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Przenośna perkusja 

Instrukcja obsługi 

 
 
 

Dziękujemy i gratulujemy zakupu przenośnej per-
kusji Roland V-DRums TD-4KP. 

Niniejszy dokument jest instrukcją obsługi modułu 
brzmieniowego TD-4. 

 
Przed rozpoczęciem używania urządzenia prze-
czytaj uważnie akapity „Warunki bezpiecznego 
użytkowania” oraz „Ważne uwagi” (s. 2 – 3 i 4). 
Rozdziały te zawierają istotne informacje dotyczą-
ce bezpiecznego użytkowania instrumentu. 

 

Ponadto, aby móc wykorzystać w pełni 
wszystkie możliwości urządzenia należy 
przeczytać niniejszą instrukcję w cało-
ści. Po przeczytaniu powinna być ona 
przechowywana w zasięgu ręki, jako 
odnośnik i pomoc w użytkowaniu in-
strumentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie 

może być powielana w żadnej formie bez pisemnej zgodny 

firmy Roland Corporation. 
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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 

 

INSTRUKCJE CHRONIĄCE PRZED POPARZENIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM LUB ZRANIENIEM 
 

 
OSTRZEŻENIE

 

Symbol używany do ostrzegania użytkownika 
przed ryzykiem obrażeń lub szkód material-
nych w przypadku nieprawidłowego posługi-
wania 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 material-
nych w przypadku nieprawidłowego posługi-
wania się urządzeniem. 
 
* Uszkodzenia materiałowe odnoszą się do 

uszkodzeń, spowodowanych przez domow-
ników i sprzętu, jak również zwierząt domo-
wych 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Odnośnie funkcji AUTO OFF 

Zasilanie tego urządzenia zostanie wyłączone 
automatycznie po upływie określonego czasu 
bezczynności (funkcja AUTO OFF). Jeśli nie 
chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycz-
nie, funkcję należy wyłączyć (s. 36). 
Nie demontować ani nie zmieniać 

Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub jego 
zasilacza. 
Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnych czę-
ści samodzielnie 

Nie próbuj naprawiać urządzenia lub wymieniać 
wewnątrz jakichkolwiek części (z wyjątkiem przy-
padków, gdy w instrukcji pojawią się zalecenia, 
informujące, jak to robić). Konserwację lub napra-
wę zleć sprzedawcy lub najbliższemu serwisowi 
firmowemu firmy Roland.  
Nie używać ani nie przechowywać w niżej wy-
mienionych miejscach 

Nie stawiać instrumentu w żadnym z niżej wymie-
nionych miejsc 

• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w 
pobliżu urządzeń wydzielających ciepło, przy ka-
loryferach, nie umieszczaj go wewnątrz zamknię-
tych pojazdów). 

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

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

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

 
 

 

 
Używać tylko dołączonego zasilacza i właści-
wego napięcia 

Upewniaj się, że korzystasz z zasilacza znajdują-
cego się w wyposażeniu urządzenia. Upewnij się 
również, że napięcie sieci zasilającej jest zgodne z 
wartością, podaną na obudowie zasilacza. W in-
nych zasilaczach może być stosowana odmienna 
polaryzacja, lub mogą być przeznaczone do zasi-
lania innym napięciem, a więc korzystanie z nich 
grozi uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem 
lub porażeniem elektrycznym. 

 

Używać tylko dołączonego kabla zasilania 

Używaj tylko kabla znajdującego się w wyposaże-
niu instrumentu. Kabel zasilający nie powinien być 
używany z żadnym innym urządzeniem.   

Nie skręcać kabla zasilania ani nie stawiać na 
nim ciężkich przedmiotów 

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

 

Unikać długotrwałego słuchania przy wysokim 
poziomie głośności 

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

 

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

Unikaj przedostawania się do wnętrza instrumentu 
przedmiotów (środków łatwopalnych, monet, spi-
naczy); lub cieczy (wody, napojów, itp.). 
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Wyłączać zasilanie w przypadku nienor-
malnego lub nieprawidłowego działania 

Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij 
wtyczkę zasilacza z gniazdka i poproś o 
poradę sklep, w którym dokonano zakupu 
urządzenia, najbliższe Centrum Serwisowe 
lub autoryzowanego dystrybutora firmy Ro-
land, gdy: 
• Zasilacz, kabel zasilający albo wtyczka 

zostały uszkodzone lub 
• Pojawi się dym lub inny podejrzany zapach 

lub 
• Do urządzenia wpadły przedmioty lub 

ciecz dostała się do wnętrza lub 
• Urządzenie zostało narażone na deszcz 

lub 
• Urządzenie nie wydaje się działać normal-

nie lub wykazuje znaczną zmianę w dzia-
łaniu 

 

W miejscach, w których są dzieci, zapew-
nić nadzór osoby dorosłej 

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

 

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 sieciowe-
go kilku urządzeń.  Zachowaj szczególną 
ostrożność używając przedłużaczy – łączna 
moc wszystkich urządzeń, podłączonych do 
przedłużacza nie może przekraczać jego 
mocy znamionowej (wyrażanej w watach lub 
amperach). Nadmierne obciążenie może 
spowodować przegrzewanie się kabla lub 
spowodować jego nadtopienie. 
Nie używać w innych krajach 

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

Stawiać w miejscach o dobrej wentylacji 

Urządzenie i zasilacz powinny być umieszczone w 
takim miejscu, aby zapewnić im prawidłową wenty-
lację. 
Odłączając lub podłączając zasilacz trzymać za 
wtyczkę. 

Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk. 
 

 

Czyścić okresowo wtyczkę zasilacza 

Regularnie należy wyłączać zasilanie instrumentu i 
suchym materiałem wycierać kurz i inne 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 izola-
cję 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 przed-
miotów  
Nie podłączać ani nie odłączać zasilacza mo-
krymi rękami 

Nie dotykaj zasilacza, kabli i wtyczek mokrymi lub 
wilgotnymi rękami.  
Odłączać wszystko przed przenoszeniem urzą-
dzenia 

Zanim przeniesiesz urządzenie, odłącz kabel 
zasilania oraz wszystkie kable od urządzeń ze-
wnętrznych. 

 

Odłączać zasilacz przed czyszczeniem urzą-
dzenia 

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza z 
gniazda sieciowego przy czyszczeniu instrumentu.  
Odłączać zasilacz od gniazda sieciowego w 
przypadku zagrożenia burzą 

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

 

Uważać, aby nie przygnieść palców 

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 dzie-
ci 

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia wymie-
nionych niżej detali, trzymaj je poza zasięgiem 
małych dzieci. 
Elementy demontowane 
• Śruby, nakrętki, podkładki. 
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WAŻNE UWAGI 

 
 
 

Zasilanie 
 

• Nie podłączać tego urządzenia do gniazda sieciowego, używanego przez 
urządzenie elektryczne sterowane inwertorem (takiego jak lodówka, pralka, 
kuchenka mikrofalowa lub klimatyzator) lub wyposażonego w silnik elektrycz-
ny. Zależnie od sposobu użytkowania tego urządzenia, zakłócenia sieciowe 
mogą niekorzystnie wpływać na działanie tego urządzenia. Jeżeli nie jest 
możliwe zastosowanie oddzielnego gniazda sieciowego nie jest możliwe, filtr 
przeciw zakłóceniowy włącz pomiędzy instrument, a to gniazdo.  

 

• Po wielu godzinach ciągłej pracy zasilacz instrumentu zacznie generować 
ciepło. To normalne i nie ma powodu do obaw. 

 
• Przed połączeniem tego urządzenia z innym sprzętem, wyłącz zasilanie w 

każdym z nich. Pozwoli to ustrzec się przed uszkodzeniem głośników i/lub in-
nego sprzętu. 

 

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.  

 
• Urządzenie może zakłócać odbiór radiowy i telewizyjny. Nie posługuj się nim 

w pobliżu tych odbiorników. 
 
• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urządzenia użytkowane są telefony ko-

mórkowe, może to powodować zakłócenia w prawidłowej pracy instrumentu. 
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 narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światłą słonecznego, nie 

umieszczać go w pobliżu źródeł ciepła, nie zostawiać w zamkniętych pojaz-
dach ani w inny sposób narażać na działanie wysokich temperatur. Nadmier-
ne ciepło może odkształcić lub odbarwić obudowę instrumentu. 

 
• Przeniesienie urządzenia w miejsce o wyraźnie innej temperaturze i/lub wil-

gotności może powodować formowanie się kropel wody w jego wnętrzu (kon-
densacja). Próba uruchomienia urządzenia może zakończyć się jego uszko-
dzeniem lub nie będzie działać poprawnie. W tym przypadku, przed rozpo-
częciem użytkowania urządzenia, należy poczekać kilka godzin, aby pozwolić 
wyparować wilgoci z wnętrza urządzenia. 

 
• Nie dopuszczać do tego, aby przedmioty pozostawały na klawiaturze. Może 

to być przyczyną nieprawidłowego działania, np. przypadkowego generowa-
nia dźwięku. 

 
• W zależności od materiału i temperatury powierzchni, na której kładziesz in-

strument, jego gumowe nóżki mogą się odbarwić lub zniszczyć powierzchnię. 
 Aby tego uniknąć, pod gumowe nóżki należy podkładać kawałki filcu lub 

miękkiego materiału. Wtedy należy uważać, aby urządzenie nie ześlizgnęło 
się przez przypadek. 

 
• Nie kłaść na instrumencie pojemników zawierających wodę (jak waza z kwia-

tami). Należy również unikać używania w pobliżu urządzenia środków owa-
dobójczych, perfum, alkoholu, płynów do polerowania, pojemników pod ci-
śnieniem, itp. Rozlane ciecze należy bezzwłocznie usuwać za pomocą mięk-
kiej, suchej szmatki. 
 

Konserwacja 
 

• Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj suchej, miękkiej szmatki, ewen-
tualnie lekko zwilżonej wodą. Uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą de-
likatnego środka czyszczącego. Następnie przetrzeć dokładnie instrument 
suchą, łagodną szmatką. 

 
• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholi i żadnych innych che-

micznych, co pozwoli uniknąć możliwości odkształcenia i/lub odbarwienia. 
 

Naprawy i dane 
 

• Wszystkie dane zapisane w pamięci instrumentu mogą zostać utracone pod-
czas napraw. Ważne dane powinny być zawsze zapisywane na karcie pa-
mięci lub na papierze (gdy jest to możliwe). Podczas napraw staramy się za 
wszelką cenę unikać utraty danych. Jednakże w pewnych przypadkach (ta-
kich jak uszkodzenie obwodów pamięci) odzyskanie danych może okazać się 
niemożliwe i firma Roland nie ponosi za to odpowiedzialności. 

 

 
 

Ostrzeżenia dodatkowe 
 
• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona podczas nieprawi-

dłowego posługiwania się instrumentem. 
 Aby ustrzec się przed ryzykiem utraty ważnych danych, sugerujemy okreso-

we tworzenie kopii zapasowej ważnych danych, przechowywanych w pamięci 
urządzenia. 

 
• Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywrócenie zawartości 

pamięci wewnętrznej urządzenia jeśli dane w niej zawarte zostały utracone.  
Firma Roland Corporation nie bierze odpowiedzialności za straty, wynikłe z 
tego tytułu. 

 
• Przyciskami i manipulatorami urządzenia należy posługiwać się delikatnie, 

gdyż w przeciwnym wypadku może to być przyczyną uszkodzeń. Nieodpo-
wiednia obsługa może prowadzić do uszkodzeń. 

 
• Nigdy nie uderzaj w ekran ani nie naciskaj go ze zbyt dużą siłą. 
 
• Podczas włączania lub wyłączania instrumentu nigdy nie ciągnij za kabel 

zasilający – zawsze za wtyk. Unikniesz w ten sposób możliwości powstania 
zwarcia. 

 
• Staraj się utrzymywać poziom głośności na rozsądnym poziomie, aby nie 

przeszkadzać innym osobom. 
 
• Instrument zaprojektowano tak, aby zminimalizować uboczne dźwięki, 

generowane podczas gry. Jednakże, ponieważ wibracje mogą przenosić się 
przez ściany i podłogę w większym stopniu, niż tego oczekiwano, należy 
zwracać uwagę, aby nie to zakłócało spokoju przebywających w pobliżu 
osób. 

 
• W przypadku konieczności przewiezienia instrumentu zabezpiecz go w 

chroniący od uszkodzeń fabryczny karton. W przypadku jego braku używać 
opakowania ekwiwalentnego. 

 
• Niektóre kable połączeniowe zawierają rezystory. Nie należy używać takich 

kabli, bo może to spowodować, że generowane dźwięki będą bardzo ciche 
lub niesłyszalne. Odnośnie informacji o używanych kablach, skontaktuj się z 
ich producentem. 

 
• Regulując lub składając statyw, zwracaj szczególną uwagę, aby nie przyciąć 

sobie palców między ruchomymi częściami, a urządzeniem. W miejscach, 
gdzie przebywają małe dzieci, należy zapewnić im nadzór i opiekę osoby 
dorosłej. 

 
• Gumowa część uderzanej powierzchni została powleczona środkiem konser-

wującym w celu zachowania jej właściwości. Wraz z upływem czasu zabez-
pieczenie to może uwidaczniać się na powierzchni w postaci białej plamy lub 
pokazywać podczas uderzania w pady w czasie testów produktu. Nie ma to 
wpływu na wydajność lub funkcjonalność produktu i można go używać bez 
obaw. 

 
• Długotrwałe granie na perkusji może z upływem czasu spowodować odbar-

wienie padu, ale nie ma to wpływu na jego właściwości. 
 
