie po włączeniu zasilania: C4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partia LOWER Partia UPPER 
 
 
 

Przypisywanie różnych 
brzmień do lewej i prawej 
części klawiatury 

 
Poniższa procedura umożliwia przypisanie do lewej i prawej 
części klawiatury dwóch brzmień, nałożonych na siebie w ra-
mach funkcji DUAL. 

1. Naciśnij równocześnie dwa przyciski banku 
brzmień lub przyciski [MODE], aby włączyć funkcję 
DUAL (s. 27). 

 

 
Brzmienie przycisku naciśniętego wcześniej zostanie przy-
pisane do partii 1. 

2. W sekcji SYNTH lub ORGAN naciśnij przycisk [SPLIT] 
tak, aby zaczął świecić. 
Brzmienie, przypisane do partii 1 w ramach funkcji DUAL, zo-
stanie przypisane do partii UPPER, a brzmienie, przypisane do 
partii 2 w ramach funkcji DUAL, zostanie przypisane do partii 
LOWER. 

 
 
 
 
 

Konfiguracja z dwoma manuałami 
Do gniazda [IN] grupy MIDI można podłączyć inną 
klawiaturę MIDI (sprzedawana oddzielnie) i grać w 
konfiguracji dwumanuałowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partia UPPER 
 

 Klawiatura MIDI 
 
 
 
 
 

Partia LOWER 
 

 
Szczegóły w akapicie „Konfiguracja z dwoma manu-
ałami” (s. 51). 

 

Łączenie dwóch brzmień organowych 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie organowe Brzmienie organowe 
 

1. Wybierz żądane brzmienie organowe (s. 12). 

2. Naciśnij przycisk [SPLIT] tak, aby zaczął świecić. 

 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „SPLIT”. 
 

Nazwa typu brzmienia organowego 
Ustawienia partii UPPER 

 
 
 

Głośność (regulacja potencjo-
metrem [LEVEL grupy ORGAN] 
 

Ustawienia partii 
LOWER 

 
 

Typ efektu procesora MFX (s. 44) 
 

3. W sekcji ORGAN naciśnij przycisk [UPPER/LOWER], 
aby wybrać partię, do której chcesz przypisać brzmie-
nie. 

 

 
 

Przycisk [UPPER/LOWER] Wybrana partia 
Świeci się Partia UPPER 
Nie świeci się Partia LOWER 

 

Kursor ustawi się na wybranej partii. 
 

 
 

4. Manipulując suwakami potencjometrów zmień 
brzmienie organowe. 
Dźwięk brzmienia organowego będzie się zmieniać, zależnie od 
ustawień suwaków potencjometrów sekcji ORGAN. 
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 Łączenie dwóch brzmień 
 

 
 

 
• Przycisk [PERCUSSION] będzie dostępny tylko dla brzmie-

nia organowego, przypisanego do partii UPPER. 

• W przypadku wybraniu rockowego lub jazzowego brzmienia 
organowego będzie można określić partię, do której stoso-
wany będzie efekt VIBRATO lub CHORUS (parametr „Vi-
brato/Chorus Part”: s. 42). 

 Jeśli brzmienie organowe będzie brzmieniem tranzystoro-
wym, efekty będą stosowane do obydwu partii, bez względu 
na wartość tego parametru. 

• Do regulacji poziomu głośności brzmienia organowego słu-
ży potencjometr [LEVEL] sekcji ORGAN. Potencjometr 
[LEVEL] będzie zmieniać głośność wszystkich partii orga-
nowych (UPPER, LOWER i PEDAL). 

* Wszystkie partie organowe będą tego samego rodzaju. 

 

Używanie klawiatury pedałowej 
(partia PEDAL)   

 

 
Do instrumentu można podłączyć klawiaturę pedałową (PK-6, 
PK-9; sprzedawane oddzielnie) i używać jej do sterowania orga-
nową partią PEDAL. 

* Partia PEDAL jest dostępna tylko wtedy, gdy używane jest roc-
kowe lub jazzowe brzmienie organowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brzmienie organowe 
partii PEDAL 

 

1. Do gniazda [PK IN] podłącz klawiaturę pedałową 
(PK-6, PK-9; sprzedawane oddzielnie). 

2. Wybierz brzmienie organowe (s. 12). 
 

Tworzenie brzmienia dla partii PEDAL 
3. W sekcji ORGAN naciśnij przycisk [SPLIT]. 
 Pojawi się ekran roboczy „SPLIT”. 
 

  
 

4. Naciśnij kilka razy przycisk [UPPER/LOWER], aby 
ustawić kursor na partii PEDAL (wskaźnik „P”). 

5. Potencjometrami sekcji ORGAN dopasuj brzmienie 
organowe partii PEDAL do własnych potrzeb. 
 

 
 

 
Brzmienie partii PEDAL można zmieniać za pomocą poten-
cjometrów [16’/ATTACK] i [8’/RELEASE] sekcji ORGAN. 

 

Odgrywanie lewą ręką brzmienia 
klawiatury pedałowej (bas manualny) 
 

„Bas manualny” to tryb, w którym lewa ręka odtwarza brzmienie 
organowe, przypisane do partii PEDAL, które zazwyczaj jest od-
twarzane za pomocą klawiatury pedałowej. 

Pedałową partię organową można przypisać do partii LOWER. 

 

 
 
 
 

Brzmienie organowe  Brzmienie organowe 
partii PEDAL 

 

1. Wybierz brzmienie organowe (s. 12). 
 

2. W sekcji ORGAN przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[SPLIT] i naciśnij przycisk [UPPER/LOWER]. 

 Brzmienie partii PEDAL zostanie przypisane do partii LOWER. 
 

 
 

* W tym przypadku nie będzie można używać brzmienia orga-
nowego, przypisanego do partii LOWER. A klawiatura peda-
łowa nie będzie generować dźwięku. 
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Łączenie dwóch brzmień   
 

 

Łączenie brzmienia fortepia-
nowego i syntezatorowego  

 
 

 
 

Brzmienie fortepiano-
we lub syntezatorowe 

Brzmienie fortepianowe 
lub syntezatorowe 

 

1. Wybierz brzmienie fortepianowe lub syntezatorowe 
(s. 13). 

2. W sekcji SYNTH naciśnij przycisk [SPLIT] tak, aby 
zaczął świecić. 

 

  
 

 Pojawi się ekran roboczy „SPLIT”. 
 

 

 

Zmiana brzmień   
 

 
Wybrane w punkcie 1 brzmienie zostanie przypisane do partii 
UPPER. Za pomocą poniższej procedury można zmienić brzmie-
nia, przypisane do poszczególnych partii. 

Można również łączyć brzmienia, przypisanego do tego samego 
przycisku (brzmienia z jednego banku brzmień). 

3. Wybierz brzmienia dla poszczególnych partii. 
1. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz partię. 

2. Przyciskami brzmień i kołem [VALUE] wybierz brzmienie. 

3. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego 
„SPLIT”. 

4. Regulacja poziomu głośności odtwarzania. 
 Przyciskami grupy LEVEL dobierz poziom głośności (0–12). 

 

 
W przypadku łączenia dwóch brzmień tej samej sekcji, gło-
śność wskazywanego kursorem brzmienia zmieni się auto-
matycznie. 

5. Określ transpozycję oktawową każdej partii. 

Przyciskami grupy CURSOR zaznacz partię i przyciskami grupy 
OCTAVE dobierz wartość parametru „OCT”. 

 
 

Łączenie brzmienia organo-
wego z brzmieniem fortepia-
nowym lub syntezatorowym 

 
 

 
 

Brzmienie organowe Brzmienie fortepianowe 
lub syntezatorowe 

 

albo 
 

 
 

Brzmienie fortepiano-
we lub syntezatorowe Brzmienie organowe 

 

1. Wykonaj ustawienia, łączące dwa brzmienia orga-
nowe lub brzmienie fortepianowe z brzmieniem syn-
tezatorowym (s. 28, 30). 

2. Wybierz partię i dobierz brzmienie. 
1. Przyciskami grupy CURSOR lub przyciskiem 

[UPPER/LOWER] sekcji ORGAN zaznacz partię. 

2. Przyciskiem [TYPE] sekcji ORGAN, przyciskami banków 
brzmień i kołem [VALUE] wybierz brzmienie. 

3. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego 
„SPLIT”. 

3. Dobierz poziom głośności. 
 

Przycisk lub potencjometr Opis 
Przyciski grupy LEVEL 
danej sekcji 

Regulacja głośności brzmienia fortepia-
nowego lub syntezatorowego (0–12). 

Potencjometr [LEVEL] Regulacja poziomu głośności brzmienia 
organowego (0–12). 

 

4. Określ transpozycję oktawową. 
Przyciskami grupy CURSOR zaznacz partię i przyciskami 
grupy Octave dobierz wartość parametru „OCT”. 

* Nie można zmienić transpozycji oktawowej brzmienia 
organowego. 

 

 
Brzmienie organowe można również dodać za pomocą 
przycisku [UPPER/LOWER], wybierając partię, do której nie 
przypisano brzmienia organowego, a następnie przesuwa-
jąc w dół suwak potencjometru sekcji ORGAN. 

 
Przykłady ustawień: 

 

 
 

Brzmienie organowe Brzmienie fortepianowe 
lub syntezatorowe 

 

+ 
 

Brzmienie organowe 
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Łączenie dwóch brzmień 
 

 

Odtwarzanie brzmień perkusyj-
nych za pomocą partii LOWER 

 
 

Istnieje możliwość odtwarzania brzmień perkusyjnych za pomo-
cą partii LOWER i innego brzmienia za pomocą partii UPPER. 

 

 
 

Brzmienie perkusyjne Brzmienie organowe, itp. 
 

1. Wykonaj ustawienia funkcji SPLIT (s. 28) 

2. W sekcji DRUM naciśnij przycisk [DRUM] tak, aby 
zaczął świecić. 

 Partia LOWER zostanie automatycznie przełączona do odtwa-
rzania brzmień perkusyjnych. 

* Ustawienia partii UPPER nie zmienią się. 

* Do brzmień perkusyjnych nie można stosować transpozycji 
oktawowej. Więc dla partii LOWER ustawienia te będą igno-
rowane. 

 

 

Zmiana punktu podziału 
 

Istnieje możliwość zmiany punktu podziału. 
 

 Zakres, w którym można wyznaczać punkt podziału (C#2 – C7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punkt podziału (po włączeniu zasilania: C4, należy do lewej 
części klawiatury) 

 
1. W sekcji SYNTH lub ORGAN naciśnij przycisk 

[SPLIT] tak, aby zaczął świecić. 

2. Przytrzymaj wciśnięty ten sam przycisk [SPLIT], 
który został naciśnięty w punkcie 1 i naciśnij kla-
wisz, który ma być punktem podziału klawiatury. 

 Naciśnięty klawisz stanie się nowym punktem podziału. Punk-
tem podziału będzie najniższy klawisz partii UPPER. 
 

 
 

 
• Gdy wyświetlany będzie punkt podziału, za pomocą za 

pomocą koła [VALUE] będzie można go zmienić. 

• Punkt podziału można również wyznaczyć za pomocą 
przycisku [SPLIT] sekcji ORGAN lub SYNTH. 

• Punkt podziału jest ustawieniem współdzielonym, bez 
względu na to, jakie brzmienia są używane w ramach 
funkcji SPLIT. 

 

Wyłączanie funkcji SPLIT 
 

1. Naciśnij świecący się przycisk [SPLIT] tak, aby zgasł. 
Funkcja SPLIT zostanie wyłączona. 

Na całej szerokości klawiatury będzie można teraz odtwarzać 
brzmienie, przypisane do partii UPPER. 

 

 
Funkcję SPLIT można również wyłączyć, naciskając dowol-
ny przycisk [MODE]. 
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Granie z akompaniamentem sekwencji rytmicznej 
 

 

Wybieranie i odtwarzanie 
sekwencji rytmicznej 

 
Instrument może odtwarzać podczas gry wybraną sekwencję 
rytmiczną. 

1. W sekcji DRUM naciśnij kilka razy przycisk [SONG/ 
RHYTHM], aby wywołać ekran roboczy „RHYTHM”. 
 

 
 

2. Kołem danych wybierz sekwencję rytmiczną. 
 

 
 

3. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 

 
 

Rozpocznie się odtwarzanie sekwencji rytmicznej. 

4. Naciśnij ponownie przycisk [START/STOP], aby za-
trzymać odtwarzanie sekwencji rytmicznej. 

 

 
Szczegóły odnośnie sekwencji rytmicznych znajdziesz w 
wykazie, zamieszczonym w pliku PDF „Data List”. 

 

 
Czym jest sekwencja rytmiczna? 

„Sekwencja rytmiczna” to fraza, odtwarzana w pętli brzmie-
niami instrumentów perkusyjnych. 

W instrumencie zaprogramowano rytmu wielu styli muzycz-
nych. 

 

Zmiana tempa odtwarza-
nia sekwencji rytmicznej 

 
Tempo wybranej sekwencji rytmicznej można zmieniać. 

Ta opcja umożliwia: 

• Określanie tempa odtwarzania lub zapisu utworu (format SMF). 

• Synchronizację efektów, opartych o tempo (s. 44). 

1. W sekcji DRUM naciśnij przycisk [TAP TEMPO]. 
 

 
 

 Pojawi się okno „TEMPO”. 
 

 
 

2. Przycisk [TAP TEMPO] naciśnij kilka razy w żądanym 
tempie. 

 Wartość tempa zostanie wyliczona z interwałów między kolej-
nymi naciśnięciami tego przycisku. 

 

Dostępne wartości 20–500 
 

 
• Gdy wyświetlane będzie to okno, wartość tempa będzie 

można zmienić za pomocą koła [VALUE]. 

• Jeśli w ramach tego okna naciśniesz przycisk 
[TRANSPOSE], jego wyświetlanie będzie podtrzymywane. 
Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego 
ekranu roboczego. 

• Ustawioną wartość tempa można zachować jako element 
Zestawu Ustawień (s. 15). 

 

 

Regulacja głośności se-
kwencji rytmicznej 

 
Poziom głośności odtwarzania sekwencji rytmicznej można regu-
lować. 

Ta opcja umożliwia regulację poziomu głośności: 

• Brzmień perkusyjnych i efektów dźwiękowych 

• Odtwarzanego utworu (SMF, audio) 

• Efektów dźwiękowych, odtwarzanych za pomocą sterownika 
D-BEAM. 

1. Użyj przycisków grupy LEVEL sekcji DRUM. 
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Rejestrowanie własnej gry 
 

Instrument umożliwia rejestrowanie własnej gry. 

Zapis można odtwarzać, aby sprawdzić, czy gra była poprawna 
lub grać z akompaniamentem zarejestrowanej partii. 

Instrument może rejestrować dane w formacie SMF lub dźwię-
kowym (audio). 

* W celu wykonania zapisu, do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) 
musi być podłączona pamięć USB (sprzedawana oddzielnie). 

* Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Ro-
land. W przypadku korzystania z wyrobów innej firmy nie 
gwarantujemy poprawności działania. 

 
 

Zapis SMF i audio 
 

Typ pliku Opis 

Zapis SMF 
Zarejestrowany zostanie zbiór danych, opisujących 
wszystko, co się zdarzyło podczas odtwarzania i 
grania muzyki. Takie dane zawierają informacje o 
tym, który klawisz został naciśnięty, jak długo był 
wciśnięty, z jaką siłą, itd. 

Zapis audio 
Plik audio przechowuje dane dźwiękowe. Takie 
dane można łatwo odtwarzać w komputerze (pliki 
WAV). 

 

* Pliki SMF (Standard MIDI Files) to standardowy format pliku 
muzycznego, zaprogramowanego w taki sposób, aby można 
było go odtwarzać za pomocą rozmaitych urządzeń, bez 
względu na jego producenta. Dostępna jest ogromna ilość 
rodzajów muzyki, czy to do słuchania, czy do ćwiczeń ma-
nualnych, czy do karaoke, itd. 

 
 
 

Zapis 
 
 

Przygotowania do zapisu   
 

 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. Jeśli zachodzi potrzeba, wybierz sekwencję ryt-
miczną, która będzie odtwarzana podczas zapisu (s. 
32) 

3. Naciśnij przycisk [REC]. 
 

 
 

 Przycisk [REC] zaświeci się, a przycisk [START/STOP] zacznie 
migać wskazując, że został włączony tryb gotowości do zapisu. 
 

