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BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA 
 
 
 

INSTRUKCJE NA WYPADEK RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. 
 

OSTRZEŻENIE
 

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

 

 

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

 

 

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

PRZESTROGA
 

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

 

 

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

 
 

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

OSTRZEŻENIE  OSTRZEŻENIE 
 

Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub jego zasilacza. 
 

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

Nie stawiać instrumentu w żadnym z niżej wymienionych miejsc 
• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w pobliżu 

urządzeń wydzielających ciepło, przy kaloryferach, nie 
umieszczaj go wewnątrz zamkniętych pojazdów). 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, mokre powierzchnie) 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. 

 

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

 

Używaj tylko kabla znajdującego się w wyposażeniu instrumentu. 
Kabel zasilający nie powinien być używany z żadnym innym 
urządzeniem.   
Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na kablu zasilającym, nie 
skręcaj go i nie zaginaj. Robiąc tak możesz go uszkodzić, 
przeciąć lub spowodować zwarcie. Uszkodzony kabel zasilający 
może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru!  
Urządzenie to, używane samodzielnie lub współpracujące 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. 

 

Bezwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij wtyczkę zasilacza z 
gniazdka i poproś o poradę sklep, w którym dokonano zakupu 
urządzenia, najbliższe Centrum Serwisowe lub autoryzowanego 
dystrybutora firmy Roland, gdy: 
• Zasilacz, kabel zasilający albo wtyczka zostały uszkodzone lub 
• Pojawi się dym lub inny podejrzany zapach lub 
• Do urządzenia wpadły przedmioty lub ciecz dostała się do 

wnętrza lub 
• Urządzenie zostało narażone na deszcz lub 
• Urządzenie nie wydaje się działać normalnie lub wykazuje 

znaczną zmianę w działaniu 
 
 
 

 

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

Unikaj uderzeń w instrument. 
 (Nie rzucaj nim!) 

 
Nie podłączaj urządzenia do gniazda sieciowe, używanego 
przez nadmierną ilość innych urządzeń. Zachowaj 
szczególną ostrożność używając przedłużacza, aby łączna 
moc wszystkich podłączonych za jego pomocą urządzeń nie 
przekraczała nominalnego obciążenia *w watach lub 
amperach) przedłużacza. Nadmierne obciążenie może 
przegrzanie izolacji przedłużacza. 

 

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

 

PRZESTROGA 
 

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

 

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza z gniazda 
sieciowego przy czyszczeniu instrumentu. 

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

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

 
Należy uważnie przeczytać i stosować uwagi ostrzegawcze, 
znajdujące się w instrukcji, dołączonej do produktu. 
Należy pamiętać, że zależnie od sposobu posługiwania się 
urządzeniem możesz napotkać sytuacje, w których spadnie 
ono ze statywu lub statyw przewróci się nawet wtedy, gdy 
przestrzegane były wszystkie instrukcje i porady, zawarte w 
instrukcji obsługi produktu. Dlatego należy zawsze 
każdorazowo sprawdzać, czy warunki bezpieczeństwa są 
spełnione. 

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 



WAŻNE UWAGI 
 
 
 

Zasilanie 
• Nie podłączać tego urządzenia do gniazda sieciowego, 

używanego przez urządzenie elektryczne sterowane 
inwertorem (takiego jak lodówka, pralka, kuchenka mi-
krofalowa lub klimatyzator) lub wyposażonego w siolnik 
elektryczny. 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 po-
między instrument, a to gniazdo.  

• Przed połączeniem tego urządzenia z innym sprzętem, 
wyłącz zasilanie w każdym z nich. Pozwoli to ustrzec 
się przed uszkodzeniem głośników i/lub innego sprzętu. 

• Chociaż wyświetlacze LED i LCD są wyłączone w przy-
padku odłączonego zasilania, nie oznacza to jednak, że 
urządzenie jest zupełnie odłączone od źródła zasilania. 
Aby całkowicie odciąć zasilanie, najpierw wyłącz je za 
pomocą przycisku [POWER], a następnie wyjmij wtycz-
kę z gniazda sieciowego. Z tego powodu gniazdo sie-
ciowe powinno być łatwo dostępne. 