• Opisy w tej instrukcji zawierają ilustracje, pokazujące to, co zazwyczaj 

powinno pojawiać się na ekranie. Należy jednak pamiętać, że urządzenie 
może posiadać nowszą, rozbudowaną wersję systemu operacyjnego (np. 
nowe brzmienia) i to, co będzie pojawiać się na ekranie, nie zawsze może 
odpowiadać temu, co znajduje się w instrukcji. 

 

Znaki handlowe 
 
• Roland i V-Drums to znaki handlowe firmy Roland Corporation, zastrzeżone 

w USA i/lub innych krajach.. 
 
• Nazwy wszystkich produktów, wymienionych w tej instrukcji, są prawnie 

chronionymi znakami towarowymi. 
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Opis paneli 

 
 
 
 
 

Panel przedni 
 

 
 
 

Naciskanie niektórych 
przycisków generuje 
dźwięk. 
Jeśli chcesz, opcję tę 
można wyłączyć (s. 36). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Przycisk [POWER] 

Włączanie i wyłączanie zasilania (s. 9). 
 

Zasilanie instrumentu zostanie wyłączone automatycznie po upły-

wie określonego czasu, który upłynie od chwili używania go do 

odtwarzania dźwięku lub manipulowania przyciskami lub poten-

cjometrami (funkcja AUTO OFF). 

Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, 

funkcję AUTO OFF należy wyłączyć. 
 

UWAGA: 
Aby przywrócić zasilanie instrumentu, włącz je ponownie (s. 9). 

 
 

2. Potencjometr [VOLUME] 

 Regulacja poziomu głośności wyjściowej w gniazdach 

grupy OUTPUT i w gnieździe słuchawkowym (s. 9). 

3. Przycisk [TUNING] 

 Strojenie poszczególnych brzmień perkusyjnych (s. 14). 

4. Przycisk [MUFFLING] 

 Wyciszanie poszczególnych brzmień perkusyjnych (s. 

14). 

5. Przyciski [<] [>] grupy DRUM KIT 

 Wywoływanie zestawów perkusyjnych (s. 10). Można ich 

również używać w celu wrócenia do podstawowego 

ekranu roboczego (ale nie podczas zapisu lub odtwarza-

nia). 
6. Ekran 

 Podczas normalnej gry, na ekranie wyświetlana jest 

nazwa zestawu perkusyjnego i inne informacje. Podczas 

edycji wyświetlane są parametry oraz ich wartość. 

 

 

 Podświetlenie ekranu jest przygaszane automatycznie, 

jeśli elementy panelu przedniego nie będą używane przez 

określony czas. 

7. Przycisk [MENU] 

 Przycisk służy do edycji różnych ustawień modułu, takich 

jak edycja parametrów zestawu perkusyjnego lub regulo-

wanie padów. 

8. Przyciski [▼] i [▲] grupy SEL 

 Wywoływanie menu w ramach funkcji COACH lub wybie-

ranie parametrów podczas edycji ustawień modułu. 

9. Koło [-/+] 

 Koło służy do modyfikowania wartości. 

 Używaj go do zmieniania wartości parametrów. Kręcenie 

kołem w prawo zwiększa wartość, a kręcenie w lewo 

zmniejsza ją. 
10. Przycisk [OK] 

 Zatwierdzanie elementu menu, które chcesz używać w 

ramach funkcji COACH lub zatwierdzanie edytowanej 

wartości. 

11. Przycisk [COACH] 

 Uruchamianie trybu COACH (s. 18). 

12. Przycisk [ ]. 

 Włączanie i wyłączanie metronomu (s. 16). 

13. Przycisk [] grupy QUICK REC 

 Rejestrowanie tego, co grasz (s. 16). 

14. Przycisk [►/] grupy QUICK REC 

 Odtwarzanie tego, co zostało zarejestrowane (s. 17). 
 



7 

 

Opis paneli 
 
 

Panel boczny 
 
 

 
 

15. Gniazdo [MIDI OUT] 
 Gniazdo umożliwia wykorzystywanie padów do sterowa-

nia zewnętrznymi modułami brzmieniowymi lub rejestro-

wanie gry w sekwencerach (s. 39). 
 

 

Panel tylny 
 

 
 

18. Gniazdo zasilania [DC IN] 
 Podłączania zasilacza, znajdującego się w wyposażeniu 

modułu (s. 8). 

19. Gniazdo [TRIGGER INPUT] 

 Gniazdo służy do podłączania specjalnego kabla, łączą-

cego moduł brzmieniowy z padami i pedałami. 

20. Grupa OUTPUT 

 Wszystkie dźwięki, generowane przez moduł, są kiero-

wane do tych gniazd. Gniazda te należy łączyć ze 

wzmacniaczem lub innym sprzętem audio. 
 Sygnał monofoniczny należy wyprowadzać gniazdem 

[L/MONO]. 
 

 

 

16. Gniazdo [MIX IN] 

 Gniazdo służy do podłączania zewnętrznych urządzeń 

audio, takich jak odtwarzacz płyt kompaktowych lub pli-

ków MP3 (s. 15). Sygnał wejściowy z tego gniazda jest 

kierowany do gniazd grupy OUTPUT i gniazda 

[PHONES]. 
* Do regulacji poziomu głośności należy używać elemen-

tów urządzenia wejściowego. 

17. Gniazdo słuchawkowe 

 Gniazdo służy do podłączania stereofonicznych słucha-

wek. 

 Włożenie wtyczki do gniazda nie wyłącza gniazd wyjścia 

liniowego (gniazda grupy OUTPUT). 

 
 

Panel dolny 
 

 
 

21. Otwory montażowe płytki mocowania modułu 

 Służą do mocowania modułu do płyty montażowej staty-

wu. 

22. Gniazdko zabezpieczające ( ) 

 http://www.kensington.com/ 
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Przygotowanie do gry 

 
 
 
 
 

Podłączanie sprzętu audio 
 
 
 

Przenośny odtwarzacz audio 

Moduł brzmieniowy MIDI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miniaturowa wtyczka ste-
reofoniczna typu JACK 

 
 
 
 
 
 
 

Wtyczka stereofo-
niczna 1/4 cala ty-
pu JACK 

 

Zasilacz 
 
 
 
 

Kabel Dioda 
zasilania Słuchawki ste-

reofoniczne 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Do gniazda zasilania 
 

Monitory aktywne, itp. Zestaw audio, itp. 
 
 
 

1. Przed wykonaniem połączeń wyłącz zasilanie 

wszystkich urządzeń. 

 

UWAGA: 
Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidło-

wym działaniem sprzętu, przed wykonaniem jakichkol-

wiek połączeń redukuj poziom głośności i wyłączaj zasi-

lanie wszystkich urządzeń. 

2. Gniazda wyjścia liniowego połącz z systemem 

audio lub wzmacniaczem. 

* Jeśli używasz słuchawek, podłącz je do gniazda 

[PHONES]. 

3. Do gniazda [DC IN] podłącz zasilacz sieciowy. 

 Zasilacz należy kłaść tak, aby bok ze wskaźnikiem dio-

dowym (patrz rysunek) znajdował się u góry, a bok z in-

formacją tekstową na dole. 

* Wskaźnik diodowy będzie się świecić po podłączeniu za-

silacza do gniazda zasilania prądem zmiennym. 

 

 

 Gniazdo wejściowe sygnału audio umożliwia grę z akom-

paniamentem muzyki, odtwarzanej z przenośnego odtwa-

rzacza audio lub innego źródła audio. 
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Przygotowanie do gry 
 
 

Włączanie i wyłączanie zasilania 
 

Po poprawnym wykonaniu wszystkich połączeń (s. 8), nie zapomnij wykonać poniższą procedurę, aby włączyć ich zasilanie. Jeśli 

włączysz zasilanie w niewłaściwej kolejności, ryzykujesz nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniem sprzętu. 
 
 

 
 

1. Gałkę potencjometru [VOLUME] przekręć w 

lewo do oporu. 

2. W podłączonym wzmacniaczu lub sprzęcie 

audio zredukuj do zera poziom głośności wyj-

ściowej. 

3. Naciśnij przycisk [POWER]. 

* Przed włączeniem lub wyłączenie zasilania zawsze 

sprawdź, czy poziom głośności został zredukowany. Na-

wet po zredukowaniu poziomu głośności w momencie 

włączania zasilania możesz usłyszeć jakiś dźwięk. Pa-

miętaj, że jest to zjawisko normalne, nie wskazujące na 

usterkę. 
* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpiecza-

jący. Krótka przerwa w działaniu (kilkusekundowa) po 

włączeniu zasilania jest zjawiskiem normalnym, po której 

urządzenie zacznie normalnie funkcjonować. 
 
 

Ostrzeżenie związane z włączaniem zasilania 
 

Po włączeniu zasilania NIE dotykaj żadnych padów, ani 

pedałów, zanim na ekranie modułu nie pojawi się na-

zwa zestawu perkusyjnego (patrz rysunek poniżej). W 

przeciwnym wypadku mogą wystąpić różne problemy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Włącz zasilanie podłączonego wzmacniacza lub 

systemu audio. 

5. Uderzając w pad, potencjometrem [VOLUME] 

stopniowo zwiększ poziom głośności. 
W podłączonym wzmacniaczu lub systemie audio ustaw 

żądany poziom głośności. 

 
 

Jeśli nie słyszysz żadnego dźwięku 
Sprawdź poniższe punkty. 

Połączenia padów i pedałów 

• Czy kabel jest podłączony prawidłowo do gniazda 

[TRIGGER INPUT]? 

• Czy kable są podłączone prawidłowo do każdego padu 

i pedału? 

Używając wzmacniacza lub systemu audio 

• Czy gniazda grupy OUTPUT są połączone prawidłowo 

z gniazdami wejściowymi wzmacniacza lub systemu 

audio? 

• Czy w sprzęcie audio włączone są odpowiednie prze-

łączniki sygnału wejściowego i czy poziom głośności 

ma odpowiednią wartość? 

• Czy nie występuje problem z samymi kablami? 

• Czy gałka potencjometru [VOLUME] nie jest przekręco-

na w lewo do oporu? 

• Czy ustawienia w twoim systemie audio lub wzmacnia-

czu zostały dokonane poprawnie? 

• Czy ustawienia głośności w twoim wzmacniaczu lub 

systemie audio wykonano poprawnie? 

Używając słuchawek 

• Czy wtyczka słuchawek jest podłączona do gniazda 

[PHONES]? 

• Czy gałka potencjometru [VOLUME] nie jest przekręco-

na w lewo do oporu? 

 

 

Wyłączanie zasilania 
 

1. W podłączonym sprzęcie audio zredukuj do 

minimum poziom głośności. 

2. Wyłącz zasilanie podłączonego sprzętu audio. 

3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [POWER], aż na 

ekranie pojawi się komunikat „See you!” (Do 

zobaczenia). 

 

Zapisywanie ustawień własnych 
 

Moduł TD-4 nie został wyposażony w żadną specyficzną 

procedurę, umożliwiającą zachowanie zmian w ustawieniach. 

Wszelkie zmiany zostaną zachowane w momencie wyłączenia 

zasilania. 
* Pamiętaj, aby zasilanie wyłączać naciskając przycisk 

[POWER]. 
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Gramy 

 
 
 
 
 

Odsłuch zestawów perkusyjnych 
 
 

Po włączeniu zasilania można odtwarzać sekwencje demon-

stracyjne. 

Poniższa procedura umożliwia odsłuch brzmień perkusyj-

nych poprzez odtwarzanie zestawów perkusyjnych za po-

mocą sekwencji demonstracyjnych. 
 

 
 

* Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane wykorzy-

stywanie niniejszych materiałów do celów innych niż pry-

watne i dla własnej przyjemności jest naruszeniem prawa 

autorskiego. 

* Żadne dane MIDI odtwarzanego utworu nie są wysyłane 

gniazdem MIDI OUT. 

  

1. Naciśnij przycisk [►/]. 

 Rozpocznie się odtwarzanie sekwencji demon-

stracyjnej. 

2. Przyciskami [<][>] grupy DRUM KIT wybieraj 

zestawy perkusyjne. 

3. Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij ponownie 

przycisk [►/■] . 

 Po naciśnięciu przycisku [] w celu rozpoczęcia rejestro-

wania własnej gry (s. 16), sekwencje demonstracyjne zo-

staną czasowo skasowane. Po następnym włączeniu za-

silania znowu będzie można je odtwarzać. 
 

 
 

Wybieranie zestawu perkusyjnego 
 

Zestaw perkusyjny to zbiór brzmień i ustawień dla każdego 

padu i pedału oraz efekt pogłosowy. 

1. Przyciskami [<][>] grupy DRUM KIT wybieraj 

zestawy perkusyjne. 

 

 

 

 

 

Ekran roboczy DRUM KIT 
 

To jest podstawowy ekran roboczy modułu TD-4. 
 
 

 
 

 

A Numer zestawu perkusyjnego 
B Nazwa zestawu perkusyjnego 
C Tempo pracy metronomu (s. 16). 
D Dynamika uderzenia w pad (6 stopni). 

E 

Ten wskaźnik pojawia się wtedy, gdy za 
pomocą werbla można stosować uderzenie 
CROSS STICK (s. 28). 
(Gdy parametr „Xstick Volume” ma wartość 
inną niż „OFF”.) 

 

 

 

Bez względu na to, jaki ekran roboczy jest aktualnie wy-

świetlany, naciśnięcie przycisku [<][>] grupy DRUM KIT 

wywołuje ekran roboczy DRUM KIT (ale nie podczas za-

pisu lub odtwarzania). 
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Gramy 
 
 

Elementy zestawu perkusyjnego 
 
 

Oto podstawowe pojęcia, związane z zestawami perkusyjnymi. 

* Nazwy w nawiasach to terminy, używane w przypadku 

perkusji TD-4KP. 

Bęben basowy (KICK) 
Uderzany pedałem, to największy bęben zestawu. 