 
 

4. Kołem [VALUE] wybierz format zapisu. 
 

Dostępne wartości Opis 
SMF Zapis SMF 
Audio Zapis audio 

 

Uruchamianie i zatrzymywanie zapisu 
 

 

5. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 

 
 

Po uruchomieniu zapisu przycisk [START/STOP] zacznie 
świecić światłem ciągłym i pojawi się okno „RECORDING”. 

Podczas zapisu SMF pokazywana będzie ilość taktów, a pod-
czas zapisu audio – czas zapisu. 
 

 
 

 
W przypadku zapisu SMF zapis zostanie uruchomiony po 
dwutaktowym przedtakcie. 

6. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
Zapis zostanie przerwany i pojawi się ekran roboczy „SAVE 
SONG”. 
 

 

 

Zachowywanie zarejestrowanych danych   
 

 

7. Zredaguj nazwę utworu. 
 

Przycisk lub koło 
danych Działanie 
Grupa CURSOR Wybieranie znaku, który chcesz zmienić. 
Koło [ VALUE] Zmiana znaku. 
Przycisk [ORGAN] 
grupy MODE Usuwanie znaku. 
Przycisk [PIANO] 
grupy MODE Wstawianie spacji. 

 

Jeśli nie zamierzasz zachowywać ustawień, naciśnij przycisk 
[EXIT]. 
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Rejestrowanie własnej gry 
 

 
 
 

8. Naciśnij przycisk [ENTER] lub przycisk [SYNTH] grupy 
MODE. 
Utwór zastanie zachowany w pamięci. 

* Jeśli zarejestrowany został plik audio, a w pamięci USB będzie 
się znajdować plik o takiej samej nazwie, nie będzie można go 
zachować. 
Gdy pojawi się niżej pokazany ekran roboczy, naciśnij przy-
cisk [ENTER] zredaguj inną nazwę. 
 

 
 

UWAGA 

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 
 

Odtwarzanie utworu 
 

Poniższa procedura umożliwia odtwarzanie utworu, zacho-
wanego wcześniej w pamięci USB. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. W sekcji DRUM naciśnij kilka razy przycisk 
[SONG/RHYTHM], aby wywołać ekran roboczy 
„SONG”. 

 

  

3. Kołem [VALUE] wybierz utwór. 
 

 
Jeśli chcesz wybrać utwór, znajdujący się w podkatalogu 
pamięci USB, to: 

• Aby wejść do podkatalogu: Kołem [VALUE] zaznacz ikonę 

„ ”, a następnie naciśnij przycisk [START/STOP]. 
• Aby wybrać utwór wewnątrz podkatalogu: Użyj koła 

[VALUE]. 

• Aby wyjść z podkatalogu: Kołem [VALUE] zaznacz ikonę 

„ ”, a następnie naciśnij przycisk [START/STOP]. 

4. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 Rozpocznie się odtwarzanie utworu. 

 Podczas odtwarzania pliku SMF pokazywana będzie ilość tak-
tów, a podczas zapisu audio – czas odtwarzania. 

 

  

5. Naciśnij przycisk [START/STOP]. 
 Odtwarzanie utworu zostanie zakończone. 

 

 
• Istnieje możliwość zmiany tempa odtwarzania pliku SMF 

(s. 32). 

• Przyciskami grupy LEVEL sekcji DRUM można regulować 
poziom głośności odtwarzania (s. 32). 

 

Operacje za pomocą przycisków 
 

[◄◄/I◄] 

Skok na początek utworu. Jeśli początku utwo-
ru już będzie wywołany, ponowne naciśnięcie 
przycisku spowoduje wywołanie początku 
poprzedniego utworu. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk, aby „przewijać” 
zapis do tyłu. 

[►I/►►] 
Skok na początek następnego utworu. Przy-
trzymaj wciśnięty przycisk, aby „przewijać” 
zapis w przód. 

[START/STOP] Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania. 
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Rejestrowanie własnej gry 
 

 

Zmiana nazwy utworu 
 

Poniższa procedura umożliwia zmianę nazwy utworu. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. W sekcji DRUM naciśnij kilka razy przycisk [SONG/ 
RHYTHM], aby wywołać ekran roboczy „SONG”. 

 

  
 

3. Kołem [VALUE] zaznacz utwór. 

4. W grupie OCTAVE naciśnij przycisk [UP/+]. 
 

  
 

 Pojawi się ekran roboczy „RENAME”. 
 

  
 

 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Zredaguj nazwę utworu. 
 

Przycisk lub koło 
danych Działanie 
Grupa CURSOR Wybieranie znaku, który chcesz zmienić. 
Koło [ VALUE] Zmiana znaku. 
Przycisk [ORGAN] 
grupy MODE Usuwanie znaku. 
Przycisk [PIANO] 
grupy MODE Wstawianie spacji. 

 

6. Naciśnij przycisk [ENTER] lub przycisk [SYNTH] 
grupy MODE. 

 Nazwa wybranego utworu zostanie zmieniona. 
 

Usuwanie utworu 
 

Poniższa procedura umożliwia usunięcie utworu, zachowanego 
wcześniej w pamięci USB. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. W sekcji DRUM naciśnij kilka razy przycisk [SONG/ 
RHYTHM], aby wywołać ekran roboczy „SONG”. 

 

  
 

3. Kołem [VALUE] zaznacz utwór. 

4. W grupie OCTAVE naciśnij przycisk [DOWN/–]. 
 

  
 

 Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. 
 

 
 

 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Utwór zostanie usunięty. 

 
UWAGA

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 
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Rejestrowanie własnej gry   
 

 

 
 
 

Dane, które są zachowywane w pamięci USB 
 

W pamięci USB można zachowywać następujące rodzaje danych: 

 Utwory, zarejestrowane za pomocą tego instrumentu (s. 33). 

 Frazy, zarejestrowane za pomocą funkcji LOOPER (s. 37). 

 Banki Zestawów Ustawień (s. 39). 
 
 

Katalog główny (najwyższy poziom) 
 

Pliki utworów 
 
 
 

 Frazy funkcji LOOPER 

 
Utwory i frazy, zarejestrowane za pomocą tego instrumentu są zachowywane w 
katalogu głównym pamięci USB. 

 
 
 

Banki Zestawów Ustawień 

Banki Zestawów Ustawień, zachowywane za pomocą opcji „Save Registration” 
(s. 39) są umieszczane w katalogu głównym pamięci USB. 

Opcje „Load Registration” (s. 40) i „Delete Registration” (s. 40) są w stanie ła-
dować lub usuwać tylko takie banki Zestawów Ustawień, które będą znajdować 
się w katalogu głównym pamięci USB. 

 
 
 

Odtwarzanie plików audio lub SMF, przechowywanych w komputerze   
 

Przechowywane w komputerze pliki dźwiękowe (WAV, MP3, AIFF) oraz pliki SMF można kopiować do pamięci USB i odtwarzać za 
pomocą tego instrumentu. 

Pliki audio lub SMF można kopiować do katalogu głównego pamięci USB lub tworzyć w niej podkatalogi i do nich kopiować pliki. 
 

Skopiuj do pamięci USB Podłącz pamięć USB  
 

 
 
 

 
 
 

 
W nazwach plików i katalogów należy używać tylko jednobajtowych znaków alfanumerycznych. 

W katalogu można umieścić maksymalnie 99 plików. 

 
Pliki SMF oraz audio, które można odtwarzać 

 

Format 
0 lub 1 
* W niektórych przypadkach, gdy plik SMF formatu 1 będzie mieć więcej, niż 16 śladów, 

nie wszystkie z nich mogą być odtwarzane poprawnie. 
Rozmiar pliku Maksymalnie około 240 kB (zależnie od zawartości pliku SMF) SMF 

Komunikaty systemowe EXCLUSIVE Pakiety o wielkości 512 bajtów lub mniejszej 
Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz 

WAV/AIFF 
Rozdzielczość 8/16/24-bitowe 
Format MPEG-1 audio layer 3 
Częstotliwość próbkowania 44,1kHz 

Audio 
MP3 

Rozdzielczość 32/40/48/56/64/80/96/112/128/144/160/192/224/256/320 kb/s, 
VBR (zmienna rozdzielczość) 
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Funkcja LOOPER 
 

Funkcja umożliwia wykonywanie zapisu nakładkowego w czasie rzeczywistym. 

Daje to wiele różnych możliwości, takich jak stosowanie lub modyfikowanie efektów podczas odtwarzania zarejestrowanych fraz jako 
akompaniamentu. 

* Maksymalny czas zapisu wynosi około 20 sekund. 
 

 

Zapis w ramach funkcji LOOPER 
 
 
 

Tryb gotowości do zapisu 
 

Naciśnij przycisk [LOOPER], aby 
włączyć tryb gotowości do zapisu. 

Zapis 
 

Zapis rozpocznie się natychmiast 
po naciśnięciu klawisza lub przy-
cisku [START/STOP]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Zapis nakładkowy 
 

Dogrywanie nowych danych mu-
zycznych w kolejnych nawrotach. 

Naciśnięcie przycisku [REC] spo-
woduje przełączenie w tryb 
odtwarzania. 

Odtwarzanie w pętli 
 

Uruchom odtwarzanie w pętli. 

Naciśnij przycisk [REC], aby 
włączyć zapis nakładkowy. 

 
 
 
 
 

Naciśnij dwa razy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zacho-
wywanie 

 

 
 
 

Wyjście 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zachowywanie 
 
 

Gdy w stanie bezczynności naciśniesz 
przycisk [LOOPER], pojawi się ekran robo-
czy „SAVE LOOPER”. 
 

 
Więcej o zachowywaniu fraz w akapicie 
„Zachowywanie frazy” (s. 38). 

 

 
 

Naciśnij 
dwa razy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatrzymanie 
 
 

Aby zatrzymać odtwarzanie w pętli 
lub zapis nakładkowy, naciśnij 
przycisk [START/STOP]. 

* Jeśli używasz pedału przełączają-
cego, naciśnij go dwukrotnie w cią-
gu sekundy. 

 
 
 

 

Kroki oznaczone ikoną „ ” mogą być wykonywane za pomocą pedału przełączającego (DP-2; sprzedawany oddzielnie), podłączo-
nego do gniazda [DAMPER] lub [EXPRESSION PEDAL]. 

Jeśli pedału przełączającego chcesz używać do sterowania funkcją LOOPER, parametrowi „Damper Assign” (s. 45) lub „Expression 
Assign” (s. 46) dobierz wartość „LOOPER”. 
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Funkcja LOOPER   
 

 

Zapis z odtwarzaniem se-
kwencji rytmicznej 

 

1. W sekcji DRUM naciśnij kilka razy przycisk 
[SONG/RHYTHM], aby wywołać ekran roboczy „RHY-
THM”. 

2. Kołem [VALUE] wybierz sekwencję rytmiczną. 

3. Włącz zapis, jak opisano w akapicie „Zapis w ramach 
funkcji LOOPER” (s. 37). 

 Uruchomienie zapisu spowoduje również uruchomienie odtwa-
rzania sekwencji rytmicznej. Po zakończeniu zapisu i zatrzyma-
niu odtwarzania w pętli, odtwarzanie sekwencji rytmicznej rów-
nież zostanie zatrzymane. 

* Sekwencja rytmiczna zostanie zarejestrowana, ale zapis na-
kładkowy nie będzie stosowany. 

 

 
Przed rozpoczęciem zapisu można wyznaczyć tempo 
(s. 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli pojawi się poniższy ekran roboczy 
Jeśli w pamięci instrumentu będzie znajdować poprzednio 
zarejestrowana fraza, pojawi się niżej pokazany ekran ro-
boczy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jeśli zechcesz użyć funkcji LOOPER, naciśnij przycisk 
[REC], aby skasować tę frazę i rozpocząć nowy zapis. 

Jeśli chcesz zachować frazę, zachowaj ją w pamięci USB, 
jak opisano w akapicie „Zachowywanie frazy” (s. 38). 

Zachowywanie frazy 
 

Zarejestrowaną za pomocą funkcji LOOPER frazę można za-
chować w pamięci USB w postaci danych audio. 

* Aby frazę można było zachować, najpierw do gniazda [USB 
MEMORY] podłącz pamięć USB. 

1. Zatrzymaj odtwarzanie w pętli. 

2. Naciśnij przycisk [LOOPER]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „SAVE LOOPER”. 
 

 
 

Jeśli nie chcesz zachować frazy w pamięci USB, naciśnij przycisk 
[EXIT], aby wyłączyć ekran roboczy „SAVE LOOPER”. 

 

 
Jeśli nawet wyłączysz funkcję LOOPER bez zachowania fra-
zy, zarejestrowane dane pozostaną w pamięci instrumentu, 
dopóki nie wyłączysz zasilania. Za pomocą funkcji LOOPER 
będzie można odtwarzać te dane w pętli, ale nie nie będzie 
można wykonać dogrywki. 

3. Zredaguj nazwę frazy. 
 

Przycisk lub koło 
danych Działanie 
Grupa CURSOR Wybieranie znaku, który chcesz zmienić. 
Koło [ VALUE] Zmiana znaku. 
Przycisk [ORGAN] 
grupy MODE Usuwanie znaku. 
Przycisk [PIANO] 
grupy MODE Wstawianie spacji. 

 

4. Naciśnij przycisk [ENTER] lub przycisk [SYNTH] 
grupy MODE. 

 Fraza zostanie zachowana. 

* Jeśli w pamięci USB będzie znajdować się fraza o identycznej 
nazwie, danych nie będzie można zachować. 

 Gdy pojawi się niżej pokazany ekran roboczy, naciśnij przycisk 
[ENTER] zredaguj inną nazwę. 
 

 
 

UWAGA

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 
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Funkcje użytkowe 
 

 

Automatyczne wyłącza-
nie zasilania 

 
W ustawieniu fabrycznym zasilanie instrumentu zostanie 
wyłączone automatycznie po upłynie określonego czasu 
bezczynności. 

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłącza-
nia zasilania, parametrowi „Auto Off” dobierz wartość 
„OFF”. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „System”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr 
„Auto Off”. 
 

 
 

5. Kołem [VALUE] dobierz żądaną wartość. 
 

Dostępne wartości Opis 
OFF Zasilanie nie będzie wyłączane automatycznie.

10 min Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie 
po upływie 10 minut bezczynności. 

30 min Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie 
po upływie 30 minut bezczynności. 

240 [min] (domyślna)
Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie 
po upływie 240 minut bezczynności. 

 

6. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 

 
 

Regulacja kontrastu 
ekranu 

 
Używaj tego parametru do regulacji jaskrawości ekranu. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „System”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr 
„LCD Contrast”. 

5. Kołem [VALUE] dobierz żądaną wartość. 
 

Dostępne wartości 0 (ciemny)–30 (jasny) 
 

6. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 

 

Zachowywanie Zestawów 
Ustawień w pamięci USB 

 
Wszystkie Zestawy Ustawień, znajdujące się w pamięci in-
strumentu, można zachować w pamięci USB w postaci banku 
danych (bank Zestawów Ustawień). 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. Naciśnij przycisk [MENU]. 

3. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Media Utility”. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz opcję „Save 
Registration”. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się ekran roboczy „SAVE REGISTRATION”. 

 

 
 

7. Kołem [VALUE] wybierz miejsce docelowe. 
 Numer, obok którego wyświetlana będzie nazwa banku Zesta-

wów Ustawień, już zawiera jakieś dane. 
 Jeśli taki numer wybierzesz jako miejsce docelowe, istniejące 

tam dane zostaną nadpisane. Jeśli nie chcesz nadpisać da-
nych, wybierz numer z opisem „----------”. 

8. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Jeśli wybrano numer, pod którym zachowano już jakiś bank Ze-

stawów Ustawień, na ekranie pojawi się komunikat „Overwrite 
Registration OK?”. 

 Jeśli masz pewność, że chcesz nadpisać dane, naciśnij przy-
cisk [ENTER]. Aby wybrać inny numer, naciśnij przycisk [EXIT]. 