 

Miejsce użytkowania 
• Użytkowanie urządzenia w pobliżu wzmacniaczy (lub 

innych urządzeń z transformatorem) może być przy-
czyną powstania przydźwięku sieciowego. Aby zmini-
malizować 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 użyt-
kowane są telefony komórkowe, może to powodować 
zakłócenia w prawidłowej pracy instrumentu. Zakłóce-
nia te mogą powstawać w chwili inicjowania rozmowy 
telefonicznej lub podczas przetwarzania danych. W tym 
przypadku, należy oddalić źródło zakłóceń od urządze-
nia lub je wyłączyć. 

• Nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie 
światłą słonecznego, nie umieszczać go w pobliżu źró-
deł ciepła, nie zostawiać w zamkniętych pojazdach ani 
w inny sposób narażać na działanie wysokich tempera-
tur. Nadmierne ciepło może odkształcić lub odbarwić 
obudowę instrumentu. 

• Przeniesienie urządzenia w miejsce o wyraźnie innej 
temperaturze i/lub wilgotności może powodować for-
mowanie się kropel wody w jego wnętrzu (kondensa-
cja). Próba uruchomienia urządzenia może zakończyć 
się jego uszkodzeniem lub nie będzie działać popraw-
nie. W tym przypadku, przed rozpoczęciem użytkowa-
nia urządzenia, należy poczekać kilka godzin, aby po-
zwolić wyparować wilgoci z wnętrza urządzenia. 

• Nie dopuszczać do tego, aby przedmioty pozostawały 
na klawiaturze. Może to być przyczyną nieprawidłowe-
go działania, np. przypadkowego generowania dźwięku. 

• W zależności od materiału i temperatury powierzchni, 
na której kładziesz instrument, jego gumowe nóżki mo-
gą 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 przy-
padek. 

• Nie kłaść na instrumencie pojemników zawierających 
wodę (jak waza z kwiatami). Należy również unikać 
używania w pobliżu urządzenia środków owadobój-
czych, perfum, alkoholu, płynów do polerowania, po-
jemników pod ciśnieniem, itp. Rozlane ciecze należy 
bezzwłocznie usuwać za pomocą miękkiej, suchej 
szmatki. 

 

Konserwacja 
• Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj suchej, 

miękkiej szmatki, ewentualnie lekko zwilżonej wodą. 
Uporczywe zabrudzenia usuwać za pomocą delikatne-
go środka czyszczącego. Następnie przetrzeć dokład-
nie instrument suchą, łagodną szmatką. 

• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, alkoholi i 
żadnych innych chemicznych, co pozwoli uniknąć moż-
liwości odkształcenia i/lub odbarwienia. 

Naprawy i dane 
• Wszystkie dane zapisane w pamięci instrumentu mogą 

zostać utracone podczas napraw. Ważne dane powinny 
być zawsze zapisywane na karcie pamięci lub na papie-
rze (gdy jest to możliwe). Podczas napraw staramy się 
za wszelką cenę unikać utraty danych. Jednakże w 
pewnych przypadkach (takich jak uszkodzenie obwo-
dów pamięci) odzyskanie danych może okazać się 
niemożliwe i firma Roland nie ponosi za to odpowie-
dzialności. 

 
 

Korzystanie z pamięci USB 
• Ostrożnie umieść kartę pamięci w gnieździe. 
 

 
 
• Nigdy nie dotykaj końcówki karty pamięci. Nie dopusz-

czaj także do osadzania się brudu na końcówce. 
• Karty pamięci zostały wyprodukowane przy użyciu 

precyzyjnych elementów, dlatego obchodź się z nimi ze 
szczególną ostrożnością, zwracaj uwagę, aby: 
• Chronić karty przed oddziaływaniem elektryczności 

statycznej; zanim zaczniesz się nimi posługiwać 
upewnij się, że całkowicie została rozładowana ener-
gia statyczna z twojego ciała. 

• Nie dotykać styków karty ani nie przykładać do nich 
urządzeń metalowych. 

• Nie zginać, nie rzucać i nie narażać kart na silne 
wstrząsy lub wibracje. 

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

• Nie dopuszczać do zamoczenia pamięci USB. 
• Nie rozmontowywać ani modyfikować kart. 

 

Ostrzeżenia dodatkowe 
• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona 

podczas nieprawidłowego posługiwania się instrumen-
tem. 