Werbel 
Werbel to główny „głos” zestawu perkusyjnego. 

Talerz HI-HAT/Pedał talerza HI-HAT 
Akustyczny talerz HI-HAT to dwa talerze, zamontowane na 

statywie. 

Naciskanie pedału powoduje ich zamykanie i otwieranie. 

W perkusji TD-4KP używany jest jeden pad. 

Kocioł (kocioł 1, kocioł 2) 
Te bębny są montowane zazwyczaj nad bębnem basowym. 

Kocioł stojący 
Czasami nazywany kotłem basowym, stoi na własnych nogach 

lub jest montowany na statywie. 

Talerz RIDE 
Montowany zazwyczaj po prawej stronie zestawu perkusyjne-

go jest podstawowym elementem utrzymywania tempa. 

Talerze CRASH 
Mniejszy, niż talerz RIDE, używany głównie do grania akcen-

tów. 
 
 
 
 
 

Perkusja akustyczna 
 

 
Talerz CRASH Talerz RIDE 

 
 
 
 
 

  Kocioł 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kocioł 
stojący 

Talerz 
HI-HAT 
 
 
 
 

Werbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedał talerza HI-HAT 
 
 
 

Bęben basowy 

 
Stopa 

 

TD-4KP 
 

 

Talerz CRASH Talerz RIDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kocioł 1 Kocioł 2 
 

Talerz HI-HAT 
 
 
 
 

  Kocioł 3 
 
 
 
 
 
 
 

Werbel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedał sterujący talerza HI-HAT  Stopa 
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Gramy 
 
 

Podstawy gry na perkusji 
 

Na perkusji gra się obydwoma rękami i nogami. Teraz powiemy, jak trzymać pałki i jak używać pedałów. 
 
 

Trzymanie pałek 
 

 

Najpopularniejszym sposobem trzymania pałek jest technika, 

nazywana „matched grip”, jak pokazano na rysunku. 

Lewa ręka 

 

 
 
 

Prawa ręka 
 

 
 
 

Używanie stopy 
 

 

Stopę czyli pedał bębna basowego, można naciskać dwoma 

sposobami: „z piętą w górze” lub „z piętą na pedale”. 

Technika „z piętą na pedale” (heel down) 
W tej metodzie cały spód stopy, od pięty po palce, pozostaje w 

kontakcie z pedałem. Używaj stawu skokowego do wciskania 

pedału palcami nogi. Ta metoda umożliwia precyzyjniejsze 

sterowanie poziomem głośności bębna basowego i jest często 

używana w takich stylach, jak jazz i bossanova. 
 

 
 

 

Technika „z piętą w górze” (heel up) 
W tej metodzie pięta znajduje się nad pedałem. W takiej pozy-

cji obniżaj całą stopę, aby wcisnąć pedał. W tym przypadku 

pedał jest naciskany całym ciężarem stopy, ułatwiając gene-

rowanie głośniejszych dźwięków, niż w metodzie poprzedniej. 

Metoda często używana w takich stylach, jak rock i pop. 
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Gramy 
 
 

Używanie talerza HI-HAT 
 

 

W perkusji akustycznej talerz HI-HAT składa się z dwóch talerzy, umieszczonych naprzeciw siebie i zamocowanych na statywie. 

Te dwa talerze można złączyć, naciskając pedał. 
Możliwe są różne techniki gry, takie jak uderzanie talerzy pałkami lub zderzanie ich za pomocą pedału. 

Po naciśnięciu pedału obydwa talerze złączą się (HI-HAT zamknięty). Po zwolnieniu pedału talerze odsuną się od siebie (HI-HAT 

otwarty) 
Perkusja TD-4KP umożliwia posługiwanie się pięcioma różnymi technikami gry na talerzu HI-HAT. 
 
 

HI-HAT zamknięty 
Wciśnij mocno pedał i uderz w pad pałką. Usłyszysz krótki 

dźwięk „czik”. 
 

 
 
 

HI-HAT półotwarty 
Wciśnij trochę pedał i uderz w pad pałką. Usłyszysz dłuższy 

dźwięk. 

HI-HAT otwarty 
Uderz w pad pałką, gdy pedał będzie całkowicie zwolniony. 

Usłyszysz jeszcze dłuższy dźwięk, niż w przypadku HI-HATu 

półotwartego. 
 

Dźwięk zamkniętych talerzy 
Naciśnij pedał nie używając pałki. Dźwięk będzie cichszy i 

krótszy, niż w przypadku dźwięku zamkniętego talerza HI-

HAT. Technika użyteczna do utrzymywania tempa. 
 

 
 

 

Dźwięk zderzających się talerzy 
Naciśnij pedał nie używając pałki i natychmiast go puść. 

Jest to ekwiwalent dźwięku, uzyskiwanego poprzez chwilowe 

zderzenie się talerzy. Generowany dźwięk będzie cichszy, niż 

w przypadku dźwięku HI-HATu otwartego. 
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Gramy 
 
 

Szybkie strojenie i tłumienie 
 

Do szybkiego strojenia lub tłumienia dźwięku służą dedykowane przyciski. Po naciśnięciu przycisku odtwarzany jest dźwięk wy-

branego brzmienia perkusyjnego. 
 

UWAGA 
Ustawień, związanych ze strojeniem lub tłumieniem nie można wykonywać dla padów, do których przypisany jest instrument z 

grupy talerzy (HI-HAT, RIDE, CRASH) (s. 27). Dla takich padów na ekranie pojawia się wskaźnik „- - -”. 
 
 

STROJENIE 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [TUNING] tak, aby zaczął 

świecić. 
 Pojawi się ekran roboczy „TUNING”. 

 W tym przypadku słyszalny będzie aktywny pad. 

 

  
 

2. Uderz w pad, który chcesz dostroić. 
 Wskaźnik uderzonego padu zacznie migać na ekranie. 

 

  
 

3. Uderzając w pad, aby słyszeć dźwięk, kręć 

kołem [-/+], aby zmienić go dostroić. 
 Dostępne wartości: -600–0–+600 
 Wartości ujemne obniżają, a dodatnie podwyższają 

wysokość dźwięku. 

4. Powtórz polecenia punktów od 2 – 3, aby zmie-

nić to ustawienie dla innych padów. 

5. Gdy skończysz, naciśnij przycisk [TUNING] tak, 

aby przestał świecić. 

 

 

TŁUMIENIE 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [MUFFLING] tak, aby zaczął 

świecić. 
 Pojawi się ekran roboczy „MUFFLING”. 

 W tym przypadku słyszalny będzie aktywny pad. 

 

  
 

2. Uderz w pad, który chcesz edytować. 
 Wskaźnik uderzonego padu zacznie migać na ekranie. 

 

  
 

3. Uderzając w pad, aby słyszeć dźwięk, kręć 

kołem [-/+], aby ustawić stopień tłumienia 

dźwięku. 
 Dostępne wartości: 0–10 
 Zwiększanie wartości redukuje rezonans i czas zanikania 

(długość) dźwięku. 

4. Powtórz polecenia punktów od 2 – 3, aby do-

brać ustawienia dla innych padów. 

5. Gdy skończysz, naciśnij przycisk [MUFFLING] 

tak, aby przestał świecić. 
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Gramy 
 
 
 
 

Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, ustawienia dla naciągu i obrzeża będzie można edytować 

równocześnie. 

W niektórych przypadkach po prawej stronie ekranu może pojawić się gwiazdka („*”); oznacza to, ustawienia stroju lub 

tłumienia są różne dla naciągu i obrzeża. 
 
 
 

Granie z akompaniamentem muzyki, odtwarzanej z przenośnego 
odtwarzacza audio 

 

Podłączenie do wejścia liniowego przenośnego odtwarzacza audio lub odtwarzacza płyt kompaktowych umożliwia grę z akompa-

niamentem ulubionych utworów. 

 

 
Podłączać można również inne urządzenia audio. 
 

Połączenia 
 

 

Przed wykonaniem połączeń w TD-4 i w odtwarzaczu audio 

zredukuj do minimum poziom głośności. 

 

Przenośny odtwarzacz audio 

 

 

 

 

 

 
Miniaturowa 
wtyczka stereofo-
niczna typu JACK 
 

 

 

 

 

 

 

* Jeśli kabel połączeniowy zawiera rezystor, poziom głośno-

ści źródła sygnału audio, podłączonego do gniazda [MIX IN] 

może być zbyt niski. W takim przypadku należy stosować 

kable bez rezystorów. 
 
 
 
 
 

Odtwarzanie 
 

 

1. W przenośnym odtwarzaczu audio uruchom 

odtwarzanie. 
 Odnośnie szczegółów, jak to zrobić, patrz instrukcja 

obsługi odtwarzacza. 

2. Następnie w odtwarzaczu audio dobierz poziom 

głośności odtwarzania. 
 Sygnał trafiający do gniazda [MIX IN] jest kierowany do 

gniazd grupy OUTPUT i do gniazda słuchawkowego 

[PHONES]. 

* W odtwarzaczu audio dobierz poziom głośności, aby 

uzyskać żądaną równowagę. 

3. Dobierz poziom głośności wyjściowej. 

 
 

 
 
 



16 

 
 

Ćwiczenia praktyczne 

 
 
 
 
 
 

Korzystanie z metronomu 
 

 
 
 

1. Naciśnij przycisk [ ]. 
 Usłyszysz dźwięk metronomu, a na ekranie pojawi się 

wartość tempa. 

 Przycisk zacznie migać w tempie pracy metronomu. 

 

  
 

2. Kołem [-/+] dobierz żądaną wartość tempa. 
 Dostępne wartości: 40–260 

3. Aby wyłączyć metronom, naciśnij ponownie 

przycisk [ ], aby przestał świecić . 
  

 
 W ramach ekranu roboczy DRUM KIT, kołem [-/+] można 

zmienić tempo nawet bez naciskania przycisku [ ]. 

  

 
 Dźwięk metronomu również można zmienić (s. 33). 
 
 
 

 

Szybki zapis i odtwarzanie 
(funkcja QUICK REC) 

 

Moduł TD-4 posiada funkcję QUICK REC, umożliwiającą łatwe 

rejestrowanie tego, co grasz. Jest to bardzo wygodne narzę-

dzie praktyczne, umożliwiające rejestrację i szybkie spraw-

dzanie poprawności gry. 
 

UWAGA:
Zawsze po włączeniu zasilania moduł jest przygotowany 

do odtwarzania sekwencji demonstracyjnych. 

Jeśli po wykonaniu zapisu wyłączysz zasilanie, zareje-

strowane dane zostaną skasowane. Jeśli następnie włą-

czysz zasilanie, sekwencje demonstracyjne zostaną po-

nownie załadowane do pamięci wewnętrznej. 
 

UWAGA:
Dźwięk z gniazda [MIX IN] nie będzie rejestrowany. 

 

ZAPIS 
 

 
 

* Po pierwsze: Wybierz zestaw perkusyjny, który ma być 

stosowany podczas zapisu. 
 

1. Naciśnij przycisk []. 
 Przycisk [] zacznie migać i moduł przejdzie w stan 

gotowości do zapisu. 

 

  
 

• Aby rejestrować dane z towarzyszeniem metronomu, na-

ciśnij przycisk [ ], aby go włączyć i kołem [-/+] dobierz 

tempo. 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 

2.  Uderz w pad lub pedał, a zapis zostanie uru-

chomiony. 
 Pojawi się taki ekran roboczy, jak na poniższym rysunku. 

 

  
 

3. Aby przerwać zapis, naciśnij przycisk [] tak, 

aby przestał świecić. 
* Jeśli przekroczysz dopuszczalny czas zapisu, zostanie 

on przerwany automatycznie. 
 

 

Odtwarzanie 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [►/] tak, aby zaczął świecić. 
 Pojawi się ekran roboczy, jak na poniższym rysunku i 

odtwarzanie danych zostanie uruchomione. 

 

  
 

* Zarejestrowane dane nie są transmitowane gniazdem 

MIDI OUT. 

 

 

Jeśli przycisk [►/] przytrzymasz wciśnięty dłużej niż 

sekundę, zarejestrowane dane będą odtwarzane w pętli. 

 

 
 
 

Odtwarzanie w pętli 
 

2. Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij przycisk 

[►/] tak, aby przestał świecić. 
 Po zakończeniu odtwarzania przycisk [►/] zgaśnie 

automatycznie. 
 
 

Korzystanie z funkcji TIME CHECK 
 

Funkcja TIME CHECK trybu COACH umożliwia sprawdzenie, 

czy zarejestrowane dane zostały zagrane w odpowiednim 

tempie. 

Podczas zapisu musisz grać z metronomem. 

1. Naciśnij przycisk [►/] tak, aby zaczął świecić; 

rozpocznie się odtwarzanie zarejestrowanych 

danych. 

2. Naciśnij przycisk [COACH]. 
 Pojawi się taki ekran roboczy, jak na poniższym rysunku. 
 

  
 

 Podczas odtwarzania można zmienić tempo, kręcąc 

kołem [-/+]. Po zatrzymaniu odtwarzania tempo powróci 

do wartości, używanej podczas zapisu. 
* Odtwarzanie w pętli oraz metronom zostaną włączone 

automatycznie. 

3. Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij przycisk 

[►/] tak, aby przestał świecić. 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 

Ćwiczenia w trybie COACH 
 

Tryb COACH to wyjątkowy zestaw ćwiczeń, stworzonym specjalnie po to, aby pomagać w rozwijaniu szybkości, dokładności i 

wytrzymałości oraz poprawianiu synchronizacji. 

Niektóre z funkcji trybu COACH mają programowalne parametry, umożliwiając ich przystosowanie do specjalnych potrzeb. 
 
 

Wybieranie opcji ćwiczeń 
 

 
 

1. Naciśnij przycisk [COACH] tak, aby zaczął 

świecić. 
 Pojawi się ekran roboczy „COACH”. 