9. Zredaguj nazwę banku Zestawów Ustawień. 
 

Przycisk lub koło 
danych Działanie 
Grupa CURSOR Wybieranie znaku, który chcesz zmienić. 
Koło [ VALUE] Zmiana znaku. 
Przycisk [ORGAN] 
grupy MODE Usuwanie znaku. 
Przycisk [PIANO] 
grupy MODE Wstawianie spacji. 

 

10. Naciśnij przycisk [ENTER] lub przycisk 
[SYNTH] grupy MODE. 
Bank Zestawów Ustawień zastanie zachowany. 

 
UWAGA

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci 
USB, gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat 
„Executing…”. 

11. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 
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Funkcje użytkowe   
 

 

Ładowanie banku Zestawów 
Ustawień z pamięci USB 

 
Poniższa procedura umożliwia ładowanie banku Zestawów 
Ustawień, zachowanego w pamięci USB. 

 
UWAGA 

Załadowanie danych spowoduje nadpisanie zawartości 
wszystkich Zestawów Ustawień, znajdujących się w pa-
mięci instrumentu. Jeśli nie chcesz stracić tych danych, 
zachowaj je najpierw w pamięci USB (s. 39). 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. Naciśnij przycisk [MENU]. 

3. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Media Utility”. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz opcję „Load 
Registration”. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się ekran roboczy „LOAD REGISTRATION”. 

 

 
 

7. Kołem [VALUE] zaznacz bank Zestawów Ustawień, 
który chcesz załadować. 

 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

8. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Bank Zestawów Ustawień zastanie załadowany. 

 
UWAGA 

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 

9. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 

 

Usuwanie banku Zestawów 
Ustawień z pamięci USB 

 
Poniższa procedura umożliwia usunięcie banku Zestawów 
Ustawień z pamięci USB. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. Naciśnij przycisk [MENU]. 

3. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Media Utility”. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz opcję „Delete 
Registration”. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się ekran roboczy „DELETE Registration”. 

 

 
 

7. Kołem [VALUE] zaznacz bank Zestawów Ustawień, 
który chcesz usunąć. 

8. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. 

 

 
 

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

9. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
Bank Zestawów Ustawień zastanie usunięty. 

 

UWAGA

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 

10. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 
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Funkcje użytkowe 
 

 

Formatowanie pamięci 
USB 

 
„Formatowanie” to operacja, przygotowująca pamięć USB do 
używania w tym instrumencie. 

Jeśli format pamięci USB nie będzie dopasowany do tego in-
strumentu, nie będzie można jej używać. 

 
UWAGA 

Należy pamiętać, że ta operacja skasuje wszystkie dane, 
znajdujące się w pamięci USB. 

1. Do gniazda [USB MEMORY] (s. 6) podłącz pamięć 
USB (sprzedawana oddzielnie). 

2. Naciśnij przycisk [MENU]. 

3. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Media Utility”. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz opcję „Format 
USB”. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. 

 

 
 

 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

7. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pamięć USB zostanie sformatowana. 
 

UWAGA 

NIE WYŁĄCZAJ zasilania ani nie odłączaj pamięci USB, 
gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat „Executing…”. 

8. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć 
procedurę. 

 

 

Przywracanie ustawień fabrycz-
nych (funkcja FACTORY RESET) 

 
Jeśli zachodzi potrzeba, ustawienia instrumentu można przy-
wrócić do stanu fabrycznego. Funkcja nosi nazwę FACTORY 
RESET. 

 
UWAGA

Po uruchomieniu funkcji FACTORY RESET wszystkie po-
przednie ustawienia zostaną stracone i przywrócony zosta-
nie stan fabryczny. 

Zestawy Ustawień również powrócą do stanu fabrycznego. 
Jeśli nie chcesz stracić tych danych, zachowaj je najpierw w 
pamięci USB (s. 39). 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „System”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz opcję „Facto-
ry Reset”. 

5. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. 

 

 
 

 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Na ekranie pojawi się komunikat „Turn off the power”. 

 

 
 

7. Wyłącz zasilanie instrumentu i włącz je ponownie 
(s. 11). 

 Ustawienia zostaną zresetowane do stanu fabrycznego. 
 

UWAGA

NIE WYŁĄCZAJ zasilania, gdy wyświetlany jest komunikat 
„Executing…”. 

 

 
Funkcję FACTORY RESET można również uruchomić 
przytrzymując wciśnięty przycisk [MODE] sekcji 
ORGAN i naciskając przycisk [POWER], aby włączyć 
zasilanie. 
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Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) 
 

 

Podstawowe operacje za pomocą menu 
 

Menu umożliwia edycję ustawień, związanych z grą i z brzmieniami. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 
 Pojawi się menu ekranowe. 
 

  
 

2. Kołem [VALUE] zaznacz kategorię. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

  
 

4. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr, którego wartość chcesz zmienić. 
 

 
Jeśli wybierzesz parametr, przy którym wyświetlany będzie komunikat „Press the [ENTER]”, naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Kołem [VALUE] dobierz żądaną wartość. 

6. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby zakończyć procedurę. 
 

Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Wybieranie partii, do której stosowany bę-
dzie efekt VIBRATO lub CHORUS 
W przypadku wywołania brzmienia organowego typu ROCK lub JAZZ będzie można wybrać partię, do któ®ej stoso-
wany będzie efekt VIBRATO lub CHORUS (s. 21). 
UPPER+LOWER Efekt będzie stosowany do partii UPPER i LOWER. 
UPPER Efekt będzie stosowany do partii UPPER. 

Vibrato/Chorus Part 

LOWER Efekt będzie stosowany do partii LOWER. 

Zakłócenia upływu 
Określanie poziomu głośności zakłóceń upływu (charakterystycznych zakłóceń, generowanych przez organy typu 
TONEWHEEL). 

Leakage Level 

0–31 

Zakłócenia od naciskanych klawiszy 
Określanie poziomu głośności zakłóceń, generowanych w momencie naciskania klawisza. On Click Level 

0–31 

Zakłócenia od zwalnianych klawiszy 
Określanie poziomu głośności zakłóceń, generowanych w momencie zwalniania klawisza. Off Click Level 

0–31 

Organ 

 
Czym są zakłócenia od klawiszy? 

Takie zakłócenia słyszane są wtedy, gdy naciskasz lub zwalniasz klawisz. 
W najstarszych, tradycyjnych organach typu TONEWHEEL, kliknięcie pojawia się w momencie naciśnięcia lub 
zwolnienia klawisza. 
Początkowo traktowano to jako problem, ale bluesowi i rockowi muzycy zaczęli używać ich podczas gry, a teraz 
traktowane są jako cecha charakterystyczna niektórych jazzowych brzmień organowych. 
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Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 

Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) 
 

Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Stopień podbicia lub tłumienia pasma ni-
skich częstotliwości 
Określanie stopnia podbicia (wartości dodatnie) lub tłumienia (wartości ujemne) pasma niskich częstotliwości. 

Organ Low Gain 

-12–12 

Stopień podbicia lub tłumienia pasma wy-
sokich częstotliwości 
Określanie stopnia podbicia (wartości dodatnie) lub tłumienia (wartości ujemne) pasma wysokich częstotliwości. 

Organ 

Organ High Gain 

-12–12 

Typ efektu ROTARY 
Wybieranie typu efektu ROTARY. 
TYPE1 Efekt z niskim poczuciem wirowania i poszerzonym pasmem wysokich częstotliwości. 

Rotary Type 

TYPE2 Efekt z wysokim poczuciem wirowania i mocnym pasmem niskich częstotliwości. 

Przyspieszenie wirowania głośnika nisko-
tonowego 
Określanie współczynnika zmiany prędkości wirowania głośnika niskotonowego po przełączeniu prędkości wirowania. 

Woofer Accel 

1–16 

Przyspieszenie wirowania głośnika wyso-
kotonowego 
Określanie współczynnika zmiany prędkości wirowania głośnika wysokotonowego po przełączeniu prędkości wirowa-
nia. 

Tweeter Accel 

1–16 

Wolniejsza prędkość wirowania głośnika 
niskotonowego 
Określanie wolniejszej (SLOW) prędkości wirowania głośnika niskotonowego. 

Wf Slow Speed 

0–127 

Wolniejsza prędkość wirowania głośnika 
wysokotonowego Tw Slow Speed 

Określanie wolniejszej (SLOW) prędkości wirowania głośnika wysokotonowego. 
 0–127 

Szybsza prędkość wirowania głośnika ni-
skotonowego 
Określanie szybszej (FAST) prędkości wirowania głośnika niskotonowego. 

Wf Fast Speed 

0–127 

Szybsza prędkość wirowania głośnika 
wysokotonowego 
Określanie szybszej (FAST) prędkości wirowania głośnika wysokotonowego. 

Rotary 

Tw Fast Speed 

0–127 
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Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 
Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Typ efektu procesora MFX 
Wybieranie typu efektu procesora MFX. 
TWIN ROTARY 

Używanie w połączeniu z efektem ROTARY (s. 19) umożliwia stosowanie efektu, który 
można by uzyskać za pomocą dwóch wirujących głośników. 

SMALL PHASER 1 
Symulacja analogowego efektu PHASER. Użyteczny do brzmień fortepianów elektrycz-
nych. 

SMALL PHASER 2 Efekty SMALL PHASER 1 i SMALL PHASER 2 odróżnia charakter modulacji. 
PHASER 

Stereofoniczny efekt PHASER. Do oryginalnego dźwięku dodawany jest dźwięk zmodu-
lowany i przesunięty fazowo. 

STEP PHASER Stereofoniczny efekt PHASER, w którym efekt fazowy zmienia się krokowo. 
TEMPO STEP 
PHASER 

Krokowy efekt PHASER, synchronizowany tempem, określanym z pomocą przycisku 
[TAP TEMPO] sekcji DRUM. 

CHORUS Stereofoniczny efekt typu CHORUS. 
HEXA-CHORUS 

Sześciofazowy efekt CHORUS (nałożony na siebie dźwięk sześciu efektów CHORUS o 
różnym czasie opóźnienia), pogłębiający brzmienie i zwiększający jego przestrzenność. 

FLANGER 
Stereofoniczny efekt Flanger (generator przebiegów wolnozmiennych (LFO) ma taką 
samą fazę w lewym i w prawym kanale). Metalicznie brzmiący efekt, przypominający 
odgłos lądującego odrzutowca. 

MODULATION D Linia opóźniająca z modulacją sygnału opóźnienia. 
TREMOLO 1 Efekt okresowo moduluje poziom głośności. 
TREMOLO 2 Efekty TREMOLO 1 i TREMOLO 2 mają inną charakterystykę. 
T. WAH 1 

Kreowanie efektu WAH poprzez zmiany pracy filtra, zgodnie z poziomem głośności 
dźwięków, wydobywanych za pomocą klawiatury. 

T. WAH 2 |Efekt T.WAH 2 generuje silniejszy efekt WAH, niż efekt T.WAH 1. 
RING MODULATOR 

Modulacja amplitudowa (AM) sygnału wejściowego, generująca dźwięki typu „dzwonowe-
go”. 

BIT CRASH Intencjonalna degradacja jakości dźwięku. 
DISTORTION Silniejszy przester niż efekt typu Overdrive. 

SLICER 
Poprzez okresowe tłumienie dźwięku efekt kreuje wrażenie odtwarzania frazy w tempie 
utworu. Jest to szczególnie efektywne w stosunku do brzmień o długim czasie wybrzmie-
wania. 

TEMPO SLICER 
Krokowy efekt SLICER, synchronizowany tempem, określanym z pomocą przycisku [TAP 
TEMPO] sekcji DRUM. 

MFX Type 

PITCH SHIFTER Stereofoniczny przesuwnik stroju. 

Typ linii opóźniającej 
Określanie typu używanej linii opóźniającej. 
DELAY Dźwięk będzie powtarzany wielokrotnie, jak w przypadku echa. 

TAPE ECHO 
Efekt symuluje wirtualne echo taśmowe, kreując w ten sposób realistyczny efekt, uzyski-
wany za pomocą takiego urządzenia. Jest to symulacja echa taśmowego urządzenia 
Space Echo RE-201 firmy Roland. 

REVERSE DELAY 
Linia opóźniająca, która odwraca sygnał wejściowy, opóźnia go i dodaje do sygnału 
bezpośredniego. 

3TAP PAN DELAY 
Sygnał opóźniony jest generowany w trzech kierunkach: do środka panoramy stereofo-
nicznej oraz w oba położenia skrajne. 

TEMPO DELAY 

Linia opóźniająca, synchronizowana tempem, określanym z pomocą przycisku [TAP 
TEMPO] sekcji DRUM. 

 
Kręcenie gałką potencjometru [DELAY] grupy EFX będzie zwiększać sprzężenie zwrotne 
(ilość powtórzeń). 

Delay Type 

TEMPO REVERSE 
DLY 

Odwrócona linia opóźniająca, synchronizowana tempem, określanym z pomocą przycisku 
[TAP TEMPO] sekcji DRUM. 

 
Kręcenie gałką potencjometru [DELAY] grupy EFX będzie zwiększać sprzężenie zwrotne 
(ilość powtórzeń). 

Typ efektu pogłosowego 
Określanie typu używanego efektu pogłosowego. 
Zmieniając typ pogłosu można uzyskać wrażenie gry w różnych miejscach. 
ROOM Pogłos typowy dla średniej wielkości pokoju. 
STAGE Pogłos typowy dla estrady. 
HALL Pogłos typowy dla sali koncertowej. 
CATHEDRAL Pogłos typowy dla katedry. 
PLATE Dźwięczny i metalicznie brzmiący pogłos. 

EFX 

Reverb Type 

SPRING 
Symulacja pogłosu, generowanego za pomocą urządzenia, w których efekt pogłosowy 
jest kreowany za pomocą sprężyny. 

 



45 

 

Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 

Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) 

 
Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Rodzaj ścian 
Zmieniając typ efektu pogłosowego można odnosić wrażenie gry w różnych pomieszczeniach, a zmiana wartości 
parametru „Wall Type” (materiał ścian) umożliwia dalsze modyfikowanie jakości pogłosu. 
* Gdy parametr „Reverb Type” będzie mieć wartość „SPRING”, wartość tego parametru będzie ignorowana. 
DRAPERY Plisowane zasłony (draperie) 
CARPET Dywan 
ACOUSTIC TILE Płytka akustyczna 
WOOD Drewno 
BRICK Cegły 
PLASTER Gips 
CONCRETE BLOCK Pustaki betonowe 

EFX Wall Type 

MARBLE Marmur 
Portamento 

Do brzmień fortepianowych i syntezatorowych można stosować efekt PORTAMENTO (płynne przejście od jednej 
wysokości dźwięku do następnej). 

 Szczegóły w akapicie „Płynna zmiana wysokości dźwięków (efekt PORTAMENTO)” (s. 25). 
 

Czułość na dynamikę gry 
Określanie czułości klawiatury na dynamikę gry czyli siłę uderzenia w klawisz. 
OFF 

Czułość na dynamikę wyłączona. 
Poziom głośności będzie taki sam, bez względu na to, jak silnie uderzysz w klawisz. Initial Touch 

1–10 

Czułość na dynamikę włączona. 
Silniejsze uderzenie w klawisz będzie generować nutę głośniejszą. 
Zmiana poziomu głośności w przypadku silniejszego uderzenia w klawisz jest tym 
większa, im wyższa wartość parametru. 

Sposób działania partii PEDAL 
Określanie, czy partia PEDAL będzie odtwarzać tylko pojedyncze dźwięki (MONOPHONIC), czy będzie możliwa gra 
polifoniczna (POLIPHONIC). 

Keyboard 

PedalBass Mode 

MONOPHONIC, POLYPHONIC 

Funkcja pedału tłumika 
Wybieranie funkcji, którą pełnić będzie pedał przełączający, podłączony do gniazda [DAMPER]. 
DAMPER Pedał będzie używany jako pedał tłumika. 
REGISTRATION SHIFT Wywoływanie kolejnych Zestawów Ustawień. 
LOOPER Sterowanie funkcją LOOPER (s. 37). 
ROTARY FAST/SLOW Przełączanie prędkości wirowania w efekcie ROTARY. 
RHYTHM START/STOP Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania sekwencji rytmicznej (s. 32). 