 Aby ustrzec się przed ryzykiem utraty ważnych danych, 
sugerujemy okresowe tworzenie kopii zapasowej waż-
nych danych, przechowywanych w pamięci urządzenia. 

• Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywró-
cenie 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. Nieodpowiednia 
obsługa może prowadzić do uszkodzeń. 

• Nigdy nie uderzaj w ekran ani nie naciskaj go ze zbyt 
dużą siłą. 

• Podczas normalnej pracy ekran może emitować nie-
znaczny szum. 

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

• Podczas pracy instrument wydziela pewne ilości ciepła. 

• Staraj się utrzymywać poziom głośności na rozsądnym 
poziomie, aby nie przeszkadzać innym osobom. Skorzy-
staj z możliwości podłączenia słuchawek, zwłaszcza póź-
nym wieczorem. 

 Szczególnie w przypadku używania słuchawek należy 
zwracać uwagę, aby nie drażnić sąsiadów. 

• W przypadku konieczności przewiezienia instrumentu 
zabezpiecz go w chroniący od uszkodzeń fabryczny kar-
ton. W przypadku jego braku używać opakowania ekwiwa-
lentnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towa-

rowymi firmy Microsoft Corporation 

• Zrzuty ekranu, zamieszczone w tym dokumencie użyto 

zgodnie z wytycznymi firmy Microsoft Corporation 

• Oficjalna nazwa Windows® to: “System operacyjny 

Microsoft® Windows®” 

• Apple and Macintosh to zastrzeżone znaki towarowe 

firmy Apple Computer, Inc. 

• MacOS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 

Apple Inc. 

• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) to pakiet 

patentów, związanych z architekturą mikroprocesoro-

wą, opracowaną przez przez firmę TPL (Technology 

Properties Limited ). Firma Roland uzyskała licencję na 

tę technologię od grupy TPL. 

• Nazwy wszystkich produktów, wymienionych w tej 

instrukcji, są prawnie chronionymi znakami towarowy-

mi. 
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Podstawowe własności 
 

 
 

Dźwięk: Wyrafinowana fuzja syntezatora PCM i modułu brzmieniowego z technologią COSM   
 

 

Dźwięki, generowane przez wysokiej jakości syntezator PCM oraz moduł brzmieniowy COSM, modulujący 
realistyczne brzmienia, można dowolnie łączyć, wykorzystując unikalne cechy charakterystyczne każdej z 
tych metod generowania dźwięku. 

Możesz intuicyjnie i z dużą swobodą tworzyć nowe brzmienia. Może np. tworzyć brzmienie solowe, oparte 
na dźwięku standardowej, przesterowanej gitary, połączonej z brzmieniem organowym lub systecznym 
brzmieniem solowym. Albo brzmienie fletu lub dźwięk syntetycznego dzwonu możesz nałożyć na brzmienie 
gitary akustycznej, aby stworzyć nowe, fantastycznie brzmiące dźwięki. 
Wzmacniacze COSM i różne efekty można stosować niezależnie, co pozwala tworzyć niezliczoną ilość 
wariantów brzmienia, od surowego brzmienia gitarowego po zawiłe dźwięki różnych zakłóceń. 

 

 
 
 

Ekspresyjność: Niedawno opracowana nowa technologia detekcji wysokości dźwięków gitary 
 

Oddzielny sygnał z każdej z sześciu strun jest analizowany z wysoką prędkością przez niedawno 
opracowany algorytm, zapewniając szybką i precyzyjną reakcję modułu brzmieniowego. 

Ponadto rozpoznawane i transmitowane do modułu brzmieniowego są miejsce uderzania w strunę oraz 
różnice, wynikające z gry kostką lub palcami, zapewniając jeszcze lepszą i bardziej naturalną ekspresję od tej, 
jaka była dostępna w dotychczasowych syntezatorach gitarowych. 

 
 
 
 
 

Prostota używania: Przyciskami grupy SOUND STYLE wybierz brzmienie, a 
przyciskiem [EZ EDIT] zmodyfikuj je 

 
 

Przyciski [LEAD], [RHYTHM] i [OTHER] grupy SOUND STYLE dają dostęp do przystosowanych do 
natychmiastowego użytku brzmień, pokrywających szeroki wachlarz styli muzycznych. Duży ekran LCD 
zapewnia doskonałą widoczność, gdy procesor leży obok stóp. 
Naciśnij przycisk [EZ EDIT], aby w wizualny sposób zmieniać brzmienie; jest to szczególnie wygodne 
podczas gry na żywo. 