 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz żądany 

element menu „Practice” (dostępne opcje po-

kazano po prawej). 

3. Po zaznaczeniu żądanego elementu naciśnij 

przycisk [OK]. 
 Wywołany zostanie początkowy ekran roboczy wybranej 

funkcji. 

 

 

 Albo po prostu naciśnij przycisk [ ], aby od razu rozpo-

cząć ćwiczenie, bez wywoływania ekranu startowego. 

 

 
 W ramach ekranu roboczego „Practice” można nacisnąć 

przycisk [MENU], aby zmienić ustawienia. 
 
 

 

Menu Opis 

 

WARM UPS 
s. 19 
 
Rozgrzewka przed 
rozpoczęciem 
ćwiczeń. 

 

TIME CHECK 
s. 21 
 
Utrwalanie umie-
jętności dokładne-
go grania rytmów. 

 

TEMPO CHECK 
s. 22 
 
Poprawianie umie-
jętności grania w 
stałym tempie. 

 

QUIET COUNT 
s. 23 
 
Utrwalanie umie-
jętności utrzymy-
wania własnego 
tempa. 

 

AUTO UP/DOWN 
s. 25 
 
Ćwiczenie wytrzy-
małości. 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 

<1> Rozgrzewka (funkcja WARM UPS) 
 

Funkcja WARM UPS umożliwi wykonywanie ćwiczeń w ramach kolejnych kroków 1 – 3; oceniana będzie gra w każdym z nich, a 

następnie otrzymasz ocenę końcową. 

Można wybrać jeden z trzech kursów, od łatwego do trudnego. Istnieje również możliwość regulowania tempa, odpowiednio do 

posiadanych umiejętności. 
 

Rozpoczęcie ćwiczeń 
 

 

 
 

W ramach ekranu startowego funkcji WARM 

UPS naciśnij przycisk [ ], aby rozpocząć ćwi-

czenie. 

 

 
Po uruchomieniu funkcji WARM UPS możesz nacisnąć 

przycisk [ ], aby ją wstrzymać chwilowo. 
 

 
 

Aby wznowić ćwiczenie, naciśnij jeszcze raz przycisk [ ]. 

Aby zakończyć, naciśnij przycisk [OK]. 

Przyciskiem [▲] grupy SEL można wywołać poprzedni krok, a 

przyciskiem [▼] grupy SEL krok następny. 
 

 

Kołem [-/+] można dobrać podczas ćwiczenia żądaną 

wartość tempa. 

 

Krok 1: Rytm zmienny 
 

 

W tym kroku typ rytmu będzie się zmieniać co każde 2 takty. 

Wartości rytmiczne będą coraz krótsze, począwszy od półnuty; 

a następnie nastąpi powrót do półnuty; ta zmiana będzie 

powtarzana. 
 

 

 
 

Pozostały czas 
 
 

Aktualna wartość ryt-
miczna 

 

Krok 2: Tempo zmienne 
 

 

Tempo będzie stopniowo rosnąć i maleć. 

Tempo będzie rosnąć o 1 jednostkę (BPM) na każdą miarę 

taktu, aż metronom osiągnie górną granicę; następnie będzie 

maleć w podobny sposób, aż do wartości początkowej. 

* Ten krok zostanie uruchomiony, gdy parametr „Duration” 

(s. 20) będzie mieć wartość „10 MINS” lub „15 MINS”. 
 

 

Dolna wartość  Górna wartość 
graniczna tempa graniczna tempa 

 

 

* Bieżąca wartość tempa będzie odpowiadać dolnej warto-

ści granicznej. 

 

 
Podczas ćwiczeń możesz nacisnąć przycisk [▼] grupy 

SEL, aby bieżąca wartość tempa stała się górną gra-

niczną; jeśli potem naciśniesz przycisk [▲] grupy SEL, 

górna wartość graniczna tempa powróci do wartości 260. 

 

Krok 3: Dokładność 
 

 

W tym kroku będzie sprawdzana dokładność gry, w porówna-

niu do metronomu. Na ekranie będzie pokazywane, czy spóź-

niasz się, czy grasz za szybko, czy dokładnie. 
 

 
Zbyt późno Dobrze Za szybko 

 
 

Ocena ogólna 
 

 

Każdy krok jest oceniany, a ta ocena jest wyświetlana na 

ekranie. 
 

Ocena (wyświetlana) 
EXCELLENT!, VERY GOOD!, GOOD, AVERAGE, START OVER 
(DOSKONALE!, BARDZO DOBRZE!, DOBRZE, PRZECIĘTNIE, ZACZNIJ JESZCZE RAZ) 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 
 

Gdy skończysz ćwiczyć 
 

 

Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 
 

Wybierz kurs i dobierz ustawienia 
 

 

1. W ramach ekranu startowego funkcji WARM 

UPS naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął 

świecić. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do 

ekranu startowego opcji WARM UPS. 
 

Parametr „Duration” (czas trwania ćwiczenia): 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

5 MINS 

Czas ćwiczenia: 5 minut 
Rytm zmienny: 2 minuty 
Tempo zmienne: 3 minuty 

10 MINS 

Czas ćwiczenia: 10 minut 
Rytm zmienny: 3 minuty 
Tempo zmienne: 3 minuty 
Dokładność: 4 minuty 

15 MINS 

Czas ćwiczenia: 15 minut 
Rytm zmienny: 5 minut 
Tempo zmienne: 5 minut 
Dokładność: 5 minut 

 

Parametr „Grade”: 
Określanie sposobu oceniania oraz w jaki sposób oceniana 

dokładność podczas ćwiczeń w ramach trzeciego kroku. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

EASY Typowa konfiguracja. 
HARD Ocenianie będzie bardziej restrykcyjne. 

 

Parametr „Change-up”: 
Krok 1: Wybieranie sekwencji, zgodnie z którą będzie się 

zmieniać rytm podczas ćwiczenia. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

  

 

 

 
 
 

Parametr „MaxTempo(Tap)”: 
Krok 2: Określanie górnej granicy tempa podczas ćwiczeń w 

ramach kroku 2: Tempo zmienne 

 

 
 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 
 
 

Parametr „Tempo (Tap)”: 
Określanie tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 
 

<2> Granie dokładne (funkcja TIME CHECK) 
 

Ta funkcja umożliwia ćwiczenie dokładności gry z pomocą metronomu. 
 

Rozpoczęcie ćwiczeń 
 

 

 
 

1. W ramach ekranu startowego funkcji TIME 

CHECK naciśnij przycisk [ ]. 
 

 
 Kołem [-/+] dobierz żądaną wartość tempa. 

2. Uderzaj w pad w tempie pracy metronomu. 

 

 
Zbyt późno Za szybko 

 

• Ekran będzie pokazywać, czy uderzenia są wykonywane 

w tempie pracy metronomu. 

• Na ekranie będzie pokazywana ilość dobrych uderzeń, 

wyrażona w procentach. 

 

Punktacja 
 

 

Jeśli parametr „Score” (po prawej) będzie mieć wartość 

„ON”, funkcja TIME CHECK wyłączy się automatycznie 

po przećwiczeniu określonej ilości taktów. Następnie ćwi-

czenie zostanie ocenione, a wynik pojawi się na ekranie. 
 

 

Gdy skończysz ćwiczyć 
 

 

3. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

Ustawienia 
 

 

1. W ramach ekranu startowego funkcji TIME 

CHECK naciśnij przycisk [MENU] tak, aby za-

czął świecić. 

 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do 

ekranu startowego funkcji TIME CHECK. 
 

Parametr „Score”: 
Określanie, czy punktacja będzie wyświetlana na ekranie. 

 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

OFF 

Gra nie będzie punktowana. 

Sprawdzana będzie tylko popraw-

ność. 

ON 
(4, 8, 16, 32 meas) 

Punktacja będzie wyświetlana na 

ekranie. 

Można również określić ilość 

taktów, po których wykonywana 

będzie ocena i punktacja. 
 

Parametr „Grade”: 
Określanie precyzji punktowania. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

EASY Normalny tryb. 

HARD 
Sposób gry będzie oceniany bardziej 

rygorystycznie. 
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Parametr „Tempo”: 
Wyznaczanie tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 
 
 

<3> Granie równomierne (funkcja TEMPO CHECK) 
 

Ta funkcja umożliwia ćwiczenie gry w stałym tempie w oparciu o tempo pracy metronomu. 
 

Rozpoczęcie ćwiczeń 
 

 

 
 

1. W ramach ekranu startowego opcji TEMPO 
CHECK naciśnij przycisk [ ]. 

 

 
 

 
 Kołem [-/+] można zmieniać wartość tempa również 

podczas ćwiczeń. 

2. Uderzaj w pady w tempie pracy metronomu. 
 Uderzaj w pady z jednakowym tempem. 

•  Im nierównomierność uderzeń będzie mniejsza, tym ci-

szej będzie pracować metronom. 

• Głośność dźwięków metronomu będzie zwiększać się, 

jeśli uderzenia w pad nie będą dokładne. Im większe bę-

dzie odchylenie, tym głośniej będzie działać metronom. 

Uderzaj w pady w dokładnością, dopasowaną do tempa 

pracy metronomu. 
 

UWAGA: 
Jeśli tempo uderzeń będzie bardzo nieprecyzyjne, do-

kładne określenie poprawności może być niemożliwe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znaczna niedo-
kładność 
 
 
 
 
 
Średnia niedo-
kładność 
 
 
 
 
 

Niewielka niedo-
kładność 
 
 
 
 
 
Idealnie 

 
 

• Dokładność gry jest podawana w procentach. 

Gdy skończysz ćwiczyć 
 

 

3. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 
 

Ustawienia 
 

 

1. W ramach ekranu startowego funkcji TEMPO 

CHECK naciśnij przycisk [MENU] tak, aby za-

czął świecić. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do 

ekranu startowego opcji TEMPO CHECK. 

 

 

 

Parametr „Grade”: 
Określanie sposobu sprawdzania precyzji uderzeń. 
 

  
 

Dostępne 
wartości Opis 

EASY Normalny tryb. 

HARD 
Sposób gry będzie oceniany bardziej 

rygorystycznie. 
 

Parametr „Tempo”: 
Wyznaczanie tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również 

za pomocą funkcji TAP (s. 33). 
 

 
 

<4> Ćwiczenie utrzymywania tempa własnego (funkcja QUIET COUNT) 
 

Funkcja pomaga rozwijać wyczucie tempa i czasu. 

W wyznaczonych interwałach czasowych metronom będzie na przemian działać i milknąć (patrz s. 24). 

Wybrany cykl będzie powtarzany, dopóki nie naciśniesz przycisku [ ], aby przerwać ćwiczenie. 
 
 

Rozpoczęcie ćwiczeń 
 

 

  
 

1. W ramach ekranu startowego funkcji QUIET 

COUNT naciśnij przycisk [ ]. 

2. Uderzaj w pady w tempie pracy metronomu. 
 Kołem [-/+] dobierz żądaną wartość tempa. 
 

 

 
 Kołem [-/+] można zmieniać wartość tempa również 

podczas ćwiczeń. 

 
 
 

• Metronom będzie wybrzmiewać przez pierwsze kilka tak-

tów. 

 Po osiągnięciu ostatniego taktu, w którym metronom bę-

dzie wybrzmiewać, na ekranie pojawi się wskaźnik „Re-

ady” (przygotuj się). 
 

  
 

• Gdy metronom zamilknie, na ekranie pojawi się wskaźnik 

„Quiet” (wyciszony). Dalej uderzaj w pady. 
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• Wartość w procentach będzie określać dokładność gry w 

okresie, gdy metronom będzie wyciszony. 

 

  
 

3. Kontynuuj ćwiczenie, powtarzając polecenia 

punktu 2. 

 

Gdy skończysz ćwiczyć 
 

 

4. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

 

Ustawienia 
 

 

1. W ramach ekranu startowego funkcji QUIET 

CONUT naciśnij przycisk [MENU] tak, aby za-

czął świecić. 

 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy zaznacz parametr. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [MENU], aby powrócić do 

ekranu startowego funkcji QUIET COUNT. 

 

Parametr „Measures”: 
 Określanie interwału (ilości taktów), po którym metronom 

będzie wyłączany i włączany. 
 

  
 

Dostępne wartości 
2, 4, 8, 16 (taktów) 

 

 

Parametr „Quiet”: 
Ilość taktów z interwału określonego parametrem „Measure”, 

podczas których dźwięków metronomu nie będzie słychać. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

RANDOM 
Ilość cichych taktów będzie się zmieniać 

za każdym razem w sposób przypadkowy. 

1, 2, 4 

Określanie ilości cichych taktów. 
* Wartość nie może być większa od poło-

wy wartości parametru „Measure”. 
 

 

Parametr „Tempo”: 
Wyznaczanie tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 
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Ćwiczenia praktyczne 
 
 

<5> Stopniowe zwiększanie i redukowanie tempa (funkcja AUTO UP/DOWN) 
 

Metronom będzie zwiększać i redukować tempo, aby pomóc w rozwijaniu wytrzymałości i wytrwałości. 
 
 

Rozpoczęcie ćwiczeń 
 

 

 
 

1. W ramach ekranu startowego funkcji AUTO 

UP/DOWN naciśnij przycisk [ ]. 
 

  
Dolna wartość  Górna wartość 
graniczna tempa graniczna tempa 

 

2. Uderzaj w pady w tempie pracy metronomu. 
• Począwszy od dolnej granicy tempa metronom będzie je 

stopniowo zwiększać, zgodnie z wartością parametru 

„Rate”. 