Damper Assign 

SONG START/STOP Dublowanie działania przycisku [START/STOP]. 
Zakres działania pedału tłumika 
Wybieranie partii, obejmowanych działaniem pedału tłumika. 
to ALL Efekt będzie stosowany do partii UPPER i LOWER. 
to LOWER Efekt będzie stosowany do partii UPPER. 

Controller 

Damper Part 

to UPPER Efekt będzie stosowany do partii LOWER. 
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Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu)     Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 
Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Zmiana funkcji pedału ekspresji 
Wybieranie funkcji, którą pełnić będzie pedał ekspresji, podłączony do gniazda [EXPRESSION PEDAL]. 
EXPRESSION Pedał będzie używany jako pedał ekspresji. 
REGISTRATION SHIFT Wywoływanie kolejnych Zestawów Ustawień. 
LOOPER Sterowanie funkcją LOOPER (s. 37). 
ROTARY FAST/SLOW Przełączanie prędkości wirowania w efekcie ROTARY. 
RHYTHM START/STOP Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania sekwencji rytmicznej (s. 32). 

Expression Assign 

SONG START/STOP Dublowanie działania przycisku [START/STOP]. 
 Intensywność działania pedału ekspresji 
 Określanie sposobu reakcji pedału ekspresji. 

1 

 
Sekwencja rytmiczna 
 
 
 
 
 

Gra na klawiaturze 

Pedał ekspresji nie będzie wpływać zbytnio na 
sekwencję perkusyjną. 
Tę opcję należy stosować wtedy, gdy poziom 
głośności ma zmieniać się w niewielkim stopniu.

2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekwencja rytmiczna, gra na klawiaturze 

Wpływ pedału ekspresji na sekwencję rytmiczną 
będzie taki sam, jak na grę na klawiaturze. 
Ponieważ poziom głośności będzie zmieniać się 
znacznie wraz ze zmianą kąta nachylenia 
pedału ekspresji, ta opcja jest odpowiednia dla 
utworów o dużej dynamice. 

3 

 
 
 
 
 
 

 
Sekwencja rytmiczna, gra na klawiaturze 

Pedał ekspresji będzie wpływać na sekwencję 
rytmiczna w taki sam sposób, jak na grę na 
klawiaturze. 
Ponieważ stopień ekspresji jest mniejszy, niż w 
przypadku „2”, ta opcja jest odpowiednia dla 
cichych utworów, w których nie występują 
intensywne zmiany dynamiki. 

Expression Curve 

4 

 
 
Sekwencja rytmiczna 
 
 
 
 
 

Gra na klawiaturze 

Pedał ekspresji wcale nie będzie wpływać na 
sekwencję perkusyjną. 
Ta opcja jest użyteczna w przypadku gry zespo-
łowej. 

Głębokość odstrajania drążkiem PITCH BEND 
Określanie maksymalnego odstrajania, uzyskiwanego za pomocą drążka PITCH BEND/Modulation (wkrokach półtonowych, 
maksymalnie 1 oktawa). Pitch Bend Range 

1–12 

Czułość sterownika D-BEAM 
Regulacja czułości sterownika D-BEAM 
Wyższe wartości ustawień powodują wzrost czułości sterownika D-Beam. 

Controller 

D-BEAM Sensitivity 

1–10 
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Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 

Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) 
 

Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Używanie pedału do przełączania Zesta-
wów Ustawień 
Za pomocą pedału klawiatury pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawane oddzielnie) można wywoływać kolejne Zestawy 
Ustawień. 
OFF 

Dostępna będzie funkcja, przypisana do pedału przełączającego (parametry „L Foot 
Switch” i „R Foot Switch”). 

RIGHT 
Prawy pedał przełączający będzie dedykowany do przełączania Zestawów Ustawień. 
* Przypisana do prawego pedału funkcja (parametr „R Foot Switch”) nie będzie dostępna.

Registration 
Shift 

LEFT 
Lewy pedał przełączający będzie dedykowany do przełączania Zestawów Ustawień. 
* Przypisana do lewego pedału funkcja (parametr „L Foot Switch”) nie będzie dostępna. 

Funkcje pedałów przełączających 
Wybieranie funkcji pedałów przełączających klawiatury pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawane oddzielnie). 
ROTARY FAST/SLOW Przełączanie prędkości wirowania w efekcie ROTARY. 
RHYTHM START/STOP Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania sekwencji rytmicznej. 
SONG START/STOP Dublowanie działania przycisku [START/STOP]. 
DAMPER OF UPPER Po wciśnięciu pedału wybrzmiewanie dźwięku nut partii UPPER będzie podtrzymywane. 
DAMPER OF LOWER Po wciśnięciu pedału wybrzmiewanie dźwięku nut partii LOWER będzie podtrzymywane. 
N. CONTROL1 

Stosowanie rozmaitych efektów do brzmień akustycznych daje możliwość uzyskania 
bogatszej i bardziej realistycznej ekspresji. 

N. CONTROL2 
Szczegóły odnośnie tych efektów oraz brzmień akustycznych, do których można je stoso-
wać, w akapicie „Stosowanie efektów do brzmień akustycznych” (s. 50). 

L Foot 
Switch, 
 
R Foot 
Switch 

OFF Wyłączanie pedału przełączającego. 
Wybieranie partii, obejmowanego działa-
niem akustycznego efektu dźwiękowego 
Wybieranie partii, do której będą stosowane efekty dla brzmień akustycznych, przypisane do pedałów przełączających 
klawiatury pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawane oddzielnie) (s. 50). 
to ALL Efekt będzie stosowany do partii UPPER i LOWER. 
to LOWER Efekt będzie stosowany do partii LOWER. 

Controller 
PK 
Setting 

N. Control 

to UPPER Efekt będzie stosowany do partii UPPER. 
Save Registration 

Zachowywanie w pamięci USB wszystkich Zestawów Ustawień, znajdujących się w pamięci instrumentu. 

 Szczegóły w akapicie „Zachowywanie Zestawów Ustawień w pamięci USB” (s. 39). 
Load Registration 

Ładowanie do pamięci instrumentu Zestawów Ustawień, zachowanych w pamięci USB. 

 Szczegóły w akapicie „Ładowanie Zestawów Ustawień z pamięci USB” (s. 40). 
Delete Registration 

Usuwanie banku Zestawów Ustawień, zachowanego w pamięci USB. 

 Szczegóły w akapicie „Usuwanie Zestawów Ustawień z pamięci USB” (s. 40). 
Media 
Utility 

Format USB 
Formatowanie pamięci USB, podłączonej do gniazda [USB MEMORY]. 

 Szczegóły w akapicie „Formatowanie pamięci USB” (s. 41). 
Blokowanie tempa sekwencji rytmicznej 
przed automatyczną zmianą 
Ochrona ustawień tempa przed automatyczną zmianą w przypadku wywołania innej sekwencji rytmicznej. 
OFF 

Zmiana sekwencji rytmicznej przy wstrzymanym odtwarzaniu nie spowoduje wywołania 
wartości tempa, przypisanej do wywoływanej sekwencji rytmicznej. 

Auto Std Tempo 

ON 
Zmiana sekwencji rytmicznej przy wstrzymanym odtwarzaniu spowoduje wywołanie warto-
ści tempa, przypisanej do wywoływanej sekwencji rytmicznej. 

Transpozycja utworu 
Zmiana tonacji utworu w formacie SMF. 

Rhythm 

Playback Transpose 

-6–0–+5 (w krokach półtonowych) 
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Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu)     Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 
Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Poziom zapisu dźwięku 
Regulacja poziomu głośności rejestrowanego dźwięku. Rhythm Audio Rec Gain 

-24–6 dB 

Wireless 
Instrument może współpracować z aplikacjami bezprzewodowymi. Aby uruchomić łączność bezprzewodową, do gniazda [USB MEMORY] podłącz 
adapter sieci bezprzewodowych LAN typu WNA1100-RL (sprzedawany oddzielnie). 

 Szczegóły w akapicie „Funkcja łączności bezprzewodowej” (s. 52). 
Kanały transmisyjne MIDI  
Gniazdem [OUT] grupy MIDI można transmitować dane muzyczne do zewnętrznych urządzeń MIDI. Te parametry służą 
do wybierania kanału MIDI, którym transmitowane będą komunikaty MIDI z poszczególnych partii. 

TxMIDI Channel 
Upper 

1–16 

TxMIDI Channel 
Lower 

1–16 

TxMIDI Channel 
Pedal 

1–16 

TxMIDI Channel 
Drum 

1–16 

TxMIDI Channel 
Control 

1–16 

Tryb wejściowy MIDI 
Instrument posiada dwa moduły brzmieniowe: jeden do odtwarzania plików SMF,a drugi do obsługi klawiatury. 
W normalnych warunkach dane, odbierane gniazdem [IN] grupy MIDI, służą tylko do odtwarzania plików SMF (moduł 
brzmieniowy GM/GS), ale tryb MIDI można zmienić tak, aby komunikaty te sterowały również modułem brzmieniowym, 
przypisanym do klawiatury instrumentu. 

MODE 1 
Moduł brzmieniowy instrumentu będzie działać w trybie modułu, przeznaczonego do 
odtwarzania plików SMF (moduł brzmieniowy GM/GS). 

MODE 2 

Kanały 5 – 10 oraz kanały 12, 14 i 15 będą używane do przesyłania komunikatów MIDI do 
modułu brzmieniowego, przeznaczonego do odtwarzania plików SMF (moduł brzmieniowy 
GM/GS); pozostałe kanały będą przypisane do modułu brzmieniowego, obsługującego 
klawiaturę. 

MIDI IN Mode 

KEYBOARD Można podłączyć inną klawiaturę MIDI (sprzedawana oddzielnie) i grać na dwóch (s. 51). 
Transmisja komunikatów PROGRAM 
CHANGE 
Włączanie lub wyłączanie transmisji komunikatów o zmianie brzmienia (program Change). 
OFF Komunikaty o zmianie brzmienia nie będą transmitowane. 

Send PC Switch 

ON Komunikaty o zmianie brzmienia będą transmitowane. 
Konfiguracja komunikatów o zmianie 
brzmienia  

Istnieje możliwość określania wartości komunikatów PROGRAM CHANGE i BANK SELECT, które będą transmitowane w 
momencie wywoływania Zestawu Ustawień. 

PC Number Bank 
MSB 

0–127 

PC Number Bank 
LSB 

0–127 

MIDI 

PC Number PC Num 1–128 
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Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu) 

 
 

Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Sterowanie sprzętem wideo (funkcja 
VISUAL CONTROL) 
Za pomocą tego instrumentu można sterować obrazami w podłączonym urządzeniu MIDI, kompatybilnym z funkcją MIDI 
VISUAL Control lub V-LINK. Po włączeniu funkcji VISUAL Control, obrazami będzie można sterować w sposób z synchro-
nizowany z pracą klawiatury. 
* Komunikaty sterujące obrazami zawsze są transmitowane szesnastym kanałem MIDI. 
OFF Funkcja VISUAL Control wyłączona. 

MIDI VISUAL CONTROL 1 

Sterowanie urządzeniami MIDI, kompatybilnymi z funkcją VISUAL Control. 
Naciśnięcie przycisku w grupie REGISTRATION spowoduje, że gniazdem [OUT] grupy 
MIDI zostaną wysłane komunikaty BANK Select i PROGRAM CHANGE, pełniące funkcję 
komunikatów, sterujących obrazami. W tym przypadku ignorowane będą ustawienia 
kanału transmisyjnego, a komunikaty będą transmitowane kanałem 16. 

MIDI VISUAL CONTROL 2 

Sterowanie urządzeniami MIDI, kompatybilnymi z funkcją VISUAL Control. 
Oprócz funkcji, stosowanych wtedy, gdy parametr ten będzie mieć wartość „MIDI VISUAL 
Control 1”, do sterowania obrazami wideo wykorzystywane będą komunikaty nutowe, 
generowane dwunastoma skrajnymi klawiszami sekcji LOWER (licząc od punktu podziału). 
W tym przypadku ignorowane będą ustawienia kanału transmisyjnego, a komunikaty będą 
transmitowane kanałem 16. 

V-LINK 1 

Sterowanie urządzeniami MIDI, kompatybilnymi z funkcją V-LINK. 
Naciśnięcie przycisku w grupie REGISTRATION spowoduje, że gniazdem [OUT] grupy 
MIDI zostaną wysłane komunikaty BANK Select i PROGRAM CHANGE, pełniące funkcję 
komunikatów, sterujących obrazami. W tym przypadku ignorowane będą ustawienia 
kanału transmisyjnego, a komunikaty będą transmitowane kanałem 16. 

V-LINK 2 

Sterowanie urządzeniami MIDI, kompatybilnymi z funkcją V-LINK. 
Oprócz funkcji, stosowanych wtedy, gdy parametr ten będzie mieć wartość „V-LINK1”, do 
sterowania obrazami wideo wykorzystywane będą komunikaty nutowe, generowane 
dwunastoma skrajnymi klawiszami sekcji LOWER (licząc od punktu podziału). W tym 
przypadku ignorowane będą ustawienia kanału transmisyjnego, a komunikaty będą trans-
mitowane kanałem 16. 

Visual Control  
 

Czym jest funkcja MIDI VISUAL CONTROL? 
MIDI VISUAL CONTROL to zalecana międzynarodowa praktyka, dodana 
do specyfikacji MIDI, aby wizualną ekspresję można było łączyć z dokona-
niami muzycznymi. Kompatybilny z trybem MIDI VISUAL CONTROL sprzęt 
wideo można podłączać do elektronicznych instrumentów muzycznych po-
przez system MIDI w celu sterowania obrazem w sposób zsynchronizowany 
z muzyką. 

Czym jest funkcja V-LINK? 
Funkcja V-LINK to będąca własnością firmy Roland specyfikacja, umoż-
liwiająca wiązanie ekspresji wizualnej z grą na instrumencie. 
Kompatybilny z funkcją V-LINK sprzęt wideo można podłączać do elektronicznych instru-
mentów muzycznych poprzez gniazda MIDI, zapewniając łatwe posługiwanie się podczas 
gry wieloma efektami wizualnymi. 

Przykłady połączeń 
Gniazdo [OUT] grupy MIDI tego instrumentu połącz kablem MIDI z gniazdem MIDI IN 
urządzenia, kompatybilnego z funkcją VISUAL Control lub V-LINK. 
* Do połączenia obydwu urządzeń potrzebny będzie kabel MIDI (sprzedawany oddzielnie). 

 
Gniazdo [MIDI OUT] 

 
 

Gniazdo [MIDI IN] 
 

Sprzęt wideo, kompatybilny z funk-
cją VISUAL Control lub V-LINK 

 

 
Dostrajanie do innych instrumentów 
W przypadku gry w zespole z innymi instrumentami istnieje możliwość dopasowania stroju tego instrumentu do innych 
instrumentów, których np. nie można przestroić. Wysokość dźwięku odniesienia jest wyrażana zazwyczaj wysokością 
środkowego „A”. Grając w zespole należy upewnić się, że wszystkie instrumenty mają taką samą wysokość dźwięku 
odniesienia. 

Master Tune 

415.3–440.0–466.2 Hz 

System 

LCD Contrast 
Regulacja jaskrawości ekranu. 

 Szczegóły w akapicie „Regulacja kontrastu ekranu” (s. 39). 
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Szczegółowe ustawienia wszystkich funkcji (menu)     Szczegóły odnośnie edycji parame-
trów menu, patrz s. 42. 

 
Kategoria Parametr Dostępne wartości Opis 

Auto Off 

W ustawieniu fabrycznym zasilanie instrumentu zostanie wyłączone automatycznie po upłynie określonego czasu bez-
czynności. 
Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania zasilania, parametrowi „Auto Off” dobierz wartość „OFF”. 

 Patrz akapit „Automatyczne wyłączanie zasilania” (s. 39). System 

Factory Reset 
Ustawienia przechowywane w instrumencie można resetować do wartości początkowych (fabrycznych). 

 Patrz akapit „Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET)” (s. 41). 
 

 
 
 

Stosowanie efektów do brzmień akustycznych   
 

Używanie sterownika D-BEAM lub pedału przełączającego klawiatury pedałowej (PK-6, PK-9; sprzedawane oddzielnie) umożliwia sto-
sowanie do określonych brzmień akustycznych rozmaitych efektów, pozwalających uzyskać bogatsze, bardziej ekspresyjne i bardziej 
realistyczne brzmienie. 