 
 
 
 
 
 

Czym jest technologia COSM? 
Technologię symulowania istniejących struktur fizycznych, materiałów, itp. za pomocą innych, wirtualnych środków, nazywamy 
„technologią modelowania”. COSM (Composite Object Sound Modeling) to innowacyjna technologia firmy Roland, łącząca w sobie 
kilka takich technologii modelowania w celu tworzenia nowszych brzmień. 
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Ustawienia 
 
 

Ten rozdział opisuje, jak wykonać niezbędne ustawienia, gdy używasz syntezatora GR-55 po raz pierwszy. 
 

 

 

 
 

Po pierwsze, przygotuj gitarę lub bas 
 

• Aby można było używać syntezatora GR-55, będziesz potrzebować gitary lub basu z dzielonym 
przetwornikiem (GK), transmitującym odzielnie sygnał z każdej struny. Możesz używać przetworników GK 
typu GK-3 lub GK-3B firmy Roland. 

• Szczegółów odnośnie montażu przetwornika GK należy szukać w jego instrukcji obsługi. 
 

 

• Należy pamiętać, że brzęczenie strun, wywołane krzywym gryfem lub zużytymi progami albo nieprawidłowe 
ustawienia oktawowe mogą powodować problemy, takie jak generowanie niewłaściwych nut. 

• Ten syntezator gitarowy nie współpracuje z siedmiostrunowymi oraz niestandardowymi gitarami lub basami. 
 

Szukaj w Internecie szczegółów odnośnie montażu przetworników GK 
 

• Na witrynie firmy Roland znajdziesz stronę „GK-3/3B Installation Tips”, zawierającą opis montażu 
przetwornika GK wraz ze zdjęciami. Nie zapomnij tam zajrzeć! 

http://www.roland.com/GK/ 



Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 
 
 

Połączenia 
 
 

Gitara z przetwornikiem GK-
3/GK-2A, bas z 
przetwornikiem GK-3B/GK-
2B albo gitara lub bas z 
fabrycznie zamontowanym 
przetwornikiem GK. 

 
 
 
 
 

Wyprowadzanie 
dźwięku z normalnego 
przetwornika i dźwięku 
brzmienia 
modelującego (s. 22). 
Szczegóły w akapicie 
„Ustawienia gniazda 
[GUITAR OUT]”. 

 
Wzmacniacz (wejścia liniowe) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sygnał monofoniczny należy 
wyprowadzać gniazdem 
[L/MONO]. 

 
Słuchawki Zasilacz 

 

Zasilacz należy kłaść 
tak, aby bok z diodą 
(patrz rysunek) był 
skierowany do góry, a 
bok z tekstem w dół. 
Dioda będzie się świecić 
po włożeniu wtyczki 
zasilacza do gniazda 
zasilania. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
• Aby ustrzec się uszkodzenia głośników i/lub innych urządzeń, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń kablowych zawsze redukuj 

poziom głośności i wyłączaj zasilanie całego sprzętu. 

• Przed zwiększeniem poziomu głośności we wzmacniaczu włącz zasilanie całego sprzętu. 
 

Włączanie i wyłączanie zasilania 
 

Włączanie zasilania 
 

 

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

* Przed włączeniem zasilania zawsze redukuj do zera poziom głośności. Nawet po całkowitym zredukowaniu poziomu głośności, 
podczas włączania zasilania ciągle możesz słyszeć jakieś dźwięki, ale jest zjawisko normalne, nie wskazujące na nieprawidłowe 
działanie. 

* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczający. Zanim urządzenie zacznie działać normalnie, musi upłynąć krótka 
(kilkusekundowa) chwila. 

1. W syntezatorze GR-55 naciśnij przycisk [POWER], aby włączyć zasilanie. 

2. Włącz zasilanie wzmacniacza. 
 

Wyłączanie zasilania 
 

 

1. Przed wyłączeniem zasilania sprawdź: 
• Czy w podłączonym sprzęcie zredukowano poziom głośności? 
• Czy zachowano dane (ustawienia, brzmienia, itp.), których nie chcesz stracić? 