 Po osiągnięciu górnej granicy tempo zacznie spadać z 

taką samą prędkością. Ten cykl będzie się powtarzać. 
• Podczas ćwiczeń możesz nacisnąć przycisk [▼] grupy 

SEL, aby bieżąca wartość tempa stała się górną gra-

niczną; jeśli potem naciśniesz przycisk [▲] grupy SEL, 

górna wartość graniczna tempa powróci do wartości 260. 

 

Gdy skończysz ćwiczyć 
 

 

3. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

Ustawienia 
 

 

1. W ramach ekranu startowego funkcji AUTO 

UP/DOWN naciśnij przycisk [MENU] tak, aby 

zaczął świecić. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz parametr. 

 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [MENU], aby wrócić do ekra-

nu startowego funkcji AUTO UP/DOWN. 

 

Parametr „Rate”: 
Określanie szybkości zmiany tempa pracy metronomu. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

SLOW 
Tempo będzie rosnąć (maleć) o 1 jednost-

kę (BPM) co każde 4 miary. 

MEDIUM 
Tempo będzie rosnąć (maleć) o 1 jednost-

kę (BPM) co każde 2 miary. 

FAST 
Tempo będzie rosnąć (maleć) o 1 jednost-

kę (BPM) co każdą miarę. 
 
 

Parametr „MaxTempo”: 
Określanie górnej wartości granicznej tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 

* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 

* Wartość parametru nie może być mniej-

sza od wartości parametru „Min Tempo”. 
 
 

Parametr „MinTempo”: 
Określanie dolnej wartości granicznej tempa. 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

40–260 
* Tempo można określać również za po-

mocą funkcji TAP (s. 33). 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 

 
 
 
 
 

Wybieranie parametrów 
 

 
 

1. Przyciskami [<][>] grupy DRUM KIT wybierz 

zestaw perkusyjny, którego ustawienia chcesz 

zmieniać. 

2. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świe-

cić. 
 

  
 

 Pojawi się menu ustawień zestawu perkusyjnego. 

3. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz żądany 

element menu (dostępne opcje pokazano po 

prawej). 

4. Po zaznaczeniu żądanego elementu naciśnij 

przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy wybranej opcji. 

 

 
 Za pomocą koła [-/+] można wybrać pad, którego usta-

wienia chcesz zmienić. 

5. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk 

[MENU] tak, aby przestał świecić; nastąpi po-

wrót do ekranu roboczego DRUM KIT. 

 

 

Opcja Parametry 

 

s. 27 
• Instrument 
• Strojenie 
• Tłumienie 

 

s. 28 
• Poziom głośności 
danego padu 

• Miejsce padu w pano-
ramie stereofonicznej 

• Poziom głośności 
całego zestawu perku-
syjnego 

• Poziom głośności 
uderzenia CROSS 
STICK 

 

s. 29 
• Typ efektu pogłosowe-
go 

• Głębokość pogłosu 

 

s. 29 
• Redagowanie nazwy 
zestawu perkusyjnego 

 

• Kopiowanie zestawu 
perkusyjnego (s. 30) 

• Zamiana danych 
dwóch zestawów per-
kusyjnych (s. 31) 

• Przywracanie danych 
fabrycznych zestawu 
perkusyjnego (s. 32) 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 
 

Edycja parametrów brzmienia perkusyjnego (opcja „INSTRUMENT”) 
 

W module TD-4 każde brzmienie perkusyjne zestawu perkusyjnego (np. bębna basowego lub werbla) będzie nazywać „instru-
mentem" (INST). 
 
 

1. Zaznacz opcję „1 INSTRUMENT” i naciśnij 

przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Instrument”. 
 

 

 

 

Numer instrumentu 
Grupa instrumentów 
 

Nazwa instrumentu 
(brzmienia perku-
syjnego) 

 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL wybierz para-

metr. 

3. Uderz w pad, aby wybrać ten, dla którego 

chcesz zmieniać ustawienia. 
 Wskaźnik uderzonego padu zacznie migać na ekranie. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 
 

Menu Parametr 
Dostępne 
wartości Opis 

Grupa in-
strumentów 
(brzmień) 

Typ instrumentu (brzmienia perkusyjnego) 

Instrument 
(brzmienie) 

Patrz „Wykaz 
zestawów i 
brzmień per-
kusyjnych” (s. 
47) 

Brzmienie perkusyjne (instrument), przypisane do 
wybranego padu. 

Tuning -600–0–+600 

Strojenie naciągu 
 
* Wartość tego parametru można zmieniać tylko w 

przypadku padów, do których przypisano instru-

ment z grupy KICK, SNARE, TOM lub PERC. 

Muffling 0–10 

Tłumienie (wyciszanie) 
 
* Wartość tego parametru można zmieniać tylko w 

przypadku padów, do których przypisano instru-

ment z grupy KICK, SNARE, TOM lub PERC. 
 
 

 

• Strojenie i wyciszanie można zmieniać również w ramach ekranu roboczego DRUM KIT, za pomocą przycisków [TUNING] i 

[MUFFLING]. 

• Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, ustawienia dla naciągu i rantu będzie można zmieniać 

równocześnie dla brzmień perkusyjnych grup SNARE, HH, CRASH i RIDE. 

 Jeśli przypisane do naciągu (HEAD) i rantu (RIM) brzmienia perkusyjne będą różne od zalecanej konfiguracji fabrycznej, po 

prawej stronie ekranu będzie wyświetlana gwiazdka („*”). 

• Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, a brzmienia perkusyjne, przypisane do naciągu i rantu (a 

w przypadku talerzy do kopułki i krawędzi) będą różnić się od zalecanej kombinacji fabrycznej, po prawej stronie ekranu po-

jawi się gwiazdka („*”). 

• Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, po prawej stronie pojawi się gwiazdka („*”), gdy dla nacią-

gu i rantu (lub w przypadku talerzy dla kopułki i krawędzi) dobrane zostaną inne wartości strojenia lub tłumienia. 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 

Regulacja poziomu głośności padów lub zestawu perkusyjnego (opcja „MIXER”) 
 

Opcja służy do regulacji poziomu głośności oraz panoramy (pozycji w panoramie stereofonicznej) poszczególnych padów i pedałów. 
 

1. Zaznacz opcję „2 MIXER” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Mixer”. 
 

 
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL wybierz para-

metr. 

3. Jeśli wybranym parametrem będzie „Pad Vo-

lume” lub „Pan”, uderz w pad, aby wybrać go 

do edycji. 
 Wskaźnik uderzonego padu zacznie migać na ekranie. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

Menu Parametr 
Dostępne 
wartości Opis 

Pad Volume 0–100 

Poziom głośności danego padu. 

 

* Czułość pedału talerza HI-HAT określa się za pomocą 

parametru „HH Pedal Sens” (s. 35). 

Pan 

L10–
CENTER–
10R 

Miejsce padu w panoramie stereofonicznej 

Kit Volume 0–10 Poziom głośności całego zestawu perkusyjnego 

Xstick Vo-
lume 

OFF, 1–3 

Poziom głośności uderzenia CROSS STICK 
 

Im wyższa wartość, tym głośniejszy będzie dźwięk ude-

rzenia CROSS STICK. 

Po wybraniu wartości od „1” – „3” na ekranie roboczym 

DRUM KIT pojawi się wskaźnik „Xstick”. 

Po wybraniu wartości „OFF” uderzenie CROSS STICK 

spowoduje odtworzenie brzmienia, przypisanego do 

otwartego rimszota. 

* Do określania poziomu siły uderzenia, przy którym 

będzie następować przełączenie z brzmienia uderzenia 

CROSS STICK na brzmienie otwartego rimszota, służy 

parametr „Xstick Adjust” (s. 35). 
 

 

• Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, ustawienia dla naciągu i rantu będzie można zmieniać równo-

cześnie dla brzmień perkusyjnych grup SNARE, HH, CRASH i RIDE. Na ekranie wyświetlana będzie wartość, stosowana dla na-

ciągu (a w przypadku talerza, dla kopułki). Jeśli parametr „Head/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „OFF”, uderzeniem w naciąg 

i rant (a w przypadku talerza w kopułkę lub krawędź) będzie można wybrać element do edycji. 
• Jeśli parametr „Had/Rim Link” (s. 36) będzie mieć wartość „ON”, a wartość parametrów „Pad Volume” i „Pan” będą mieć różną war-

tość dla naciągu i rantu (a w przypadku talerzy dla kopułki i krawędzi), po prawej stronie ekranu pojawi się gwiazdka („*”). 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 

Korzystanie z efektów własnych modułu TD-4 (opcja „AMBIENCE”) 
 

„Pogłos” to rezonans pomieszczenia, w którym grasz na perkusji. 

Zmiana ustawień efektu pogłosowego umożliwia symulowanie gry w różnych pomieszczeniach. 
 
 

1. Zaznacz opcję „3 AMBIENCE” i naciśnij przy-

cisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Ambience”. 
 

 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL wybierz para-

metr. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

 

Menu Parametr Dostępne wartości Opis 

 

Type 

OFF, ROOM, ROCK 
CLUB, HALL S, 
HALL L, ARENA, 
DANCEFLOOR, 
STUDIO, 
RECORDING, 
ISOLATOR 

Typ efektu pogłosowego 
 

Po wybraniu wartości „OFF” efekt nie 

będzie stosowany. 

 

Depth 0–5 

Głębokość pogłosu. 
 

Po wybraniu wartości „0” efekt nie będzie 

stosowany. 

 
 

Redagowanie nazwy zestawu perkusyjnego (opcja „KIT NAME”) 
 

Nazwa może składać się z maksymalnie dziesięciu znaków. 
 
 

1. Zaznacz opcję „4 KIT NAME” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Kit Name”. 

 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL przestaw kur-

sor na znak, który chcesz zmienić. 

3. Kołem [-/+] zmieniaj znaki. 

 

* Do edycji nazwy można używać również następujących 

przycisków. 
 

Przycisk Opis 

Przycisk 
[] 

Usuwanie znaku, znajdującego się na 

pozycji kursora i dosuwanie pozostałych w 

celu zlikwidowania luki. 

Przycisk 
[►/] 

Wstawianie spacji na pozycji kursora z 

odsunięciem znajdujących się za nim 

znaków o jedno miejsce w prawo. 
Przycisk 
[COACH] 

Przełączanie typu znaków – wielkie litery, 

małe litery, cyfry i symbole. 
 
 

4. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 

Kopiowanie zestawu perkusyjnego (opcja „COPY”) 
 

Zestawy perkusyjne można kopiować. 

 

UWAGA: 
Po uruchomieniu funkcji bieżące ustawienia docelowego zestawu perkusyjnego zostaną skasowane. Operację należy sto-

sować z zachowaniem dużej ostrożności. 
 

1. Zaznacz opcję „5 KIT COPY” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Kit Copy”. 

 

  
 

2. Kołem [-/+] zaznacz funkcję „COPY” 

3. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 

 

  
 

4. Kołem [-/+] wybierz zestaw perkusyjny, który 

chcesz kopiować. 
* W tym przypadku uderzeniem w pad można generować 

dźwięk brzmień perkusyjnych wybieranego zestawu. 

5. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 

 
 

6. Kołem [-/+] wybierz docelowy zestaw perkusyj-

ny. 

 

7. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 Na ekranie zacznie migać komunikat z żądaniem 

potwierdzenia. 

 

  
 

* Aby anulować operację, naciśnij przycisk [MENU]. 

8. Naciśnij przycisk funkcyjny [OK], aby urucho-

mić operację. 
 Wybrana opcja zostanie uruchomiona. 

 Po zakończeniu operacji na ekranie pojawi się niżej 

pokazany komunikat, a potem nastąpi powrót do ekranu 

roboczego DRUM KIT. 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 

Zamiana zestawów perkusyjnych (opcja „EXCHANGE”) 
 

Zestawy perkusyjne można zamieniać miejscami. 
 
 

1. Zaznacz opcję „5 KIT COPY” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Kit Copy”. 

 

  
 

2. Kołem [-/+] wybierz funkcję „EXCHANGE” 

 

  
 

3. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 

 

  
 

4. Kołem [-/+] wybierz źródłowy zestaw perkusyj-

ny. 
* W tym przypadku uderzeniem w pad można generować 

dźwięk brzmień perkusyjnych wybieranego zestawu. 

5. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 

 

  
 

6. Kołem [-/+] wybierz zestaw perkusyjny, którego 

dane zamienić. 

 

7. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 Na ekranie zacznie migać komunikat z żądaniem 

potwierdzenia. 

 

  
 

* Aby anulować operację, naciśnij przycisk [MENU]. 

8. Naciśnij przycisk funkcyjny [OK], aby urucho-

mić operację. 
 Wybrana opcja zostanie uruchomiona. 

 Po zakończeniu operacji na ekranie pojawi się niżej 

pokazany komunikat, a potem nastąpi powrót do ekranu 

roboczego DRUM KIT. 
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Tworzenie zestawu perkusyjnego 
 
 

Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja „RESTORE”) 
 

Ustawienia wybranego zestawu perkusyjnego można przywrócić do stanu fabrycznego. 
 

UWAGA 
Po uruchomieniu funkcji bieżące ustawienia wybranego zestawu perkusyjnego zostaną skasowane. Operację należy stoso-

wać z zachowaniem dużej ostrożności. 
 

1. Zaznacz opcję „5 KIT COPY” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Kit Copy”. 
 

  
 

2. Kołem [-/+] zaznacz funkcję „RESTORE” 
 

  
 

3. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 

  
 

4. Kołem [-/+] wybierz zestaw perkusyjny, którego 

dane chcesz zresetować. 
* Po wybraniu opcji „RESTORE” na ekranie pojawi się 

numer od „P1” – „P25”. Litera „P” wskazuje fabryczny ze-

staw perkusyjny. 

* W tym przypadku uderzeniem w pad można generować 

dźwięk brzmień perkusyjnych wybieranego zestawu. 

5. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 

  
 

6. Kołem [-/+] wybierz zestaw perkusyjny, którego 

dane chcesz zresetować. 

7. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 

 

 

 Na ekranie zacznie migać komunikat z żądaniem po-

twierdzenia. 

 

  
 

* Aby anulować operację, naciśnij przycisk [MENU]. 

8. Naciśnij przycisk funkcyjny [OK], aby urucho-

mić operację. 
 Wybrana opcja zostanie uruchomiona. 

 Po zakończeniu operacji na ekranie pojawi się niżej 

pokazany komunikat, a potem nastąpi powrót do ekranu 

roboczego DRUM KIT. 
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Parametry systemowe 

 
 
 
 
 

„Parametry systemowe” mają wpływ na działanie całego modułu TD-4. 
 
 

Określanie sposobu wybrzmiewania metronomu 
 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świe-

cić. 
 Pojawi się menu ekranowe. 

 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL odszukaj opcję 

„7 METRONOME” i naciśnij przycisk [OK]. 

 

 Pojawi się ekran roboczy „Metronome”. 

 

  
 

3. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr, którego wartość chcesz zmienić. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 
 

Menu Parametr 
Dostępne 
wartości Opis 

 

Tempo (Tap) 40–260 

Wyznaczanie tempa pracy metronomu. 

 

* Tempo można określić, uderzając w pad cztery 

razy lub więcej w żądanym tempie. 

 

Beat 1–9 Wyznaczanie metrum. 

 

Rhythm Type 

Wyszczegól-
nione po 
prawej 

Wybieranie wartości rytmicznej, zgodnie z którą 

metronom będzie wybrzmiewać. 

 

Całe nuty, ćwierćnuty, ósemki, triole ósemko-

we, szesnastki. 

 

Volume 0–10 
Regulacja poziomu głośności odtwarzania dźwię-

ków metronomu. 

 

Sound 

Wyszczegól-
nione po 
prawej 

Wybieranie typu dźwięku metronomu. 

 

ELECTRONIC, BEEP, TRADITION, CLICK, 

COWBELL, WOODBLOCK, SHAKER, 

TRIANGLE 
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Parametry systemowe 
 
 

Edycja ustawień padów 
 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świe-

cić. 
 Pojawi się menu ekranowe. 
 

 
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL odszukaj opcję 

„8 PAD SETTINGS” i naciśnij przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Pad Settings”. 
 

  
 

3. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr, którego wartość chcesz zmienić. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

Określanie typu padu 
 

Menu Parametr/Wartość Opis 

 

Pad Type 

Dla każdego padu można określać jego typ, aby moduł TD-4 precyzyjnie odbierał 

sygnał sterujący z padu. 

Typ padu: 

KD (4KP), KD-8, KD-9, KD-85, KD-120, PD (4KP), PD-8, PD-85, PD-105, PD-125, 

PDX-6, PDX-8, CY-5, CY-8, CY-12C, CY-14C, CY-12R/C, CY-13R, CY-15R, VH-11, 

RT-10, OFF 

* Pady KD (4KP) i PD (4KP) zaprojektowano do uzytku wyłącznie z perkusją TD-4KP. 
Każda wartość parametru „Pad Type” to zbiór ustawień różnych parametrów, odnoszących się do padów; parametrom tym jest 

dobierana wartość, najodpowiedniejsza dla danego typu padu. 

Po prostu wybierz typ padu, odpowiadający podłączonemu padowi. W celu zoptymalizowania gry każdemu parametrowi zo-

stanie dobrana odpowiednia wartość. 
Jeśli pad nie reaguje w oczekiwany sposób nawet po wybraniu prawidłowego typu, można dokonać poprawek w ustawieniach 

poszczególnych parametrów. 

* Jeśli dla danego padu dobrano wartość „OFF”, a następnie zajdzie potrzeba wybrania innej wartości, pad taki należy 

wywołać ponownie, kręcąc kołem [-/+] w ramach ekranu roboczego, przeznaczonego do wybierania opcji menu (s. 

26). 
 
 

Dobieranie czułości padów 
 

Menu Parametr/Wartość Opis 

 

Sensitivity 

1–32 

Czułość padów można zmieniać w taki sposób, aby dosto-

sować ją do swojego stylu gry. 

Pozwala to precyzyjniej sterować poziomem głośności, 

uzależniając go od siły uderzenia w pad. 

Wyższe wartości parametru pozwalają uzyskać wysoki 

poziom głośności już za pomocą delikatnych uderzeń. 

Niskie wartości parametru spowodują, że dźwięki będą 

ciche nawet wtedy, gdy będziesz mocno uderzać w pad. 
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Parametry systemowe 
 
 
 

Menu Parametr/Wartość Opis 

 

HH Pedal Sens 

-5–+5 

Regulacja czułości brzmienia, przypisanego do „zamknięte-

go” pedału HI-HAT oraz do opcji zderzania talerzy. 

Wartości dodatnie będą generować głośniejszy dźwięk 

nawet wtedy, gdy delikatnie naciśniesz pedał. 

 

Xstick Adjust 

-9–+9 

Określanie poziomu głośności (dynamiki), przy którym 

następować będzie przełączenie brzmienia perkusyjnego, 

odtwarzanego uderzeniem CROSS STICK i rimszotem 

otwartym. 

Wartości dodatnie dźwięk uderzenia CROSS STICK nawet 

przy silniejszych uderzeniach. 

 

Advanced Edit 
Bardziej szczegółowa edycja ustawień padów. 

Patrz s. 40 

 
 

Określanie sposobu używania kabla CR2 
 

* Ten parametr jest nieczynny w przypadku używania perkusji TD-4KP. 
 

Menu Parametr/Wartość Opis 

 

Crash 2 Usage 

RIDE BELL: 

Kabel będzie używany do obsługi uderzenia w kopułkę talerza RIDE. 

CRASH 2: 

Kabel będzie używany do obsługi drugiego talerza RIDE. 
 
 

Pozostałe ustawienia 
 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świe-

cić. 
 Pojawi się menu ekranowe. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL odszukaj opcję 

„9 OPTIONS” i naciśnij przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Options”. 
 

 

3. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr, którego wartość chcesz zmienić. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 
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Parametry systemowe 
 
 
 

Regulacja kontrastu ekranu (LCD Contrast)
 

 
 

Dostępne wartości 
1–10 

 

Regulacja jaskrawości podświetlenia ekranu LCD 
 

 
 

Dostępne wartości 
1–10 

 

Regulacja dźwięku przycisków 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

OFF 
Przy naciskaniu przyciski nie będą genero-

wać dźwięków. 

1–3 
Określanie poziomu głośności dźwięku, 

generowanego naciskaniem przycisków. 
 

Oddzielna lub jednoczesna edycja ustawień naciągu i rantu 
 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 

ON 

Ustawienia naciągu i rantu (a w przypad-

ku talerza, krawędzi i kopułki) (Instru-

ment/Tuning/Muffling/Pad Volume/Pan) 

można edytować równocześnie dla wer-

bla oraz talerzy HI-HAT, RIDE i CRASH. 

* Jeśli parametr „Crash 2 Usage” będzie 

mieć wartość „RIDE BELL”, tę opcję 

również będzie można edytować równo-

cześnie z innymi. 

OFF 
Ustawienia naciągu i rantu będzie można 

edytować oddzielnie. 
 

 

Automatyczne wyłączanie zasilania 
(funkcja AUTO OFF) 

 

 
 

W ustawieniu fabrycznym moduł automatycznie wyłącza 

zasilanie po upływie 30 minut bezczynności. Na około 5 

minut przed automatycznym wyłączeniem zasilania, na 

ekranie pojawi się komunikat ostrzegawczy. 
 

Dostępne 
wartości Opis 

OFF 
Zasilanie nie będzie wyłączane automa-

tycznie. 

5 MINS 
Zasilanie zostanie wyłączone automatycz-

nie po upływie 10 minut bezczynności. 

30 MINS 
Zasilanie zostanie wyłączone automatycz-

nie po upływie 30 minut bezczynności. 

4 HOURS 
Zasilanie zostanie wyłączone automatycz-

nie po upływie 4 godzin bezczynności. 
 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
(funkcja FACTORY RESET) 

 

Funkcja FACTORY RESET służy do resetowania wszystkich 

ustawień i instrumentów do domyślnych wartości fabrycznych. 

* Jeśli wybrany zestaw perkusyjny chcesz zresetować do 

ustawień fabrycznych, użyj opcji RESTORE (s. 32). 
 

UWAGA
Po uruchomieniu funkcji FACTORY RESET ustawienia 

modułu TD-4 zostaną stracone. 

1. W ramach ekranu roboczego „Options” naci-

śnij kilka razy przycisk [▼] grupy SEL, aż poja-

wi się opcja „Factory Reset” i naciśnij przycisk 

[OK]. 
 

  
 

2. Kołem [-/+] określ zakres stosowania funkcji. 
 

Dostępne 
wartości Opis 
PADS Parametry padów (opcja PAD SETTINGS) 

SYSTEM 

Parametry systemowe 
(ustawienia opcji OPTIONS i PAD 

SETTINGS) 
ALL KITS Wszystkie zestawy perkusyjne 
ALL Wszystkie dane modułu TD-4. 
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Parametry systemowe 
 
 
 

3. Naciśnij przycisk [▼] grupy SEL. 
 Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia. 

 

  
 

* Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [MENU]. 

4. Naciśnij przycisk [OK]. 
 Funkcja FACTORY RESET zostanie uruchomiona. 

 Po zakończeniu operacji na ekranie pojawi się komunikat 

„Completed”, a następnie ekran roboczy DRUM KIT. 
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Wymiana werbla na pad siatkowy 

 
 
 
 
 

Poniższa procedura umożliwia wymianę werbla na pad siatkowy PDX-8. 

* W celu zamontowania padu PDX-8 należy zaopatrzyć się w uchwyt przejściowy MDH-12. 
 

 
 
 

Ustawienia werbla 
 

 

Parametrowi „Pad Type” dla tego padu dobierz wartość 

„PDX-8” (s. 34). 
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Pozostałe ustawienia 

 
 
 
 
 

Ustawienia MIDI 
 

O systemie MIDI 
 

 

MIDI (skrót od Musical Instruments Digital Interface - cyfrowy 

interfejs instrumentów muzycznych) jest uniwersalnym stan-

dardem, co oznacza, że dane muzyczne mogą być odbierane i 

transmitowane przez urządzenia różnych typów i wyproduko-

wane przez różnych wytwórców. 

W modelu TD-4 system MIDI można wykorzystywać w nastę-

pujący sposób. 
 

Sterowanie za pomocą padów zewnętrznymi 

modułami brzmieniowymi 
Daje to możliwość nakładania na brzmienia modułu TD-4 

innych brzmień, pochodzących z zewnętrznych modułów 

brzmieniowych lub samplerów. 
 

 

 

Parametry systemu MIDI 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU] tak, aby zaczął świecić. 
 Pojawi się menu ekranowe. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL odszukaj opcję 

„6 MIDI” i naciśnij przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „MIDI”. 
 

  
 

3. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr, którego wartość chcesz zmienić. 

4. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

5. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 

Ekran 
Para-
metr Dostępne 

wartości Opis 

Note# 
0 (C-)–127 

(G9), OFF 

Określanie numerów nut MIDI, transmitowanych przez po-

szczególne pady. Aby wybrać pad, dla którego chcesz zmienić 

ustawienia, uderz w niego. Jeśli wybierzesz wartość „OFF”, pad 

nie będzie transmitować nut MIDI. 
Każdy zestaw perkusyjny posiada własne ustawienia tego typu. 

• Numer nuty MIDI, transmitowanej przez uderzenie CROSS STICK jest o 3 mniejszy od numeru nuty, generowanej uderze-

niem otwartego rimszota. 

• W przypadku talerza HI-HAT numer nuty MIDI można określić dla uderzenia w kopułkę lub krawędź przy rozwartych taler-

zach (HH BOW/EDGE OPEN). 

• Natomiast numery nut MIDI dla uderzenia w kopułkę lub krawędź przy złączonych talerzach (HH BOW/EGDE CLOSE) oraz 

dla wciśniętego pedału (HH FOOT CLOSE) będą następujące: 

• HH BOW CLOSE: Numer nuty uderzenia HH BOW OPEN minus 4 

• HH EDGE CLOSE: Numer nuty uderzenia HH EDGE OPEN minus 4 

• HH FOOT CLOSE: Numer nuty uderzenia HH BOW OPEN minus 2 

Channel OFF, 1–16 

Wybieranie kanału transmisyjnego MIDI. 

Po wybraniu wartości „OFF” komunikaty MIDI nie 

będą transmitowane. 
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Pozostałe ustawienia 
 
 

Ekran Para-
metr 

Dostępne 
wartości Opis 

 

Program 

Chg Tx 
OFF, ON 

Określanie, czy komunikaty o zmianie brzmienia będą transmi-

towane (wartość „ON”), czy też nie (wartość „OFF”). 

Po wybraniu wartości „ON” w momencie przełączania zesta-

wów perkusyjnych gniazdem MIDI OUT będzie transmitowany 

odpowiedni komunikat o zmianie brzmienia (PROGRAM 

CHANGE) 

* Wartość komunikatu o zmianie brzmienia (PROGRAM 

CHANGE) dla danego zestawu perkusyjnego odpowiada nu-

merowi tego zestawu. 
 

Ustawienia szczegółowe parametrów wyzwalających 
 

Zazwyczaj nie będzie trzeba zmieniać wartość tych parametrów, ponieważ odpowiednia wartość jest im dobierana automatycznie 

w momencie określenia typu padu. Ustawienia te należy zmienić, jeśli pad nie reaguje zgodnie z oczekiwaniami. 
 