Używanie sterownika D-BEAM: Przyciskowi [CONTROLLER] grupy D-BEAM przypisz funkcję „N.Control 1” lub „N.Control 2” 
(s. 24). 

Używanie pedału przełączającego: Pedałowi przełączającemu (parametr „L Foot Switch”, „R Foot Switch”) przypisz funkcję „N. 
CONTROL1” lub „N. CONTROL2”. (s. 47). Instrument umożliwia stosowanie efektów do poniż-
szych brzmień akustycznych. 

 

Efekt 
Nazwa brzmienia Opis 

N.CONTROL1 N.CONTROL2 
N.Trumpet (BRASS) Specjalnie efektywne do symulowania techniki końcowego zadęcia, w ramach której 

wysokość dźwięków trąbki opada serią alikwotów. Glissando Zanik dźwięku 
N.Alto Sax (BRASS) Brzmienie wyróżnia się pięknym, elastycznym i miękkim dźwiękiem oraz warkotem, 

charakterystyczną techniką gry na tego typu instrumencie. Glissando Warkot 
N.Flute (OTHERS) Realistyczny głos fletu, zawierający również dźwięk wylatującego z instrumentu po-

wietrza. Staccato Warkot 

N.AcousticBs (BASS) 
Realistyczne brzmienie akustycznego basu, zawierające dźwięki uderzanych strun 
oraz uderzenia w gryf. W p[przypadku gry legato stosowany będzie efekt 
PORTAMENTO. 

PORTAMENTO Harmoniczne 
 

Wykaz efektów 
 

Efekt Opis 
PORTAMENTO, 
Glissando 

Takie techniki gry łączą graną nutę z następną. Zależnie od konstrukcji instrumentu, przejście od jednej wysokości do dru-
giej może być płynne lub stopniowe. 

Zanik dźwięku To jest technika nagłego obniżenia się wysokości dźwięku dętego instrumentu drewnianego z równoczesnym diminuendo (de-
crescendo). 

Warkot Ta technika generuje mocny dźwięk poprzez równoczesne dmuchanie i warczenie w instrument dęty. 
Harmoniczne To jest technika, w której struna gitary jest lekko uderzana palcem w celu wygenerowania alikwotu. Słychać będzie dźwięk 

wyższy o oktawę w stosunku do naciśniętego klawisza. 
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Współpraca z innym sprzętem 
 

 

Współpraca z komputerem 
 

Jeśli za pomocą dostępnego w sprzedaży kabla USB połączysz 
gniazdo [USB COMPUTER] tego instrumentu z gniazdem USB 
w komputerze, odtwarzane za pomocą komputerowego progra-
mu muzycznego dane MIDI będą odtwarzane w instrumencie. 

 
 
 
 

Kabel USB 
(z obsługą formatu USB 2 Hi-Speed) 

 
 

 
Gniazdo USB w komputerze 
(z obsługą formatu USB 2 .0 Hi-Speed) 

 
 
 
 
 

Gniazdo [USB COMPUTER] 
 

 
 
 
 

Więcej szczegółów odnośnie wymagań systemowych na stronie 
internetowej firmy Roland. 
http://www.roland.com/ 

 
UWAGA 

• W przypadku niektórych komputerów system może działać 
nieprawidłowo. Sprawdź na stronie firmy Roland, jakie sys-
temy operacyjne są obsługiwane. 

• Kabla USB nie ma w wyposażeniu instrumentu. Aby go do-
kupić, skontaktuj się z dealerem firmy Roland, u którego 
kupiono instrument. 

• Kabel USB musi być zgodny z formatem USB 2.0 Hi-
Speed. 

• Gniazdo USB komputera musi być zgodne z formatem USB 
2,0 Hi-Speed. 

• Przed uruchomieniem programu komputerowego włącz za-
silanie instrumentu. Nie włączaj ani nie wyłączaj zasilania 
instrumentu, gdy działa program komputerowy. 

 

USB MIDI 
 

 
Jeśli instrument będzie połączony z komputerem przez port 
USB, komputerowy program muzyczny będzie w stanie reje-
strować dane muzyczne (komunikaty MIDI), a odtwarzany za-
pis będzie sterować modułem brzmieniowym instrumentu. 

 

Podłączanie urządzeń MIDI 
 

Podłączenie zewnętrznego urządzenia MIDI w celu wymiany 
danych muzycznych umożliwi sterowanie jego działaniem. Po-
zwoli to, na przykład, używać klawiatury instrumentu do gene-
rowania dźwięku w zewnętrznym urządzeniu MIDI lub umożliwi 
przełączanie brzmień. 

 
 
 
 

Czym jest MIDI? 
System MIDI, skrót od “Musical Instrument Digital Interfa-
ce” został opracowany w formie uniwersalnego standardu, 
umożliwiającego wymianę danych muzycznych pomiędzy 
elektronicznymi instrumentami i komputerami. 

 
 

Złącza MIDI 
 

 

Gniazdo [OUT] grupy MIDI 
Gniazdo MIDI IN zewnętrznego urządzenia 
MIDI połącz z tym gniazdem instrumentu. 

Nuty, wydobywane za pomocą klawiatury, ru-
chy pedału tłumika, dane o ekspresji, dane in-
formujące o wywoływanych Zestawach Usta-
wień, itd. będą transmitowane do zewnętrz-
nego urządzenia MIDI. 

 

Gniazdo [IN] grupy MIDI 
Gniazdo MIDI OUT zewnętrznego urządzenia MIDI połącz z 
tym gniazdem instrumentu. To złącze służy do odbioru ze-
wnętrznych komunikatów MIDI. Te komunikaty mogą instru-
ować instrument, jak odtwarzać brzmienia lub je przełączać. 

Instrument posiada dwa moduły brzmieniowe: jeden moduł 
brzmieniowy dla klawiatury i drugi do odtwarzania plików SMF 
(moduł brzmieniowy GM/GS). Dane muzyczne są zazwyczaj 
transmitowane z zewnętrznego urządzenia MIDI do modułu 
GM2/GS, ale zmieniając wartość parametru „MIDI IN Mode” (s. 
48) można spowodować, że będą również trafiać do modułu, 
obsługującego klawiaturę. 

 

 
Szczegóły odnośnie ustawień MIDI w opisie kategorii 
„MIDI” (s. 48). 

 

Konfiguracja z dwoma manuałami 
 

 

Do gniazda [IN] grupy MIDI można podłączyć inną klawiaturę MIDI 
(sprzedawana oddzielnie) i grać w konfiguracji dwumanuałowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partia UPPER 
 

Klawiatura MIDI 
 

 
 
 
 
 
 

Partia LOWER 
 

1. Kablem MIDI (sprzedawany oddzielnie) połącz gniaz-
do MIDI OUT drugiej klawiatury z gniazdem [IN] 
grupy MIDI. 

2. Parametrowi „MIDI IN MODE” dobierz wartość 
„KEYBOARD” (s. 48). 

3. Wykonaj ustawienia funkcji SPLIT (s. 28). 
 Partia LOWER zostanie automatycznie przypisana do klawiatury 

MIDI. Za pomocą klawiatury instrumentu będzie można odtwa-
rzać brzmienie partii UPPER na całej jej szerokości. W tym przy-
padku wyznaczony punkt podziału będzie ignorowany. 
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Funkcja łączności bezprzewodowej 
 
 

Czym jest funkcja łącz-
ności bezprzewodowej 

 
Po włożeniu do gniazda [USB MEMORY] adaptera sieci bez-
przewodowej (WNA1100-RL; sprzedawany oddzielnie), będzie 
można używać aplikacji, obsługujących łączność bezprzewodo-
wą. 

 

Punkt dostępowy sieci bez-
przewodowej (np. router) VR-09 

 
 
 

iPad, itp. 
Bezprzewodowy adapter 
USB (WNA1100-RL, do-
stępny oddzielnie) 

 
 
 

Sieć LAN Sieć LAN 
 
 
 

 

Elementy wymagane do używania 
funkcji łączności bezprzewodowej 

 
Bezprzewodowy adapter USB (WNA1100-RL, dostępny oddzielnie) *3 

Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej (np. router) *1 *2  

iPad, iPhone, itp. 
 
 

*1 Punkt dostępowy musi obsługiwać standard WPS. Jeśli nie 
można połączyć się z punktem dostępowym, spróbuj połą-
czenia w trybie AD-HOC (sieć bezprzewodowa o strukturze 
zdecentralizowanej) (s. 54). 

*2 Możliwość łączenia się ze wszystkimi rodzajami sieci bez-
przewodowej LAN nie jest gwarantowana. 

*3 W niektórych krajach adapter sieci bezprzewodowej nie jest 
sprzedawany z powodu przepisów o sprzęcie, pracującym 
na częstotliwościach radiowych. 

 Więcej informacji o możliwości używania adaptera USB 
można uzyskać kontaktując się z najbliższym centrum ser-
wisowym firmy Roland lub autoryzowanym dystrybutorem, 
wymienionym w akapicie „Informacja”. 

 

 

Podstawowa metoda 
połączenia (przez WPS) 

 
Przy pierwszej próbie podłączenia instrumentu do sieci bez-
przewodowej należy wykonać niżej opisaną procedurę (WPS). 

Procedura ta jest wymagana tylko za pierwszym razem. (Po 
połączeniu się z siecią bezprzewodową procedura nie będzie 
więcej potrzebna.) 

 

Czym jest WPS? 
To jest standard, ułatwiający wykonywanie bezpiecznych 
ustawień podczas łączenia się z punktem dostępowym sieci 
bezprzewodowej. Zalecamy używanie trybu WPS podczas łą-
czenia się z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej. 

 

 

1. Do gniazda [USB MEMORY] włóż adapter Wi-Fi 
(WNA1100-RL; sprzedawany oddzielnie) 

2. Na płycie czołowej instrumentu naciśnij przycisk 
[MENU]. 

3. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Wireless”. 

 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się ekran roboczy menu łączności bezprzewodowej (s. 

53). 

5. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr 
„WPS”. 

 Pojawi się ekran roboczy „WPS”. 
 

 
 

6. W urządzeniu, będącym punktem dostępowym, wy-
konaj procedurę WPS (np. przytrzymaj wciśnięty 
przycisk [WPS]). 

 Szczegóły w dokumentacji urządzenia, używanego jako punkt 
dostępowy. 

7. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Po pomyślnym połączeniu na ekranie pojawi się komunikat 

„CONNECTED”. 

8. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby powrócić do 
poprzedniego ekranu roboczego. 

 Połączenie bezprzewodowe można wykonać z aplikacji iPada, 
itp. Na ekranie wyboru instrumentu w aplikacji iPada wybierz 
opcję „VR-09”. 

 
UWAGA

Urządzenie (np. iPad), używające aplikacji, musi być 
podłączone do tej samej sieci. 

 

 
• Ustawienia połączenia są przechowywane w pamięci po 

wykonaniu procedury WPS; następnym razem urządzenie 
automatycznie połączy się z siecią. 

• Wszystkie ustawienia połączeń zostaną skasowane po uru-
chomieniu funkcji FACTORY RESET. 

 
 

Ikony na ekranie   
 

Status łączności bezprzewodowej jest wyświetlany w gór-
nej części ekranu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikona Opis 

 

Połączenie z punktem dostępowym sieci bezprzewo-
dowej. Trzy paski pokazują siłę sygnału (moc sygnału 
radiowego punktu dostępowego sieci bezprzewodo-
wej). 

 

Adapter sieci bezprzewodowej jest włożony do gniazda, 
ale instrument nie jest połączony z punktem dostępo-
wym sieci bezprzewodowej. 

 

Adapter sieci bezprzewodowej nie jest włożony do 
gniazda (nic nie jest wyświetlane). 

 
Tryb AD-HOC (s. 54). 
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 Funkcja łączności bezprzewodowej 
 

 

Ustawienia funkcji sieci 
bezprzewodowej 

 
Ustawienia sieci bezprzewodowej można przeglądać lub zmie-
niać. 

 
 

Menu „Wireless” 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Kołem [VALUE] zaznacz opcję „Wireless”. 

3. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Pojawi się menu sieci bezprzewodowej. 

 

 
 

4. Przyciskami grupy CURSOR opcję. 
 

Opcja Opis 
WPS Połączenie w trybie WPS (s. 52). 
Options Edycja ustawień identyfikatora sieciowego lub 

trybu AD-HOC (s. 53). 
 

5. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 
 

Wskaźnik stanu   
 
 

Stan sieci bezprzewodowej jest pokazywany na początku 
menu „Wireless”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik Opis 

CONNECTED 
Połączenie z punktem dostępowym 
sieci bezprzewodowej. 
Identyfikator (nazwa) używanego punk-
tu dostępowego sieci bezprzewodowej 
LAN. 

NOW CONNECTING Ustalanie połączenia z punktem dostę-
powym sieci bezprzewodowej. 

NOT CONNECTED 
Adapter sieciowy jest włożony do 
gniazda, ale instrument nie jest połą-
czony z siecią bezprzewodową. 

NOT AVAILABLE Adapter sieciowy nie jest włożony do 
gniazda. 

AD-HOC 
Tryb Ad-Hoc (s. 54). 
Wyświetlane są parametry „AdHoc 
SSID” i „AdHoc Key”. 
Szczegóły w akapicie „Połączenie w 
trybie Ad-Hoc” (s. 54). 

 

 

Pozostałe ustawienia 
 

Edycja ustawień identyfikatora sieciowego i trybu AD-HOC. 

1. Z menu „Wireless” wybierz opcję „Options” i naci-
śnij przycisk [ENTER] (s. 53). 

 Pojawi się ekran roboczy „Options”. 
 

 
 

Parametr Opis 

Wireless ID 

Określanie końcowych cyfr nazwy urządzenia 
oraz loginu trybu Ad-Hoc (VR-09), które będą 
wyświetlane jako instrument w podłączonej 
aplikacji bezprzewodowej. 
Zazwyczaj należy stosować wartość „0”, ale 
jeśli używasz kilku takich samych instrumen-
tów, parametrowi „Wireless ID” można dobrać 
wartość w zakresie od 1 – 99, aby je zróżnico-
wać. 

Jeśli „Wireless ID” = 0, „VR-09” 
(wartość domyślna) 
Jeśli „Wireless ID” = 1, „VR-09_1” 
: 

Jeśli „Wireless ID” = 99, „VR-09_99” 
Ad-Hoc Mode Włączanie lub wyłączanie trybu AD-HOC. 
Ad-Hoc Channel Określanie kanału (1 – 11) dla trybu AD-HOC.

 

* Ustawienia ekranu roboczego „Options” są zatwierdzane i za-
chowywane w momencie wyłączenia tego ekranu roboczego. 
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Funkcja łączności bezprzewodowej   
 

 
 

Połączenie w trybie AD-HOC 
 

 
Poniższa procedura umożliwia wykonanie połączenia w trybie 
AD-HOC. 

 
 

Czym jest tryb AD-HOC? 
Tryb Ad-Hoc umożliwia bezpośrednie połączenie instrumentu 
z iPadem lub innym urządzeniem bezprzewodowym bez ko-
nieczności używania punktu dostępowego sieci bezprzewo-
dowej. Jest to wygodny sposób używania instrumentu z iPa-
dem lub innym urządzeniem bezprzewodowym, jeśli znajdu-
jesz się w miejscu, gdzie normalnie używany punkt dostępo-
wy jest niedostępny, np. gdy jesteś poza domem. 

 
 
 
 
 

iPad, itp. 
Bezprzewodowy adapter 
USB (WNA1100-RL, do-
stępny oddzielnie) 

 
 

Sieć bezprze-
wodowa 

 
 
 
 

Ograniczenia 

iPad lub inne urządzenie bezprzewodowe, połączone w 
trybie Ad-Hoc, nie będzie w stanie komunikować się z In-
ternetem lub innym urządzeniem bezprzewodowym. Jed-
nakże iPad lub inne urządzenie bezprzewodowe, posiada-
jące funkcje telefonu komórkowego, będzie w stanie łączyć 
się z Internetem poprzez sieć komórkową. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli będziesz używać połącze-
nia internetowego poprzez sieć komórkową, może to spo-
wodować dodatkowe koszty, zależnie od używanego planu 
taryfowego. 