2. Wyłącz zasilanie wzmacniacza gitarowego lub innego sprzętu. 

3. W syntezatorze GR-55 naciśnij przycisk [POWER], aby wyłączyć zasilanie. 
 

 

Jeśli nie chcesz stosować funkcji automatycznego wyłączania zasilania 
 

W ustawieniu fabrycznym zasilanie syntezatora GR-55 zostanie wyłączone automatycznie po upłynie 10. godzin bezczynności. 
Jeśli chcesz, aby zasilanie było włączone przez cały czas, parametrowi „AUTO POWER OFF" wybierz wartość „OFF”, jak opisano 
na s. 71. 

 

UWAGA! 

Zmienione podczas edycji ustawienia stracisz po wyłączeniu zasilania. Aby tego uniknąć, przed wyłączeniem zasilania należy je 
zachować. 
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Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 

 
 

Wybieranie gitary lub basu 
 

Zanim zaczniesz posługiwać się syntezatorem, musisz wybrać 
ustawienie, określające używany instrument. 

* W ustawieniu fabrycznym stosowana jest wartość „GUITAR”. 
* Jeśli wybrany zostanie tryb basowy, nazwy niektórych 

parametrów będą wyświetlane inaczej, niż w trybie 
gitarowym. 
(Przykład: Numery strun „1, 2, 3, 4, 5, 6” --> „H, 1, 2, 3, 4, L”. 

 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

 

 
 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę 
„BACKUP/INIT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

4. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „GUITAR<-
>BASS” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

5. Jeśli chcesz zmienić tryb, przyciskami kursora zaznacz 
pole „OK” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

Aby zrezygnować, zaznacz pole „CANCEL” i naciśnij przycisk 
[ENTER]. 

6. Gdy pojawi się taki ekran roboczy, wyłącz zasilanie 
syntezatora. 

 

 
 

Po następnym włączeniu zasilania na ekranie pojawi się nazwa 
aktywnego trybu („GUITAR MODE” lub „BASS MODE”). 
Wybrany tryb pracy będzie uruchamiany po każdym włączeniu 
zasilania. 

 

 

Regulacja przetwornika GK 
 

Aby mieć pewność, że syntezator pracuje w jak najlepszych 
warunkach, proszę dokonać odpowiednich ustawień dzielonego 
przetwornika GK. Wykonanie tych ustawień da pewność, że 
syntezator będzie działać optymalnie. 

 

UWAGA!

Właściwe ustawienia opcji „GK Setting” są niezbędne do 
uzyskiwania właściwego brzmienia syntezatora GR-55. Musisz 
mieć pewność, że wykonano je w sposób prawidłowy. 

 

 
Jeśli syntezator ma współpracować z różnymi gitarami, dla 
każdego instrumentu można zachować niezależny zestaw 
ustawień. Szczegóły w akapicie „Ustawienia przetworników GK” 
(s. 69). 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

 

 
 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „GK 
SETTING” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

4. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „PU”. 
 

 
 

5. Skonfiguruj przetwornik. 
 

Jeśli używasz gitary „Regulacja przetwornika gitary” (s. 10) 
Jeśli używasz gitary 
basowej „Regulacja przetwornika gitary basowej” (s. 11)
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Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 

 

Regulacja przetwornika gitary 
 

1. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „PU TYPE” i kołem danych wybierz typ 
przetwornika, zamontowanego w gitarze, podłączonej 
do syntezatora. 

 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 
GK-3 Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-3. 
GK-2A Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-2A. 
PIEZO 

Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 
piezoelektrycznego o płaskiej charakterystyce. 

PIEZO F 
Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 
piezoelektrycznego Fishman.  

PIEZO G 
Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 
piezoelektrycznego Graph Tech.  

PIEZO L 
Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 
piezoelektrycznego L.R.Baggs.  

PIEZO R 
Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 
piezoelektrycznego RMC. 

 

Przetwornik piezoelektryczny to przetwornik montowany na 
mostku gitary, w którym do detekcji wibracji strun używany jest 
element piezoelektryczny. 

Jeśli używasz gitary, nie posiadającej piezoelektrycznego 
przetwornika GK, wybierz wartość „GK-2”. 

* Jeśli nie masz pewności, jakiego typu jest używany przetwornik 
piezoelektryczny, graj na gitarze i wybieraj różne wartości; zastosuj 
tę, przy której brzmienie gitary będzie najbardziej zbliżone do 
naturalnego. W tym przypadku różnicę będzie łatwiej wychwycić, 
wyłączając obydwa brzmienia PCM (s. 25) . 
 