1. W ramach ekranu roboczego „Pad settings” naciśnij 

kilka razy przycisk [▼] grupy SEL, aż pojawi się 

opcja „Advanced Edit” i naciśnij przycisk [OK]. 
 Pojawi się ekran roboczy „Pad Advanced”. 
 

  
 

2. Przyciskami [▼][▲] grupy SEL zaznacz para-

metr, którego wartość chcesz zmienić. 

3. Kołem [-/+] dobierz wartość parametru. 

4. Naciśnij przycisk [OK], aby powrócić do menu 

ekranowego. 

 
 
 
 

 

Ekran roboczy/Parametr Parametr/Wartość Opis 

 

Threshold 

0–16 

Parametr ten służy do określania minimalnej siły, z jaką należy 

uderzyć w pad, aby wydobyć dźwięk. Parametr może być 

wykorzystywany do zapobiegania pojawianiu się przypadko-

wych “odpowiedzi” padu, spowodowanych wibracjami, pocho-

dzącymi od innych padów. 
W poniższym przykładzie uderzenie B spowoduje wygenerowanie dźwięku, natomiast 

uderzenia A i C nie.  

Gdy parametr ma wysoką wartość, delikatne uderzenia będą ignorowane. Uderzając w 

pad, stopniowo zwiększaj wartość parametru. 
Sprawdzaj reakcję padu i dobierz odpowiednią wartość. Powtórz procedurę dopóki nie 

osiągniesz ustawienia idealnie pasującego do twojego stylu gry. 

 

Curve 

patrz niżej. 

Parametr służy do określania sposobu zmian od siły uderzenia 

w pad. Dobierz taką krzywą, aby reakcja padu była jak najbar-

dziej naturalna. 

LINEAR 

Ustawienie standardowe. Wykres liniowy daje najbardziej 

naturalną zależność pomiędzy siłą uderzenia i zmianami 

poziomu głośności. 
 

   Poziom głośności 

 

 
 

 Siła uderzenia 
 

EXP1, EXP2 

W porównaniu do wartości „LINEAR”, silniejsze uderzenia 

powodują większe zmiany poziomu głośności. 
 

Poziom  Poziom 
głośności głośności 

 

 

 
 

Siła uderzenia 

 

 
 

  Próg zadziałania 
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Pozostałe ustawienia 
 
 
 

Ekran roboczy/Parametr Parametr/Wartość Opis 
 

LOG1, LOG2 

W porównaniu do wartości „LINEAR”, delikatne uderzenia 

wywołują większe zmiany poziomu głośności. 
 

Poziom głośności Poziom głośności 
 

 

 

 

 

Siła uderzenia 
 

SPLINE 

Dynamika gry wywołuje wyraźne zmiany poziomu głośności. 
 
 

Poziom głośności 
 

 

 

 
 

Siła uderzenia 
 

 

LOUD1, LOUD2 

Niewielka reakcja na dynamikę gry ułatwia utrzymywanie 

dużych poziomów głośności. W przypadku stosowania czujni-

ków na bębnach, wartości te pozwalają utrzymywać stabilny 

poziom głośności. 
 

Poziom głośności Poziom głośności 
 

 

 

 
 

Siła uderzenia 
 
 

 
 

Ekran roboczy/Parametr Parametr/Wartość Opis 

 

Scan Time 

0.4–4.0 (ms) 

Określanie czasu detekcji sygnału wyzwalającego. Ponieważ 

czas narastania sygnału wyzwalającego może być różny w 

zależności od charakterystyki każdego pada lub od stosowanego 

czujnika bębnów akustycznych, może się zdarzyć, że identyczne 

uderzenia będą generować dźwięk o różnym poziomie głośności. 

Jeśli to się zdarzy, należy tak dobrać wartość parametru „Scan 

Time”, aby detekcja sposobu gry była precyzyjna. 
Uderzając w pad ze stałą siłą stopniowo zwiększaj wartość parametru "Scan Time” od zera do 

momentu, w którym poziom głośności ustabilizuje się na maksymalnym poziomie. Po dobraniu 

wartości wypróbuj zarówno słabe, jak i mocne uderzenia, upewniając się, że poziom głośności 

zmienia się adekwatnie do siły uderzenia. 
* Im wyższa wartość, tym więcej czasu upłynie od momentu uderzenia do momentu pojawienia się 

dźwięku. Parametrowi należy dobierać możliwie najniższą wartość. 

 

Scan Time 
 
 
 

Czas 

 

Retrig Cancel 
1–16 

Parametr chroni przed pojawianiem się fałszywych sygnałów 

wyzwalających. Parametr jest ważny, jeśli posługujesz sie 

czujnikami, zainstalowanymi na bębnach akustycznych. Takie 

czujniki mogą generować sygnał o zmiennym przebiegu, 

wyzwalające niepożądany dźwięk (punkt A wykresie). To 

zdarza się zazwyczaj na odcinku zanikania przebiegu wyzwa-

lającego. Parametr „Retrig Cancel” wykrywa takie zniekształ-

cenia i zapobiega powstawaniu niepożądanych dźwięków. 
Uderzając w pad zwiększaj wartość parametru „Retrig Cancel”, dopóki niepożądane dźwięki nie 

znikną. 

* Chociaż wybranie wysokiej wartości zapobiega powstawaniu niepożądanych dźwięków, może to 

jednak spowodować pomijanie dźwięków przy szybkiej grze (jak np. pasaże). Staraj się dobierać 

możliwie jak najniższą wartość. 
 

 
Ten sam problem można zlikwidować również za pomocą parametru „Mask Time”. W tym przy-

padku drugi sygnał wyzwalający jest ignorowany, jeśli pojawi się wcześniej, niż wynika to z war-

tości parametru „Mask Time”. Natomiast działanie parametru „Retrig Cancel” polega na wykry-

waniu opadania poziomu sygnału wyzwalającego i generowaniu dźwięku po dokonaniu oceny, 

czy jest to sygnał wygenerowany uderzeniem w bęben, czy też jest to sygnał fałszywy. 

 

 

 

 
Czas 
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Pozostałe ustawienia 
 
 
 

Ekran roboczy/Parametr Parametr/Wartość Opis 

 

Mask Time 

0–64 ms 

Parametr chroni przed występowaniem podwójnego sygnału 

wyzwalającego. 

W przypadku gry na bębnie basowym może się zdarzać, że 

po uderzeniu w naciąg bijak uderzy ponownie, dając w efekcie 

niepożądany efekt podwójnie zagranego dźwięku. 

Parametr „Mask Time” pomaga temu zapobiec. Po uderzeniu 

w pad wszystkie dodatkowe uderzenia mające miejsce w 

przedziale czasowym określonym parametrem „Mask Time” (0 

– 64 ms) będą ignorowane. 
Uderzając w pad dobierz wartość parametru „Mask Time”. 

Używając stopy bębna basowego pozwalaj, aby bijak odbijał się i uderzał bardzo szybko w 

naciąg i zwiększaj wartość parametru „Mask Time” dopóki nie wyeliminujesz podwójnych 

dźwięków. 

* Jeśli ustawisz wartość zbyt wysoko, będzie ci trudno grać bardzo szybko. Należy dobie-

rać jak najniższą wartość. 
 

 
Jeśli przy pojedynczym uderzeniu w naciąg będą generowane dwa różne brzmienia lub 

więcej, zmień wartość parametru „Retrig Cancel”. 

 

 

 

 

Czas 

 
 

Dźwięk nie jest 
generowany 

 

Xtalk Cancel 

0–80% 

Parametr służy do eliminowania tzw. „przesłuchów”, powsta-

jących wtedy, gdy po uderzeniu w jeden pad usłyszysz dźwięk, 

pochodzący od innego padu. To może się zdarzać wtedy, gdy 

na tym samym statywie zamontowane są dwa pady. W niektó-

rych przypadkach zjawisko można zlikwidować zwiększając 

odległość pomiędzy padami. 
 

 
W niektórych przypadkach, możesz zapobiec powstawaniu 

przesłuchów między padami przez zwiększenie dystansu 

pomiędzy nimi. 
Przykład: Po uderzeniu w pad werbla odzywa się także kocioł 1 
Zwiększ wartość parametru “Xtalk Cancel” dla padu kotła 1. Pad będzie teraz mniej podatny na przesłuchy, niż inne pady. 

* Jeśli wartość będzie zbyt wysoka i uderzysz dwa pady jednocześnie, pad, który został uderzony słabiej może nie zagrać. 

Dobieraj ostrożnie wartość tego parametru, starając się dobrać minimalną wartość, niezbędną do wyeliminowania przesłu-

chu. 

 

Rim Gain 

0–8.0 

Gdy podłączony będzie pad PD-125/105/85, PDX-8, PD-9/8/7, 

serii CY, VH-11 lub RT-10S, możesz regulować zależność 

pomiędzy siłą uderzenia w naciąg lub rant, a poziomem gło-

śności odtwarzanego dźwięku. 

Przy wyższych wartościach nawet lekkie uderzenia w rant lub 

krawędź umożliwiają generowanie dźwięków o wysokim po-

ziomie głośności. Przy wartościach niższych nawet mocne 

uderzenia będą generować dźwięki o stosunkowo niskim 

poziomie głośności. 

 

Rim Adjust 

0–8.0 

Po podłączeniu padu typu PD-125/85/105/85, PDX-8 lub RT-

10S istnieje możliwość regulacji czułości reakcji rantu. 

Zdarzają się przypadki, że po mocniejszym uderzeniu w na-

ciąg padu może odzywać się również brzmienie, przypisane 

do rantu. Można temu przeciwdziałać zmniejszając wartość 

tego parametru. Po dobraniu zbyt niskiej wartości odtwarzanie 

brzmienia, przypisanego do rantu, może być utrudnione. 
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Pozostałe ustawienia 
 
 
 

Ochrona przed zmianą ustawień 
 

Po włączeniu tej funkcji edycja zestawów perkusyjnych będzie możliwa. Jednakże wszelkie dokonane zmiany zostaną zignoro-

wane po wyłączeniu zasilania. 
Jest to szczególnie użyteczna opcja dla celów sprzedażowych lub na pokazach. Wyobraźmy sobie, że zmieniono ustawienia 

wielu zestawów perkusyjnych, a gdy pojawi się znajomi, zaczęli używać modułu TD-4. Dzięki funkcji EDIT LOCK można chronić 

zestawy perkusyjne przed przypadkową zmianą ustawień. 
 

 
Status funkcji EDIT LOCK zostanie zachowany w pamięci po wyłączeniu zasilania. 

 

Włączanie funkcji EDIT LOCK 

Przy wyłączonym zasilaniu przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[●] oraz przycisk [▼] grupy SEL, a następnie naciśnij 

przycisk [POWER]. 

 

 
Gdy funkcja EDIT LOCK będzie włączona, natychmiast po 

włączeniu zasilania na ekranie pojawi się wskaźnik „ ”. 

 

 
 

Wskaźnik „ ” pojawi się również w ramach ekranu robocze-

go „Options”, po wybraniu funkcji FACTORY RESET dalsza 

procedura uruchamiania tej funkcji będzie niemożliwa. 
 

 
 

 

Wyłączanie funkcji EDIT LOCK 

Przy włączonym zasilaniu przytrzymaj wciśnięty przycisk 

[●] oraz przycisk [▼] grupy SEL, a następnie naciśnij 

przycisk [POWER]. 
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Nieprawidłowości w działaniu 

 
 
 
 
 

Ten rozdział sugeruje, co należy sprawdzić, jeśli pojawi się problem i jak należy postąpić. 
 
 

Sekwencje demonstracyjne nie są odtwarzane 
 

 

 Czy był wykonywany zapis? 

→ Jeśli naciśniesz przycisk [●] w celu zarejestrowania wła-

snej gry (s. 16), sekwencje demonstracyjne zostaną ska-

sowane z pamięci, ale będzie można ponownie ich po-

słuchać po wyłączeniu i włączeniu zasilania. 

Zarejestrowane dane znikły 
 
 Czy zasilanie zostało wyłączone? 
→ Jeśli po wykonaniu zapisu wyłączysz zasilanie, zareje-

strowane dane zostaną skasowane; po ponownym włą-

czeniu zasilania z pamięci wewnętrznej wywołane zosta-

ną sekwencje demonstracyjne. 

Brak dźwięku z jednego lub kilku padów 
 
 Czy poziom głośności odtwarzania in-

strumentów nie został zredukowany? 
→ Sprawdź wartość parametr „Pad Volume” (s. 28). 

 Czy pad podłączony jest w sposób prawidłowy? 
→ Sprawdź poprawność połączeń kablowych. 

 Używaj tylko takich kabli, jakie zostały dostarczone ra-

zem z padem. 

 Czy parametr „Instrument” nie ma warto-

ści “OFF”? 
→ W takim przypadku dźwięk nie będzie generowany. 

Wybierz wartość inną, niż „OFF” (s. 47). 

 Czy parametr „Pad Type” nie ma wartości 

„OFF”? 
→ Parametrowi „Pad Type” dobierz odpowiednią wartość (s. 

34). 
 

Pady pracują niewłaściwie 
 

 

 Czy parametrowi „Pad Type” dobrano wła-

ściwą wartość? 
→ Dobierz wartość parametru (s. 34). 

 Czy poprawnie dobrano czułość padów? 
→ Dobierz wartość parametru „Sensitivity” (s. 34). 

* W celu uzyskania pełnej ekspresji gry zaleca się stoso-

wanie padów firmy Roland. 

 Czy membrana padu siatkowego jest rów-

nomiernie naciągnięta? 
→ Sposób wykonania tej operacji znajdziesz w instrukcji ob-

sługi padu. Jest to bardzo ważne, aby dźwięk był wyzwa-

lany w sposób prawidłowy. 

 Po uderzeniu w pad słychać brzmienie 

perkusyjne, przypisane do padu, który nie 

został uderzony 
→ Zmień wartość parametru „Xtalk Cancel” (s. 42). 