1. Z menu „Wireless” wybierz opcję „Options” (s. 53). 
 Pojawi się ekran roboczy „Options”. 

2. Przyciskami grupy CURSOR zaznacz parametr „Ad-
Hoc Mode”. 

3. Kołem [VALUE] dobierz wartość „ON”. 
 Za pomocą parametru „AdHoc Channel” można określić numer 

kanału komunikacyjnego (1 – 11) dla trybu Ad-Hoc. Zazwyczaj 
nie ma potrzeby zmieniania tego ustawienia. Spróbuj zmienić ka-
nał tylko wtedy, gdy pojawią się problemy z łącznością. 

4. Naciśnij przycisk [EXIT], aby wrócić do menu „Wire-
less” i użyj przycisków grupy CURSOR, aby spraw-
dzić stan. 
 

 
 

Pojawią się parametry „AdHoc SSID” („VR-09”) i „AdHoc Key” 
(pięć znaków). 

 

 
Wartość parametru „AdHoc SSID” będzie wartością, usta-
wioną za pomocą parametru „Wireless ID” ekranu roboczego 
„Options”. 

 

5. W iPadzie lub innym urządzeniu bezprzewodowym, 
które chcesz połączyć z modułem INTEGRA-7, ustaw 
pokazany wyżej identyfikator SSID, aby wykonać po-
łączenie. (Np. w iPadzie wykonaj procedurę: „Set-
tings”  „Wi-Fi”  „Choose a Network”, aby ustawić 
powyższy identyfikator. Pojawi się okno do wpisania 
klucza sieciowego; wpisz podaną wyżej wartość pa-
rametru „AdHoc Key”. 

 Szczegóły odnośnie wykonania połączenia z bezprzewodową 
siecią LAN z iPada lub innego urządzenia należy szukać w in-
strukcji obsługi używanego sprzętu. 

6. Jeśli chcesz zakończyć połączenie Ad-Hoc, przy-
wróć ustawienia iPada do stanu pierwotnego („Set-
tings”  „Wi-Fi”  „Choose a Network”). 
* Wartość parametru „Ad-Hoc” zacznie działać po wyłączeniu 

zasilania i ponownym włączeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawdzanie adresu MAC   
 

Adres MAC to wartość, umieszczona na bezprzewodowym 
adapterze USB (WNA1100-RL; sprzedawany oddzielnie). 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 

Jeśli stwierdzisz niewłaściwe działanie instrumentu, najpierw przeczytaj ten rozdział. 

 

Zasilanie nie włącza się   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Zasilacz nie jest podłączony prawidłowo. Podłącz prawidłowo zasilacz. 8 Po naciśnięciu przycisku [POWER] zasi-
lanie nie pojawia się Baterie wyczerpane. Wymień baterie lub doładuj akumulatorki. 9 

 
 

Brak dźwięku   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Podłączone do gniazda [EXT INPUT] 
urządzenie nie jest słyszalne lub słyszal-
ne bardzo słabo. 

Czy używasz kabla zawierającego opornik? 
W przypadku stosowania kabli z opornikami, 
poziom głośności urządzenia, podłączonego do 
tego gniazda może być niski. 
W takim przypadku należy stosować kable bez 
rezystorów. 

8 

Gałka potencjometru [VOLUME] w złym poło-
żeniu. 

Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć w 
kierunku pozycji „Max”. — 

Słuchawki lub głośniki nie są podłączone. Instrument nie posiada głośników. Podłącz 
słuchawki lub głośniki. 8 

Poziom głośności danej sekcji ma wartość 0. 
Potencjometrem [LEVEL] sekcji ORGAN lub 
przyciskami grupy LEVEL danej sekcji dobierz 
żądany poziom głośności. 

— 

Pedałem ekspresji ustawiono zbyt niski poziom. Zmień położenie pedału ekspresji. — 

Gałki wszystkich potencjometrów grupy 
ORGAN ustawiono w pozycji 0. 

Jeśli suwaki wszystkich potencjometrów sekcji 
ORGAN będą znajdować się w górnym położe-
niu, brzmienie organowe nie będzie słyszalne. 
Zmień ustawienia. 

16 

Wybrano brzmienie organowe typu 
TRANSISTOR, a suwaki potencjometrów 
[ /1 1/3’] i [ /1’] znajdują się w pozycji 0.

Jeśli suwaki obydwu tych potencjometrów będą 
znajdować się w pozycji 0, brzmienie organowe 
nie będzie słyszalne. 

17 

Brak dźwięku 

Klawiaturę ustawiono do odtwarzania brzmień 
perkusyjnych i efektów dźwiękowych, a naci-
śnięto klawisze, do których nie są przypisane 
żadne brzmienia perkusyjne ani efekty dźwię-
kowe. 

Zmień brzmienie lub uderzaj w klawisze, do 
których przypisano brzmienia perkusyjne. 15 

Brak dźwięku (po podłączeniu zewnętrz-
nych urządzeń) 

Zasilanie zewnętrznego urządzenia nie jest 
włączone. 

Za pomocą odpowiedniej procedury włącz zasi-
lanie urządzenia zewnętrznego. 

8 
11 

Brak dźwięku z dwunastu klawiszy od 
prawej stronie 

Parametr „VISUAL Control” ma wartość 
„MIDI VISUAL Control 2” lub „V-LINK 2”. 

W takim przypadku dwanaście skrajnych klawi-
szy nie będzie generować dźwięku, bo będą 
przeznaczone do sterowania obrazem wideo. 
Dlatego za ich pomocą nie można wydobywać 
dźwięków. 
Parametrowi „VISUAL Control” dobierz wartość 
„MIDI VISUAL Control 1” lub „V-LINK 1”. 

49 

Nie słychać harmonicznej 1’ Włączony jest przycisk [PERCUSSION] grupy 
ORGAN. 

Gdy przycisk ten będzie włączony, rejestr 1’ nie 
będzie odtwarzany. To nie jest objaw nieprawi-
dłowego działania. 

20 
 
 

Problemy z dźwiękiem   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Niektóre brzmienia zawsze są odtwarzane ze 
stałym poziomem głośności, bez względu na to, 
jak silnie będziesz uderzać w klawisze. 

To nie jest objaw nieprawidłowego działania. — 

Parametr „Initial Touch” ma wartość „OFF”. Zmień wartość parametru „Initial Touch”. 45 
Dynamiczna gra nie zmienia poziomu 
głośności 

Kompresor jest stosowany. Gałkę potencjometru [COMPRESSOR] przekręć 
w lewo do oporu. 23 

Nie można podzielić klawiatury Parametr „MIDI IN Mode” ma wartość 
„KEYBOARD”. 

Mimo podłączenia klawiatury MIDI i używania 
trybu gry dwumanuałowej, parametrowi „MIDI 
IN Mode” dobierz wartość „MODE 1” lub 
„MODE 2”. 

48 
51 

Do niektórych brzmień efekt nie będzie stosowa-
ny. To nie jest objaw nieprawidłowego działania. — 
W przypadku przełączania Zestawów Usta-
wień fizyczne położenie gałek potencjometrów 
grupy EFX może nie odpowiadać aktualnie 
stosowanym ustawieniom. 

Sprawdź położenie gałek potencjometrów grupy 
EFX, aby upewnić się, że nie są ustawiona na 
wartości minimalnej. 

23 
Efekt nie jest stosowany 

W przypadku używania efektu TWIN 
ROTARY procesora MFX w połączeniu z 
efektem ROTARY, efekt TWIN ROTARY 
generuje wrażenie używania dwóch wirują-
cych głośników. 

W grupie ROTARY SOUND naciśnij przycisk 
[ON/OFF], aby włączyć efekt ROTARY. 19 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 

 

 
Problem Przyczyna Działanie Strona

Nawet po wyłączeniu efektu ROTARY 
modulacja jest stosowana 

Stosowany jest efekt TWIN ROTARY procesora 
MFX. 

Gałkę potencjometru [MFX] przekręć w lewo 
do oporu lub zmień efekt procesora MFX. 23 

Transpozycja jest stosowana. 
Przytrzymaj wciśnięty przycisk [TRANSPOSE] i 
naciśnij równocześnie przyciski grupy Octave, 
aby wyłączyć transpozycję półtonową (przycisk 
[TRANSPOSE] zgaśnie). 

26 

Strój jest nieprawidłowy. Parametrowi „Master Tune” dobierz wartość 
„440.0 Hz”. 49 Wysokość dźwięków nieprawidłowa 

Po transpozycji oktawowej klawiatury grasz 
poza zalecanym obszarem. To nie jest 
objaw nieprawidłowego działania. 

Zmień ustawienia transpozycji oktawowej. 26 

Poziom głośności poszczególnych partii jest zbyt 
wysoki. — 
Zwiększono głębokość efektu pogłosowego po 
zwiększeniu poziomu głośności danej partii. 

Potencjometrem [LEVEL] sekcji ORGAN lub 
przyciskami grupy LEVEL danej sekcji zredukuj 
poziom głośności. — 

Potencjometrem [VOLUME] nadmiernie 
zwiększono poziom głośności. 

Potencjometrem [VOLUME] zredukuj ogólny 
poziom głośności. — 

Dźwięk jest zniekształcony lub przeste-
rowany 

Przester jest stosowany. Gałkę potencjometru [Overdrive] przekręć w 
lewo do oporu. 23 

Dźwięk z niektórych klawiszy (lub części 
klawiatury) jest dziwny 

Grasz nuty, znajdujące się poza zalecanym 
przedziałem nutowym. To nie jest objaw nieprawidłowego działania. — 

Brzmienie partii PEDAL jest odtwarza-
ne nawet wtedy, gdy klawiatura peda-
łowa nie jest używana 
Brak dźwięku z klawiatury pedałowej 

Wybrano tryb basu manualnego. 

W przypadku używania trybu basu manualne-
go, partia LOWER będzie odtwarzać dźwięk 
brzmienia, przypisanego do partii PEDAL. 
Granie na klawiaturze pedałowej nie będzie 
generować dźwięku. Wyłącz tryb basu manual-
nego. 

29 

Podczas używania brzmienia organo-
wego słychać zakłócenia w momencie 
naciskania lub zwalniania klawisza 

To są zakłócenia, występujące podczas naci-
skania i zwalniania klawiszy w organach typu 
TONEWHEEL. 

To nie jest objaw nieprawidłowego działania. 42 

Brzmienia organowe wybrzmiewają po-
dwójnie 

Instrument odtwarza sposób zachowywania się 
klasycznych klawiatur organowych. Oznacza to, 
że raptownie zwolniony klawisz może odbić i 
zostanie wygenerowany drugi taki sam dźwięk 
(„szybka klawiatura”). 

To nie jest objaw nieprawidłowego działania. 12 

 

Problemy z zapisem   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Zapis nie jest możliwy Pamięć USB nie jest podłączona. 
Aby wykonanie zapisu było możliwe, do gniazda 
[USB MEMORY] musi być podłączona pamięć 
USB. 

6 
Rejestrowane są dźwięki, których nie 
gram Włączono sekwencję rytmiczną. Przed uruchomieniem zapisu naciśnij kilka razy 

przycisk [SONG/Rhythm] tak, aby zgasł. — 
Podczas zapisu audio dźwięk jest 
przesterowany lub zniekształcony 

Zbyt wysoka wartość parametru „Audio Rec 
Gain”. Obniż wartość parametru „Audio Rec Gain”. 48 

 

Problemy z odtwarzaniem   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Pedał tłumika nie działa Pedał tłumika jest stosowany tylko do określo-
nych partii. Sprawdź wartość parametru „Damper Part”. 45 

Nie można używać funkcji, przypisanej 
do pedału przełączającego 

Parametr „Registration Shift” ma wartość 
„RIGHT” lub „LEFT”. 

Jeśli parametr „Registration Shift” będzie mieć 
wartość „RIGHT” lub „LEFT”, pedał przełącza-
jący będzie używany tylko do przełączania 
Zestawów Ustawień. 
Parametrowi „Registration Shift” dobierz war-
tość „OFF”. 

47 

Efekt nie jest stosowany, mimo manipu-
lowania drążkiem PITCH 
BEND/MODULATION 

Efekt ROTARY jest włączony. 

Jeśli efekt ROTARY będzie włączony, to drążka 
PITCH BEND/MODULATION nie będzie można 
używać ani do odstrajania ani do modulowania 
dźwięku. 
Ruszanie drążkiem w lewo lub w prawo będzie 
zmieniać prędkość wirowania w efekcie 
ROTARY, a ruch w kierunku „od siebie” będzie 
włączać lub wyłączać efekt ROTARY. 

25 
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 Nieprawidłowości w działaniu 
 

 
Problemy z plikami audio   

 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Nie można odtwarzać pliku audio Próbujesz odtwarzać plik audio, nie obsługiwany 
przez ten instrument. 

Sprawdź format plików audio, które można od-
twarzać. 36 

 
 

Inne problemy   
 

 

Problem Przyczyna Działanie Strona

Nie można zachować ani odczytać da-
nych z pamięci USB 

Czy używasz pamięci USB (sprzedawana od-
dzielnie) produkcji firmy Roland? 

Jeśli używana będzie inna pamięć USB, nie 
możemy zagwarantować poprawności jej 
działania. 

— 
 
 

Problemy z połączeniem sieciowym   
 

 
* W przypadku problemów z komunikacją, patrz również instrukcja obsługi urządzenia, używanego jako punkt dostępowy sieci 

bezprzewodowej. 

* Szczegóły odnośnie obsługi punktu dostępowego, patrz instrukcja obsługi urządzenia. 
 

Problem Przyczyna/Działanie Strona

Nie można połączyć się z siecią bez-
przewodową 

• Sprawdź, czy punkt dostępowy sieci bezprzewodowej obsługuje standard WPS. 
Jeśli punkt dostępowy nie obsługuje protokołu WPS, wykonaj połączenie trybie AD-HOC (s. 54). 

• Instrument nie obsługuje standardów bezprzewodowych 802.11a i 802.11b. Należy używać 
standardu 802.11g lub 802.11n (obydwa pracują w paśmie 2,4 GHz). 

• Autoryzacja WEP nie jest obsługiwana. Należy używać metody WPA lub WPA2. 
• Upewnij się, że punkt dostępowy sieci bezprzewodowej jest ustawiony do obsługi protokołu 

HCDP. 
• Jeśli instrument nie może połączyć się z punktem dostępowym, z którym wcześniej było już 

połączony, upewnij się, że tryb AD-HOC (s. 54) jest wyłączony. 
• Połączenie z siecią bezprzewodową może być niemożliwe z powodu niskiej jakości sygnału. W 

tym przypadku wykonaj procedurę, opisaną w akapicie „Podstawowa metoda połączenia (przez 
WPS)” (s. 52) i spróbuj połączyć się ponownie z punktem dostępowym. 

• Instrument zapamiętuje ograniczoną ilość informacji o połączeniach sieciowych. Po osiągnię-
ciu limitu, stare dane mogą zostać nadpisane informacjami o nowych połączeniach. 
Wszystkie ustawienia połączeń zostaną skasowane po uruchomieniu funkcji FACTORY RESET. 
Jeśli informacje o połączeniach zostaną skasowane, procedurę łączenia należy wykonać ponow-
nie. 

Pojawia się komunikat „AP Not Suppor-
ted” i instrument nie może połączyć się 
z punktem dostępowym 

Nieobsługiwany punkt dostępowy. Należy używać metody WPA lub WPA2. 

Połączenie jest niestabilne 

Komunikacja bezprzewodowa może być niestabilna, jeśli sygnał jest słaby. 
W przypadku niestabilnego połączenia sieciowego może ulec pogorszeniu sposób reakcji urzą-
dzenia oraz mogą wystąpić zaniki dźwięku. 
W rozwiązaniu problemu może pomóc: 
• Przysunięcie instrumentu do punktu dostępowego sieci bezprzewodowej. 
• Zmiana kanału, używanego przez punkt dostępowy sieci bezprzewodowej. 