* Po wybraniu wartości „PIEZO”, „PIEZO F”, „PIEZO G”, „PIEZO L” lub 
„PIEZO R” trzeba będzie wykonać dalsze ustawienia, związane z 
jakością dźwięku w paśmie niskich i wysokich częstotliwości (s. 75) . 
 

2. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „SCALE” i kołem danych określ skalę 
długości (odległość między mostkiem, a główką). 

 

 
 

Wybierz najbliższą wartość z zakresu od 500 – 660 mm. 
Wybierz wartość „ST” (648 mm) dla standardowej gitary 
Stratocaster lub wartość „LP” (628 mm) dla gitary Les Paul. 
Szczegółowy opis innych parametrów znajdziesz w opisie opcji 
„GK SETTING” (s. 74). 

 

 
 

3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „DIS”. 
 

 
 

 

4. Przyciskami kursora [▼][▲] wybieraj poszczególne 
struny, określając dla każdej odległość od środka 
przetwornika do siodełka mostka. 

* Jeśli parametr „PU TYPE” będzie mieć jedną z wartości, 
odnoszących się do przetwornika piezoelektrycznego, edycję 
tego parametru można pominąć. 

 

 
 

5. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SEN”. 
6. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 

parametr „6TH STRING SENS”. 
Uderz szóstą strunę tak silnie, jak zwykle to robisz grając i kołem 
danych dobierz czułość w taki sposób, aby wskaźnik 
wysterowania nie wychylał się do końca skali. 
 

 
 

* Jeśli wskaźnik wysterowania będzie się wychylać do końca skali, 
poziom będzie zbyt wysoki. Obniż czułość. 

 

* Zależnie od używanej gitary wskaźnik poziomu wysterowania może 
sięgać końca skali nawet po dobraniu minimanej czułości. W takim 
przypadku zmień odległość między przetwornikiem i struną, aby była 
większa, niż zalecana. 

 

7. W podobny sposób dobierz czułość dla pozostałych 
pięciu strun. 

 

8. Sprawdź zrównoważenie poziomu głośności sześciu 
strun. 

 Z normalną siłą uderz w struny od 6 – 1; jeśli dźwięk struny 
będzie wyraźnie głośniejszy, obniż czułość struny, aby 
zredukować rozbieżności poziomu głośności. 

 

9. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby powrócić do 
podstawowego ekranu roboczego. 

 Ustawienia te są wymagane po zamontowaniu nowego 
przetwornika lub po zmianie jego wysokości. Ustawienie to jest 
zachowywane w pamięci również po wyłączeniu zasilania. Po 
poprawnym wykonaniu ustawień nie trzeba będzie ich wykonywać 
ponownie przed każdą grą. Szczegółowy opis parametrów 
znajdziesz w opisie opcji „GK SETTING” (s. 74). 
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Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 

 
   

Regulacja przetwornika gitary basowej 
 

1. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „PU TYPE” i kołem danych wybierz typ 
przetwornika, zamontowanego w basie, podłączonym 
do syntezatora. 

 

 
 

Dostępne 
wartości Opis 
GK-3B Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-3B. 
GK-2B Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-2B. 
PIEZO Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 

piezoelektrycznego o płaskiej charakterystyce. 
PIEZO G Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 

piezoelektrycznego Grach Tech. 
PIEZO R Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika 

piezoelektrycznego RMC. 
 
Przetwornik piezoelektryczny to przetwornik montowany na 
mostku gitary basowej, w którym do detekcji wibracji strun 
używany jest element piezoelektryczny. 
Jeśli używasz gitary, nie posiadającej piezoelektrycznego 
przetwornika GK, wybierz wartość „GK-2B”. 

* Jeśli nie masz pewności, jakiego typu jest używany przetwornik 
piezoelektryczny, graj na gitarze i wybieraj różne wartości; zastosuj 
tę, przy której brzmienie gitary będzie najbardziej zbliżone do 
naturalnego. 

 

* Po wybraniu wartości „PIEZO”, „PIEZO G” lub „PIEZO R” trzeba 
będzie wykonać dalsze ustawienia, związane z jakością dźwięku w 
paśmie niskich i wysokich częstotliwości (s. 75). 