→ Jeśli jest to pad, które nie używasz, parametrowi „Pad 

Type” dobierz wartość „OFF” (s. 34). 

Nie można grać na rancie (rimszot lub 
uderzenie w krawędź) 

 

 

 Czy poprawnie grasz rimszoty? 
→ W tym celu trzonkiem pałki należy uderzyć w rant padu 

(s. 13). 

 Czy parametr „Rim Adjust” nie ma warto-

ści “0”? 
→ Dobierz wartość inną niż „0” (s. 42). 

Aby grać na rancie, parametrowi „Rim Adjust” dla padu PD-85, 

PD-105, lub PD-125 należy dobrać odpowiednią wartość. 

Nie można stosować uderzeń typu CROSS STICK 
 

 

 Czy poprawnie wykonujesz uderzenie typu 

CROSS STICK? 
→ Granie techniką CROSS STICK na perkusji elektronicz-

nej jest trochę inne. Upewnij się, że ani ręka, ani pałka 

nie dotykają naciągu ani nie uderzają w niego. 

 Czy parametr „Xstick Volume” nie ma war-

tości „OFF”? 
→ Dobierz wartość inną niż „OFF” (s. 28). 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 
 
 

Brak dźwięku metronomu 
 

 

 Czy parametr „Volume” nie ma wartości 

„0”? 
→ Dobierz wartość inną niż „0” (s. 33). 

Efekt pogłosowy nie jest stosowany 
 

 

 Czy parametr „Ambience” nie ma wartości 

„OFF”? 
→ Dobierz wartość inną niż „OFF” (s. 29). 

 Czy parametr „Ambience Depth” nie ma 

wartości „OFF”? 
→ Dobierz wartość inną niż „OFF” (s. 29). 

Dźwięk w słuchawkach jest zniekształco-

ny 
 

 Czasami, po dobraniu zbyt wysokiego 

poziomu sygnału wyjściowego, może wy-

dawać się, że niektóre dźwięki są trochę 

zniekształcone. 
→ Potencjometrem [VOLUME] zredukuj poziom głośności. 

To zredukuje zniekształcenia. 

Dźwięk jest przesterowany 
 

 

 Zależnie od ustawień instrumentów mogą 

pojawiać się niewielkie zniekształcenia. 
→ Sprawdź wartość parametr „Pad Volume” (s. 28). 

→ Możesz stłumić przesterowanie dźwięku ustawia-

jąc panoramę bliżej środka. Sprawdź wartość pa-

rametr „Pan” (s. 28). 

Brak dźwięku lub niski poziom głośności z 
urządzenia, podłączonego do gniazda MIX IN 

 

 

 Czy używasz kabla zawierającego opor-

nik? 
→ Użyj kabla połączeniowego bez opornika. 

 Sprawdź poziom głośności podłączonego 

źródła audio. 
→ Jeśli jest problem, sprawdź w instrukcji obsługi urządze-

nia. 

 Aby zmienić poziom głośności urządzenia, podłączonego 

do gniazda [MIX IN], użyj regulatorów tego urządzenia. 
 

 

Nie można sterować modułem brzmienio-
wym, podłączonym do gniazda [MIDI OUT] 

 

 

 Czy kabel MIDI jest podłączony w sposób 

prawidłowy? 
→ Gniazdo MIDI OUT modułu TD-4 połącz z gniazdem MIDI 

IN zewnętrznego modułu brzmieniowego. 

 Czy kanał MIDI jest dobrany poprawnie? 
→ W celu transmitowania komunikatów MIDI, obydwa urzą-

dzenia muszą wymieniać komunikaty tym samym kana-

łem MIDI (s. 39). 

 Czy do padu przypisana została odpo-

wiednia nuta MIDI? 
→ Parametrowi „Note#” dobierz wartość inną, niż „OFF” (s. 

39). 

→ Upewnij się, że pad generuje n utę MIDI o takim samym 

numerze, jaki przypisano do brzmienia w zewnętrznym 

module brzmieniowym. 

 Numery nut MIDI można dobierać niezależnie dla każde-

go zestawu perkusyjnego. 

Pozostałe 
 

 

 Zmiany ustawień nie są zachowywane w 

pamięci 
→ Moduł TD-4 nie posiada specjalnej procedury, przezna-

czonej do zachowywania zmian, dokonanych w ustawie-

niach. Zmienione ustawienia są zachowywane po wyłą-

czeniu zasilania. 

 Zasilanie musisz wyłączyć naciskając przycisk [POWER]. 

 Ekran jest trudno czytelny 
→ Po włączeniu zasilania naciśnij: przycisk [MENU] → 

przycisk [▲] grupy SEL → przycisk [OK] i kołem [-/+] 

zmień kontrast ekranu (s. 36). 
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Komunikaty o błędzie 

 
 
 
 
 

Ekran Znaczenie Działanie 

 

Dane w pamięci wewnętrznej są 

uszkodzone. 

Naciśnij przycisk [OK]. 

Funkcja FACTORY RESET zostanie urucho-

miona. (spowoduje to skasowanie zmian, 

dokonanych w ustawieniach). 
Jeśli operacja ta nie rozwiąże problemu, 

skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Roland, 

lub z punktem serwisowym firmy Roland. 

 

Pojawił się problem z wewnętrz-

nym systemem operacyjnym. 
Skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym 

serwisem firmy Roland. 
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Wykaz zestawów i brzmień perkusyjnych 

 
 
 
 
 

Fabryczne zestawy perkusyjne Instrumenty 

 
 

Nr    Nazwa   Nr  Nazwa   Nr Nazwa 
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Wykaz zestawów i brzmień perkusyjnych 
 
 
 
 

   Nr    Nazwa      Nr     Nazwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 

Silne uderzenie odtwarza 

brzmienie typu slap. 

 

*2 

Silne uderzenie odtwarza 

brzmienie przypisane do 

rantu. 
 

 

 

 

Objaśnienia symboli przy nazwach 
Ostatnia litera nazwy ma następujące znaczenie: 

 

R: brzmienie przypisane do rantu werbla 

E: brzmienie przypisane do krawędzi talerza 

B: brzmienie przypisane do kopułki talerza 

/B: Silne uderzenie odtwarza brzmienie, przypisane do 

kopułki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawo autorskie / Licencje 
• Prawo zabrania wykonywania zapisów audio i wideo, 

kopiowania lub korygowania dzieł, chronionych pra-

wem autorskim (dzieł muzyczny, wideo, radiowych, 

występów na żywo i innych), czy to w całości, czy w 

części oraz rozpowszechniania, sprzedawania, wy-

pożyczania, wykonywania lub emitowania bez pi-

semnej zgody posiadacza praw autorskich. 

• Nie używaj urządzenia w celach niezgodnych z pra-

wem autorskim. Firma Roland nie ponosi żadnej od-

powiedzialności za złamanie praw autorskich po-

wstałe przy użyciu tego instrumentu. 

• Prawa autorskie do zawartości tego urządzenia (da-

ne brzmień, styli, sekwencji akompaniamentowych, 

fraz, pętli audio i obrazów) są w posiadaniu firmy Ro-

land Corporation. 

• Nabywca tego urządzenia otrzymuje zezwolenie na 

użytkowanie wspomnianej zawartości do tworzenia, 

wykonywania, rejestrowania i rozpowszechniania 

dzieł muzycznych. 

• Nabywcy tego urządzenia NIE zezwala się na eks-

trakcję wzmiankowanych danych w oryginalnej lub 

zmienionej formie w celu dystrybucji lub udostępnia-

nia ich w sieciach komputerowych. 
 
 



49 

 

PERKUSYJNY MODUŁ BRZMIENIOWY Data: 1 grudnia 2008 
 

Model: TD-4 Tabela implementacji MIDI Wersja: 1.00 

 

Funkcja Transmitowane Odbierane UWAGI 
Kanał pod-
stawowy 

Domyślnie 
Zmiennie 

1–16, OFF 
1–16, OFF 

X 
X 

 
Zapamiętywane 

Domyślnie Mode 3 * 3 X  
Komunikaty X X  Mode (Tryb) 
Zmienne ************** **************  

Numer nuty 
 
True Voice 

0–127 
************** 

X 
X 

Zapamiętywane 

Dynamika
 

NOTE ON 
NOTE OFF 

O  9nH, v = 1–127  
O  8nH, v = 64 

X 
X 

 

Docisk 
Polifoniczny 
Kanałowy 

O 
X 

X 
X 

 

Pitch Bend  X X  
4 O X Sterownik pedałowy *1 
    

    

    

    
    
    
    

Kontrolery  
 
(CONTROL 
CHANGE) 

PROGRAM 
CHANGE 

Wartość rzeczy-
wista 

O  0 – 24 * 2 
************** 

X 
X 

 
Numery brzmień od 1–25 (stałe) 

Systemowe EXCLUSIVE O X  
SONG POSITION X X  
SONG SELECT X X  

Systemowe 
ogólne 

TUNE REQUEST X X  

Zegarowe X X  Systemowe czasu 
rzeczywistego Komendy sterujące  X X  

ALL SOUND OFF X X  

RESET ALL CONTROLLERS X X  

LOCAL ON/OFF X X  

ALL NOTES OFF X X  

ACTIVE SENSING O X  

Komunikaty 
zewnętrzne 

SYSTEM RESET X X  

Uwagi * 1 Transmisja położenia pedału talerza HI-HAT. 
* 2 O X  do wyboru. 
* 3 Numer nuty uderzenia CROSS STICK jest o 3 mniejszy od nuty, generowanej uderzeniem w rant werbla. 
 Numer nuty uderzenia BOW CLOSE w talerz HI-HAT: Numer nuty uderzenia BOW OPEN minus 4 
 Numer nuty uderzenia EDGE CLOSE w talerz HI-HAT: Numer nuty uderzenia EDGE OPEN minus 4 
 Numer nuty uderzenia FOOT CLOSE: Numer nuty uderzenia BOW OPEN minus 2 

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO O : Tak 
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO X : Nie 
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Dane techniczne 

 

 

 

Roland TD-4KP: Przenośna perkusja V-Drums 

 

 

● Konfiguracja zestawu 
 Bęben basowy, werbel, talerz HI-HAT, 3 kotły, talerze 

CRASH i RIDE. 

● Wymiary 
 1 100 (dł.) x 1 200 (szer.) x 1 250 (wys.) mm 

 (wraz ze stopą, talerzami i stołkiem) 

● Wymiary po złożeniu 
 300 (dł.) x 500 (szer.) x 700 (wys.) mm 

● Waga 
 12,5 kg (bez zasilacza) 

 

 

● Akcesoria 
Przewodnik konfiguracji x 2 

Instrukcja obsługi 

Zasilacz prądu stałego 

Specjalny kabel połączeniowy 

Śruba skrzydełkowa (M5 x 10) x 2 

● Opcje (sprzedawane oddzielnie) 
Pady: seria PDX 
Uchwyt padu: seria MDH 
Monitor odsłuchu: PM-03, PM-10 
Pakiet akcesoriów V-Drums: DAP-3X 
Mata do perkusji V-Drums: seria TDM 
Podręcznik gry na perkusji V-Drums: DT-1 

* Stopy bębna basowego i stołka nie ma w wyposażeniu 

 

 

TD-4: Moduł perkusyjny 

 

 

● Instrumenty 
Brzmienia perkusyjne: 125 

● Zestawy perkusyjne 
 25 

● Parametry brzmień 
 KICK, SNARE, TOM, PERC, strojenie, tłumienie 

● Parametry miksera 
 Pad Volume, Pan, Kit Volume, Cross Stick Volume 

● Ilość efektów pogłosowych 
 9 

● Opcje treningowe trybu COACH 
 Warm Ups 

 Time Check 

 Tempo Check 

 Quiet Count 

 Auto Up/Down 

● Funkcja QUICK REC 
 Rozdzielczość: 96 impulsów na ćwierćnutę 
 Metoda zapisu: W czasie rzeczywistym 
 Maksymalna pojemność pamięci: ok. 9 000 nut 

● Ekran 
 Dedykowany (podświetlany LCD) 

● Złącza 
 Gniazdo sygnałów wyzwalających (typu DB-25) 

 (Kick, Snare, Tom1, Tom2, Tom3, Hi-Hat, Crash1, Crash2, 

Ride, Hi-Hat Control) 

 Gniazda wyjścia liniowego kanał lewy i prawy (1/4 cala typu 

JACK) 

 Gniazdo słuchawkowe (1/4 cala typu JACK) 

 Gniazdo MIX IN (miniaturowe stereofoniczne typu JACK) 

 Złącze MIDI OUT 

● Impedancja wyjściowa 
 1,0 kΩ 

● Zasilanie 
 9 V (zasilacz prądu stałego) 

● Pobór prądu 
 500 mA 

● Wymiary 
 224.0 (dł.) x 151.1 (szer.) x 65.1 (wys.) mm 

● Waga 
 477 g (bez zasilacza) 

 
 

 

* W interesie ulepszania produktu, podane powyżej dane i wygląd urządzenia mogą ulegać zmianom, bez wcześniejszego o tym 

powiadamiania. 
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Dla krajów UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dla krajów UE 
 

Produkt odpowiada normom Europejskich Dyrektyw nr EMCD 2004/108/EC i LVD 2006/95/EC. 
 

 
 
 
 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym 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 do-
datkowo powodują silne reakcje alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zuży-
tych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym In-
spektoracie 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 od-
dania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża 
przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód po-
wierzchniowych.  
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Informacja W razie konieczności wykonania naprawy serwisowej skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym fir-
my Roland lub autoryzowanym sprzedawcą w kraju użytkownika, zgodnie z poniższym zestawieniem. 

 

 
 

Wg stanu na dzień 01.02.2012 (ROLAND) 
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