Instrument (VR-09) nie pojawia się w 
wykazie podłączonych instrumentów 
używanej aplikacji 

• Czy instrument jest włączony? 
• Czy w gnieździe [USB MEMORY] znajduje się adapter USB (WNA1100-RL)? 
• Czy instrument jest przyłączony do sieci bezprzewodowej? 
• Czy instrument i iPhone są przyłączone do tej samej sieci bezprzewodowej (tego punktu dostę-

powego tej samej sieci)? 
• Czy punkt dostępowy sieci bezprzewodowej umożliwia komunikację m iędzy podłączo-

nymi do niego urządzeniami? Odnośnie informacji na temat powyższych zagadnień patrz 
dokumentacja sieci bezprzewodowej. 

iPad nie może połączyć się z Internetem 

• Czy punkt dostępowy sieci bezprzewodowej jest przyłączony do Internetu? 
• Czy używany jest tryb AD-HOC? 

iPad lub inne urządzenie bezprzewodowe, połączone w trybie AD-HOC, nie będzie w stanie 
komunikować się z Internetem lub innym urządzeniem bezprzewodowym. Jednakże iPad lub 
inne urządzenie bezprzewodowe, posiadające funkcje telefonu komórkowego, będzie w stanie 
łączyć się z Internetem poprzez sieć komórkową. Należy jednak pamiętać, że jeśli będziesz 
używać połączenia internetowego poprzez sieć komórkową, może to spowodować dodatkowe 
koszty, zależnie od używanego planu taryfowego. 

52–54 
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Komunikaty o błędzie 
 

Jeśli wykonana zostanie niepoprawna operacja lub jeśli nie będzie ona mogła być wykonana zgodnie z żądaniem, na ekranie pojawi się 
komunikat o błędzie. W poniższej tabeli odszukaj typ komunikatu i podejmij zalecane działanie. 

 

Komunikat Znaczenie Działanie 
Battery Low! Spada napięcie baterii. Doładuj akumulatorki lub zmień baterie albo użyj zasilacza. 

Błąd podczas ładowania danych z pamięci USB. 
Upewnij się, że pamięć USB jest prawidłowo podłączona (s. 6). 
Upewnij się również, że używasz pamięci USB, sprzedawanej 
przez firmę Roland. 

Być może ten plik jest uszkodzony. 
Pliku nie można załadować, ponieważ jego format jest nieprawi-
dłowy. 

Can’t Read 

To jest plik, którego instrument nie jest w stanie odtwarzać. 
Nie używaj tego pliku. 

Charge Battery Baterie bliskie rozładowania. Doładuj akumulatorki lub zmień baterie albo użyj zasilacza. 
Communication 
Error Uszkodzone połączenie z gniazdem [IN] grupy MIDI. Sprawdź poprawność połączeń MIDI. 

Damaged Media Być może ta pamięć USB jest uszkodzona. Sformatuj ponownie pamięć USB (s. 41). Albo użyj innej pamięci 
USB. 

Media Full Danych nie można zapisać, bo w pamięci USB jest za mało 
wolnego miejsca. 

Skasuj zbędne pliki. 
Albo użyj innej pamięci USB, na której jest więcej miejsca. 

Memory Error Możliwe, że zawartość pamięci systemowej została uszkodzona. 
Uruchom funkcję FACTORY RESET (s. 41). 
Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą 
sprzętu lub z najbliższym punktem serwisowym firmy Roland. 

MIDI Buffer Full! W jednostce czasu odebrana została zbyt duża ilość danych, 
której nie można było przetworzyć prawidłowo. Zredukuj ilość transmitowanych komunikatów MIDI. 

No storage  me-
dia is inserted  Pamięci USB nie ma w gnieździe lub nie jest włożona do końca. Wyłącz zasilanie, dokładnie umieść pamięć USB w gnieździe, a 

następnie ponownie włącz zasilanie (s. 11). 

Write Error! Błąd podczas zapisu danych do pamięci USB. 
Upewnij się, że pamięć USB jest prawidłowo podłączona (s. 6). 
Upewnij się również, że używasz pamięci USB, sprzedawanej 
przez firmę Roland. 

Write-Protected Plik jest chroniony przed zapisem. Upewnij się, że plik nie jest chroniony przed zapisem. 
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Zapamiętywane ustawienia 
 

 

Ustawienia zachowywane po wyłączeniu zasilania 
 

Parametr Opis Strona

Registration Shift Przełączanie Zestawów Ustawień 47 
D-BEAM Sensitivity Czułość sterownika D-BEAM 46 
Expression Curve Krzywa ekspresji 46 
Auto Std Tempo Blokowanie zmiany tempa 47 
MIDI IN Mode Tryb pracy gniazda [IN] grupy MIDI 48 
Send PC Switch Włączanie lub wyłączanie transmisji 

komunikatów o zmianie brzmienia 48 
Master Tune Globalny strój instrumentu 49 
LCD Contrast Kontrast ekranu LCD 39 
Auto Off Ustawienia funkcji AUTO OFF 39 
Wireless Ustawienia sieci bezprzewodowej 52 

 
 

Ustawienia zachowywane w Zestawie Ustawień 
 
 

Parametr Opis Strona
— Nazwa Zestawu Ustawień 15 
— Ustawienia funkcji TRANSPOSE 26 
— Status przycisku [FAST/SLOW] 

grupy Rotary 19 

— Status przycisku [ON/OFF] grupy 
ROTARY 19 

— Ustawienia akcentu perkusyjnego 20 
— Ustawienia funkcji DUAL i SPLIT 27 
— Ustawienia potencjometrów grupy 

ORGAN 16 
— Ustawienia brzmienia syntezatorowe-

go 22 

— Poziom głośności poszczególnych 
sekcji brzmieniowych — 

— Transpozycja oktawowa poszczegól-
nych partii 26 

— Ustawienia efektów 23 
— Typ sekwencji rytmicznej 32 
— Wartość tempa 32 
— Poziom głośności odtwarzania se-

kwencji rytmicznej 32 

— Ustawienia przycisku 
[CONTROLLER] sterownika D-Beam

24 
Vibrato/Chorus Part Partie, do których są stosowane 

efekty VIBRATO i CHORUS 42 
Leakage Level Poziom zakłóceń upływu 42 
On Click Level Głośność dźwięku od naciskanych 

klawiszy 42 

Off Click Level Głośność dźwięku od zwalnianych 
klawiszy 42 

Organ Low Gain Stopień podbicia lub tłumienia pasma 
niskich częstotliwości 43 

Organ High Gain Stopień podbicia lub tłumienia pasma 
wysokich częstotliwości 43 

Rotary Type Typ efektu ROTARY 43 
Woofer Accel Szybkość zmiany prędkości wirowa-

nia głośnika niskotonowego 43 
Tweeter Accel Szybkość zmiany prędkości wirowa-

nia głośnika wysokotonowego 43 

Wf Slow Speed Wolniejsza prędkość wirowania gło-
śnika niskotonowego 43 

Tw Slow Speed Wolniejsza prędkość wirowania gło-
śnika wysokotonowego 43 

Wf Fast Speed Szybsza prędkość wirowania głośnika 
niskotonowego 43 

Tw Fast Speed Szybsza prędkość wirowania głośnika 
wysokotonowego 43 

MFX Type Typ efektu procesora MFX 44 
Delay Type Typ linii opóźniającej 44 
Reverb Type Typ pogłosu 44 
Wall Type Typ ścian 45 
Portamento Ustawienia efektu PORTAMENTO 25 
Initial Touch Czułość na dynamię gry 45 
PedalBass Mode Tryb pracy partii PEDAL 45 
L Foot Switch Funkcja lewego pedału przełączają-

cego klawiatury pedałowej 47 
 

 

Dostępne wartości Opis Strona

R Foot Switch Funkcja prawego pedału przełączają-
cego klawiatury pedałowej 47 

N.Control 
Partie dostępne dla efektów, sto-
sowanych do brzmień akustycz-
nych 

47 

Damper Part Partie dostępne dla pedału tłumika 45 
Pitch Bend Range Głębokości odstrajania drążkiem 

PITCH BEND/MODULATION 46 
TxMIDI Channel 
Upper 
TxMIDI Channel 
Lower 
TxMIDI Channel 
Pedal 
TxMIDI Channel 
Drum 
TxMIDI Channel 
Control 

Transmisyjny kanał MIDI 48 

PC Number 
BankMSB 
PC Number Bank 
LSB 
PC Number PC 
Num 

Wartość komunikatów PROGRAM 
CHANGE i BANK SELECT 48 
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Dane techniczne 
 

Roland V-Combo VR-09: instrument klawiszowy typu combo 
 

Klawiatura 
Klawiatura 61 klawiszy (czuła dynamicznie) 

Tryby pracy klawiatury 
Cała szerokość klawiatury 
Dual (z regulacją poziomów głośności) 
SPLIT (zmienny punkt podziału, regulacja poziomów głośności) 
Tryb dwumanuałowy (gdy używana jest sprzedawana oddzielnie klawiatura MIDI) 

Sekcja modułu brzmienowego 
Sekcja organowa Wirtualne brzmienia organów typu TONEWHEEL 
Format MIDI Zgodność ze standardem GM2/GS/XG Lite   
Maksymalna polifonia 128 głosów 
Partie Sekcja organowa (3 partie), sekcja fortepianowa (2 partie), sekcja syntezatorowa (2 partie), sekcja perkusyjna (1 partia), 

GM2 (16 partii) 
Brzmienia 223 
Zestawy Ustawień 100 (25 banków x 4) 

Efekty (7 włączonych na stałe 
lub sterowanie globalne) 

Przester 
Korektor 
Kompresor 
Procesor MFX: 20 rodzajów 
Linia opóźniająca: 6 rodzajów 
Efekt pogłosowy: 6 rodzajów 
Efekt ROTARY: 2 rodzaje 

Sekcja odtwarzacza SMF i plików audio 

Format odtwarzanych plików Pliki SMF: Format 0 lub 1  
Plik audio: WAV, AIFF, MP3 Szczegóły odnośnie odtwarzanych typów plików w akapicie „Odtwarzanie plików SMF i 

audio, przechowywanych w komputerze” (s. 36) 
Format zapisu Pliki SMF: Format 0 

Plik audio: WAV (44,1 kHz, 16-bitowy, liniowy, stereofoniczny) 
Funkcja LOOPER 
Czas zapisu 20 sekund (stereo) 
Pozostałe 

Sterowanie 
Wirtualne brzmienia organów typu TONEWHEEL: Potencjometr harmonicznej x 10 
Sekcja syntezatorowa: Potencjometr x 5 
Sterownik D-BEAM 
Drążek PITCH BEND/MODULATION 
Potencjometr efektu x 6 (sterowanie globalne) 

Ekran Graficzny LCD 128 x 64 punkty 
Pamięć zewnętrzna Pamięć USB typu FLASH 

Złącza 

Gniazda wyjściowe [L/MONO] i [R] grupy OUTPUT: 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo słuchawkowe: Stereofoniczne gniazdo 1/4 cala typu JACK 
Gniazdo [EXT INPUT]: stereofoniczne miniaturowe typu JACK 
Gniazdo [DAMPER]: 1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazdo [EXPRESSION PEDAL]: 1/4 cala typu JACK TRS 
Gniazda MIDI (IN, OUT) 
Gniazdo [PK In]: 8-pinowe typu DIN 
Gniazdo [USB COMPUTER]: USB typ B (z obsługą trybu USB MIDI) 
Gniazdo [USB MEMORY]: USB typu A 
Gniazdo [DC IN] 

Zasilanie Zasilacz prądu stałego, akumulatorki niklowo-manganowe (AA, HR6) x 8 

Pobór prądu 
650 mA 
Oczekiwany czas pracy baterii przy użytkowaniu w trybie ciągłym: 
Akumulatorki niklowo-manganowe: Ok. 5 godzin (ok. 3 godzin, jeśli podłączona będzie pamięć USB) 
Wielkości mogą być inne, zależnie od typu baterii oraz warunków użytkowania 
* Nie można stosować baterii alkalicznych lub węglowo-cynkowych 

Wymiary 1008 (dł.) x 300 (szer.) x 106 (wys.) mm 
Waga (bez zasilacza) 5.5 kg 

Akcesoria 
Instrukcja obsługi 
Zasilacz prądu stałego 
Kabel zasilania 
Zabezpieczenie pamięci USB 

Opcje (sprzedawane oddziel-
nie) 

Statyw: KS-18Z, KS-12 
Pedał tłumika: serii DP 
Pedał ekspresji: serii EV 
Klawiatura pedałowa: PK-6, PK-9 
Pamięć USB typu FLASH 
* Używaj tylko pamięci USB, sprzedawanych przez firmę Roland. W przypadku korzystania z wyrobów innej firmy nie gwa-

rantujemy poprawności działania. 
* W interesie ulepszania produktu, podane powyżej dane i wygląd urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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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 zasila-
nie, wtyczkę kabla zasilania nale-
ży wyjąć z gniazda sieciowego 

Nawet po wyłączeniu zasilania 
urządzenie nie jest całkowicie od-
separowane od źródła zasilania. 
Aby całkowicie odciąć zasilanie, 
wyłącz je w instrumencie, a następ-
nie wyjmij wtyczkę z gniazda sie-
ciowego. Z tego powodu gniazdo 
zasilania powinno być łatwo do-
stępne. 

 

Odnośnie funkcji AUTO OFF 

Zasilanie tego urządzenia zostanie 
wyłączone automatycznie po upły-
wie określonego czasu bezczynno-
ści (funkcja AUTO OFF). Jeśli nie 
chcesz, aby zasilanie było wyłącza-
ne automatycznie, funkcję należy 
wyłączyć (s. 36). 

 

Nie demontować ani nie zmieniać 

Nie otwieraj (lub modyfikuj) urzą-
dzenia lub jego zasilacza.  
Nie naprawiać ani nie wymieniać 
żadnych części samodzielnie 

Nie próbuj naprawiać urządzenia 
lub wymieniać wewnątrz jakichkol-
wiek części (z wyjątkiem przypad-
ków, gdy w instrukcji pojawią się 
zalecenia, informujące, jak to robić). 
Konserwację lub naprawę zleć 
sprzedawcy lub najbliższemu serwi-
sowi firmowemu firmy Roland.  

 

 

 

Nie używać ani nie przechowy-
wać w niżej wymienionych miej-
scach 

Nie stawiać instrumentu w żadnym z 
niżej wymienionych miejsc 

• Poddanych na działanie wysokich 
temperatur (w pobliżu urządzeń 
wydzielających ciepło, przy kalo-
ryferach, nie umieszczaj go we-
wnątrz zamkniętych pojazdów). 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, 
mokre powierzchnie) lub 

• Zadymionych albo zaparowanych 
lub 

• W których występują związki soli 
lub 

• Zapylonych lub 
• Narażonych na opady atmosfe-

ryczne lub 
• Zakurzonych albo zapiaszczo-

nych lub 
• Poddawanych silnym wibracjom 

lub wstrząsom. 
Używać wyłącznie zalecanego 
statywu 
 
Urządzenie należy eksploatować 
tylko na statywach lub stelażach 
typu rack, zalecanych przez firmę 
Roland. 
Nie stawiać na niepewnym pod-
łożu 

Upewniaj się, że urządzenie jest 
eksploatowane na płaskiej i stabil-
nej powierzchni. Nigdy nie stawiaj 
urządzenia na chwiejnych staty-
wach lub na pochyłych powierzch-
niach. 
Uwagi związane z montażem na 
statywie 
Montując urządzenie na statywie 
przestrzegać wszystkich zaleceń, 
podanych w instrukcji obsługi (s. 
10). 
Jeśli urządzenie nie zostanie za-
montowane prawidłowo, ryzykujesz 
powstaniem niestabilności, prowa-
dzącej do upadku urządzenia i i 
urazów, które mogą w wyniku tego 
wystąpić. 

 
 

 

Używać tylko dołączonego zasi-
lacza i właściwego napięcia 

Upewniaj się, że korzystasz z zasi-
lacza znajdującego się w wyposa-
żeniu urządzenia. Upewnij się rów-
nież, że napięcie sieci zasilającej 
jest zgodne z wartością, podaną na 
obudowie zasilacza. W innych zasi-
laczach może być stosowana od-
mienna polaryzacja, lub mogą być 
przeznaczone do zasilania innym 
napięciem, a więc korzystanie z 
nich grozi uszkodzeniem, nieprawi-
dłowym działaniem lub porażeniem 
elektrycznym. 
Używać tylko dołączonego kabla 
zasilania 

Używaj tylko kabla znajdującego się 
w wyposażeniu instrumentu. Kabel 
zasilający nie powinien być używa-
ny z żadnym innym urządzeniem.  
Nie skręcać kabla zasilania ani 
nie stawiać na nim ciężkich 
przedmiotów 

Unikaj stawiania ciężkich przedmio-
tów na kablu zasilającym, nie skrę-
caj go i nie zaginaj. Robiąc tak 
możesz go uszkodzić, przeciąć lub 
spowodować zwarcie. Uszkodzony 
kabel zasilający może być przyczy-
ną porażenia prądem lub pożaru! 

 

Unikać długotrwałego słuchania 
przy wysokim poziomie głośno-
ści 

Urządzenie to, używane samo-
dzielnie lub współpracujące ze 
wzmacniaczem albo głośnikami 
jest w stanie generować dźwięk o 
poziomie, mogącym spowodować 
trwałą utratę słuchu. Unikaj długie-
go słuchania zbyt głośnej muzyki. 
Jeśli zauważysz pogorszenie się 
słuchu lub dzwonienie w uszach, 
zaleca się skontaktowanie z laryn-
gologiem. 
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  BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA  
 

 
 
 

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

Unikaj przedostawania się do wnę-
trza instrumentu przedmiotów 
(środków łatwopalnych, monet, 
spinaczy); lub cieczy (wody, napo-
jów, itp.). 

 

 

Wyłączać zasilanie w przypadku 
nienormalnego lub nieprawidło-
wego działania 

Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, 
wyciągnij wtyczkę zasilacza z 
gniazdka i poproś o poradę sklep, 
w którym dokonano zakupu urzą-
dzenia, najbliższe Centrum Serwi-
sowe lub autoryzowanego dystry-
butora firmy Roland, gdy: 
• Zasilacz, kabel zasilający albo 

wtyczka zostały uszkodzone lub 
• Pojawi się dym lub inny podej-

rzany zapach lub 
• Do urządzenia wpadły przedmio-

ty lub ciecz dostała się do wnę-
trza lub 

• Urządzenie zostało narażone na 
deszcz lub 

• Urządzenie nie wydaje się dzia-
łać normalnie lub wykazuje 
znaczną zmianę w działaniu 

 

W miejscach, w których są dzieci, 
zapewnić nadzór osoby dorosłej 

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

 

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.  Zacho-
waj szczególną ostrożność używa-
jąc przedłużaczy – łączna moc 
wszystkich urządzeń, podłączonych 
do przedłużacza nie może przekra-
czać jego mocy znamionowej (wy-
rażanej w watach lub amperach). 
Nadmierne obciążenie może spo-
wodować przegrzewanie się kabla 
lub spowodować jego nadtopienie. 

 

Nie używać w innych krajach 

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

 

 
 
 

 

Obchodzić się z bateriami 
ostrożnie 
Nieprawidłowo użytkowane bate-
rie mogą eksplodować lub wy-
ciec powodując szkody. W ce-
lach bezpieczeństwa, należy 
przeczytać i przestrzegać środ-
ków ostrożności ze strony 8. 

• Baterie należy instalować zgod-
nie z instrukcjami zwracając 
uwagę na prawidłową polaryza-
cję. 

• Nie należy mieszać starych i 
nowych baterii. Dodatkowo, na-
leży unikać mieszania różnych 
typów baterii. 

• Gdy urządzenie nie będzie użyt-
kowane przez dłuższy czas, na-
leży wyjąć baterie. 

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

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

 
 
 
 

 

Stawiać w miejscach o dobrej 
wentylacji 

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

Urządzenie zaprojektowano do 
współpracy z określonymi statywami 
(KS-12, KS-18Z), produkowanymi 
przez firmę Roland. W przypadku 
używania innego statywu ryzykujesz 
doznaniem urazu, powstałego w 
wyniku upadku urządzenia lub 
przewrócenia się statywu z powodu 
braku stabilności. 

Ocena bezpieczeństwa przed 
użyciem statywu 

Jeśli nawet będziesz przestrzegać 
zaleceń, podanych w tej instrukcji, 
niektóre sposoby posługiwania się 
urządzeniem mogą spowodować 
jego upadek lub przewrócenie się 
statywu. Proszę pamiętać o wszel-
kich zaleceniach, związanych z 
bezpieczeństwem, zanim użyjesz 
tego produktu. 
Odłączając lub podłączając zasi-
lacz trzymać za wtyczkę. 

Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymu-
jąc za wtyk. 
Czyścić okresowo wtyczkę zasi-
lacza 

Regularnie należy wyłączać zasila-
nie instrumentu i suchym materia-
łem wycierać kurz i inne zabrudze-
nia 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 wty-
czek mokrymi lub wilgotnymi rę-
kami. 
Odłączać wszystko przed prze-
noszeniem urządzenia 

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

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtycz-
kę zasilacza z gniazda sieciowego 
przy czyszczeniu urządzenia (s. 8). 

 

Odłączać zasilacz od gniazda 
sieciowego w przypadku zagro-
żenia burzą 

W przypadku możliwości wystą-
pienia burzy w najbliższej okolicy, 
odłącz zasilacz od gniazda siecio-
wego. 

 

Obchodzić się z bateriami ostrożnie 
Nieprawidłowo użytkowane bate-
rie mogą eksplodować lub wyciec 
powodując szkody. W celach 
bezpieczeństwa, należy przeczy-
tać 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, na-
leży unikać mieszania różnych 
typów baterii. 

• Gdy urządzenie nie będzie użyt-
kowane przez dłuższy czas, na-
leży wyjąć baterie. 

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

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

 

 

 

 

 

Uważać, aby nie przygnieść pal-
ców 

Otwierając i zamykając pokrywę 
uważaj, aby nie przyciąć sobie 
palców (s. 15). W przypadku uży-
wania instrumentu przez dzieci 
wymagany jest nadzór osoby 
dorosłej. 
Drobne elementy trzymać poza 
zasięgiem dzieci 

Aby uniknąć przypadkowego 
połknięcia wymienionych niżej 
detali, trzymaj je poza zasięgiem 
małych dzieci. 
Dołączone detale: 
• Klucz imbusowy (s. 10) 
 
Elementy demontowane 
• Śruby (s. 10) 
Nie poparz się 

Baterie mogą nagrzewać się, więc 
uważaj, aby się nie poparzyć. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obchodzić się ostrożnie z wyla-
nymi 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 wo-
dą. 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; na-
stępnie niezwłocznie skontaktuj 
się z lekarzem. 

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

• Nie podłączaj urządzenia do tego samego wylotu elektrycznego, 
używanego przez przyrząd elektryczny, który jest kontrolowany 
przez inwertor (np. lodówka, maszyna do zmywania naczyń, ku-
chenka mikrofalowa, klimatyzator) albo inne urządzenie posiada-
jące silnik elektryczny. W zależności od przeznaczenia przyrządu 
elektrycznego, zakłócenia zasilania mogą powodować wadliwe 
działanie urządzenia lub wytwarzać słyszalny szum. Jeżeli użycie 
oddzielnego otworu wylotowego nie jest możliwe, podłącz filtr 
przeciwszumowy pomiędzy urządzeniem a tym otworem. 

 

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

 

• Aby zapobiec uszkodzeniu lub niewłaściwemu działaniu 
sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj 
poziom głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń. 

 

Zasilanie: Posługiwanie się bateriami 
 

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

 

• Jeśli napięcie baterii znacznie spadnie, dźwięk może być 
zniekształcony, ale to jest objaw nieprawidłowego działania. W 
takim przypadku należy użyć dołączonego zasilacza lub wymienić 
baterie. 

 

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

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 pracę odbiorników telewizyjnych i 
radiowych. Nie posługuj się nimi w pobliżu tych odbiorników.  

 

• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia użytkowane są 
telefony komórkowe, może to powodować zakłócenia w prawi-
dłowej pracy urządzenia. Zakłócenia te mogą powstawać w chwili 
inicjowania rozmowy telefonicznej lub podczas przetwarzania 
danych. W tym przypadku, należy oddalić źródło zakłóceń od 
urządzenia lub je wyłączyć. 

 

• Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne, 
umieszczaj go z dala od źródeł ciepła, nie zostawiaj go we-
wnątrz zamkniętych pojazdów. Nadmierne ciepło może od-
kształcić lub odbarwić obudowę instrumentu.  

 

• Przy przenoszeniu do miejsca o zmiennej temperaturze i wilgot-
ności, wewnątrz urządzenia mogą pojawić się kropelki wody. Mo-
że to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie 
urządzenia. W tym przypadku, przed rozpoczęciem użytkowania 
urządzenia, należy poczekać kilka godzin, aby pozwolić wyparo-
wać wilgoci z wnętrza urządzenia. 

 

• Nie dopuść do tego, aby przedmioty pozostawały na klawiaturze. 
Może to spowodować nieprawidłowe działanie klawiszy klawiatu-
ry.  

     W
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Miejsce użytkowania 
• W zależności od materiału i temperatury powierzchni, na której 

kładziesz instrument, jego gumowe nóżki mogą się odbarwić 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 pojemników ani czegokol-
wiek, co zawiera ciecz. Ponadto, jeśli jakaś ciecz zostanie roz-
lana na powierzchni urządzenia, szybko usuń ją za pomocą 
miękkiego i suchego materiału. 

 

Konserwacja 
• Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj suchej, miękkiej 

szmatki, ewentualnie lekko zwilżonej wodą. Aby usunąć większe 
zabrudzenia, użyj delikatnego środka czyszczącego. Następnie 
przetrzyj dokładnie instrument suchą, łagodną szmatką. 

 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholi i żadnych 
innych chemicznych, co pozwoli uniknąć możliwości odkształ-
cenia i/lub odbarwienia. 

 

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

utracone podczas napraw. Ważne dane powinny być zawsze 
zapisywane na karcie pamięci lub na papierze (gdy jest to moż-
liwe). Podczas napraw należy zachować szczególną ostroż-
ność, aby dane nie zostały stracone. W niektórych przypadkach 
(jak uszkodzenie obwodów, związanych z pamięcią), odzyska-
nie danych może być niemożliwe. 
W tym przypadku firma Roland nie ponosi odpowiedzialności za 
taką utratę danych.  

 

Ostrzeżenia dodatkowe 
• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona podczas 

nieprawidłowego posługiwania się urządzeniem. 
Aby ustrzec się przed ryzykiem utraty ważnych danych, suge-
rujemy okresowe tworzenie kopii zapasowej ważnych danych, 
przechowywanych w pamięci urządzenia. 

 

• Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywrócenie za-
wartości pamięci wewnętrznej urządzenia jeśli dane w niej zawar-
te zostały utracone.  W tym przypadku firma Roland nie ponosi 
odpowiedzialności. 

 

• 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/wyłączania instrumentu nigdy nie ciągnij za 
kabel zasilający – zawsze za wtyk. Unikniesz w ten sposób moż-
liwości powstania zwarcia. 

 

• Staraj się utrzymywać poziom głośności na rozsądnym po-
ziomie, aby nie przeszkadzać innym osobom. 

 

• Dźwięki od uderzanych klawisz oraz wibracje, generowane przez 
instrument, mogą być przenoszone przez podłogę lub ściany na-
wet na dużą odległość. Należy uważać, aby nie przeszkadzać 
znajdującym się w pobliżu osobom. 

 

• Podczas przewożenia instrumentu, zabezpiecz go w chroniący 
od uszkodzeń fabryczny karton. Jeśli nie posiadasz kartonu, 
musisz użyć odpowiedniego opakowania. 

 

• Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji (serii EV; sprzeda-
wany oddzielnie). Podłączenie innego urządzenia może być 
przyczyną uszkodzenia instrumentu. 

 

• Niektóre kable połączeniowe zawierają oporniki. Do podłączania 
urządzenia nie używaj kabli zawierających oporniki. Ich użytko-
wanie może spowodować zmniejszenie poziomu sygnału wyj-
ściowego do niskiej wartości, lub całkowicie uniemożliwiając od-
słuchanie dźwięku instrumentu. Aby uzyskać bliższe informacje 
na temat parametrów kabli, skontaktuj się z ich producentem. 

 

• Zasięg działania sterownika D-BEAM będzie skrajnie mały, jeśli 
instrument będzie narażony na bezpośrednie działanie światła 
słonecznego. Należy o tym pamiętać posługując się tym sterow-
nikiem. 

• Czułość sterownika D-BEAM zmienia się w zależności od ilości 
światła w otoczeniu urządzenia. Jeśli nie działa on w sposób 
oczekiwany, dobierz czułość stosownie do ilości światła w po-
mieszczeniu. 

 

• Podczas otwierania lub zamykania pokrywy gniazda [USB 
MEMORY] należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców między 
panelem, a ruchomą częścią. W miejscach, w których znajdują 
się małe dzieci, należy zapewnić opieką osób dorosłych. 

 

• Objaśnienia w tej instrukcji zawierają ilustracje, które są typo-
wymi obrazami, pojawiającymi się na ekranie. 
Jednakże ten rekorder może zawierać nowszą, bardziej rozbu-
dowaną wersję systemu (np. nowsze brzmienia), więc to, co bę-
dzie widoczne na ekranie nie zawsze może odpowiadać temu, 
co zamieszczono w niniejszej instrukcji. 

 

Stosowanie pamięci zewnętrznej 
• Podczas posługiwania się pamięciami USB należy zwracać 

uwagę na poniższe ostrzeżenia. 

• Nie wyjmuj nośnika pamięci zewnętrznej podczas zapisu danych. 

• Aby uchronić się przed uszkodzeniem, spowodowanym 
ładunkami elektrostatycznymi, przed dotknięciem urzą-
dzenia należy je usunąć. 

• Unikaj dotykania złączy i chroń je przed kontaktem z metalo-
wymi przedmiotami. Utrzymuj w czystości wszystkie złącza. 

• Nie zginaj, nie rzucaj, ani nie stosuj nadmiernej siły. 

• Nie zostawiaj urządzenia w miejscu, w którym może być nara-
żone na działanie światła słonecznego. Nie zostawiaj urządze-
nia w takich miejscach, jak zamknięty pojazd. 

• Urządzenia nie wolno zamoczyć. 

• Nie rozmontowywać ani modyfikować. 
 

Prawo autorskie/Licencje/Znaki towarowe 
• Prawo zabrania wykonywania zapisów audio i wideo, kopio-

wania lub korygowania dzieł, chronionych prawem autorskim 
(dzieł muzyczny, wideo, radiowych, występów na żywo i in-
nych), 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 autor-
skim. Firma Roland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zła-
manie praw autorskich powstałe przy użyciu tego instrumentu. 

 

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

 

• Nabywca tego urządzenia otrzymuje zezwolenie na użytkowa-
nie wspomnianej zawartości do tworzenia, wykonywania, reje-
strowania i rozpowszechniania dzieł muzycznych. 

 

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

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odnosi się do pakietu 
patentów, związanych z architekturą mikroprocesorową, opra-
cowaną przez firmę Technology Properties Limited (TPL). Fir-
ma Roland uzyskała licencję na tę technologię od grupy TPL. 

 

• Licencję na technologię kompresji audio MPEG Layer-3 posia-
dają firmy Fraunhofer IIS Corporation i THOMSON Multimedia 
Corporation. 

 
• Roland oraz znak  to znaki fabryczne firmy Roland Corpo-

ration, zastrzeżone w USA i/lub innych krajach. 

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

 

• iPad i iPhone to zastrzeżone znaki towarowe firmy Apple Inc. 



 

 

Dla krajów UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla krajów UE 
 

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

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 elektrycz-
nym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, 
wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a 
przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i 
obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i wewnętrzny, a dodat-
kowo powodują silne reakcje alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych 
urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektora-
cie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 
Zapamiętaj!!!!! 
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospo-
darstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do oddania 
go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz 
ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedosta-
wanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.  



 

 

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

 

 
Wg stanu na dzień 01.10.2012 (ROLAND) 

 
 
 

 