 

2. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „SCALE” i kołem danych określ skalę 
długości (odległość między mostkiem, a główką). 
 

 
 

Wybierz najbliższą wartość z zakresu od 710 – 940 mm. Dla 
standardowego basu jazzowego lub Precision wybierz wartość 
„LONG JB/PB” (864 mm). 
 

 
 

Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji „GK 
SETTING” (s. 74). 

 

 

3. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „GK PU POS” i kołem danych określ położenie 
przetwornika. 

 

Gitara basowa 4-strunowa: 
 

 
 

Gitara basowa 5-strunowa: 
 

 
 

Gitara basowa 6-strunowa: 
 

 
 

4. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „DIS”. 
 

 
 

5. Przyciskami kursora [◄][►] wybieraj poszczególne 
struny, określając dla każdej odległość od środka 
przetwornika do siodełka mostka. 

* Jeśli parametr „PU TYPE” będzie mieć wartość „PIEZO”, 
„PIEZO G” lub „PIEZO R”, edycja tego parametru będzie 
zbędna. 

 

 
 

6. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SEN”. 
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Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 

 
 

7. Przyciskami kursora [▼][▲] przestaw kursor na 
parametr „STRING SENS” dla najniższej struny. 

Uderz najniższą strunę tak silnie, jak zwykle to robisz grając i 
kołem danych dobierz czułość w taki sposób, aby wskaźnik 
wysterowania nie wychylał się do końca skali. 

 

 
 

* Jeśli wskaźnik wysterowania będzie się wychylać do końca skali, 
poziom będzie zbyt wysoki. Obniż czułość. 

 

* Zależnie od używanej gitary wskaźnik poziomu wysterowania może 
sięgać końca skali nawet po dobraniu minimanej czułości. W takim 
przypadku zmień odległość między przetwornikiem i struną, aby 
była większa, niż zalecana. 

 

8. W podobny sposób dobierz czułość dla pozostałych 
strun. 

9. Sprawdź zrównoważenie poziomu głośności strun. 

 Z normalną siłą uderzaj w struny; jeśli dźwięk struny będzie 
wyraźnie głośniejszy, obniż czułość struny, aby zredukować 
rozbieżności poziomu głośności. 

10. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby powrócić do 
podstawowego ekranu roboczego. 

Ustawienia te są wymagane po zamontowaniu nowego 
przetwornika lub po zmianie jego wysokości. Ustawienie to jest 
zachowywane w pamięci również po wyłączeniu zasilania. Po 
poprawnym wykonaniu ustawień nie będzie potrzeby powtarzać 
ich przed każdą grą. Szczegółowy opis innych parametrów 
znajdziesz w opisie opcji „GK SETTING” (s. 74). 

 
 
 

 

Określanie sposobu wyprowadzania sygnału 
 

Poniższa procedura służy do określania 
urządzenia, przyłączonego do gniazd grupy 
OUTPUT. Dźwięk będzie regulowany 
wewnętrznie w celu uzyskania optymalnego 
brzmienia w podłączonym urządzeniu. 
 

1. Naciśnij koło [EDIT], aby wywołać 
ekran roboczy „EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „OUTPUT 
SELECT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „Output Select”. 
 

 
 

4. Kołem danych wybierz typ urządzenia (wzmacniacz), 
przyłączonego do gniazd grupy OUTPUT. 

* W ustawieniu fabrycznym stosowana jest wartość „LINE/PHONES”. 
 

* Jeśli podłączone będą słuchawki, wartość „LINE/PHONES” zostanie 
wybrana automatycznie. 
 

Wartość Opis 

LINE/PHONES

Wartość tę należy wybierać po podłączeniu 
słuchawek lub gdy syntezator jest przyłączony do 
wzmacniacza syntezatorowego, miksera lub 
cyfrowego rekordera. 

JC-120 Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do wzmacniacza JC-120. 

SMALL Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator 
jest przyłączony do małego wzmacniacza 
gitarowego. 

COMBO 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do wejścia gitarowego wzmacniacza typu 
combo (tzn. wzmacniacza z głośnikiem w jednej 
obudowie), innego niż JC-120. Zależnie od używanego 
wzmacniacza czasem wartość „JC-120” może dać 
lepsze efekty. 

STACK 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do wejścia gitarowego wzmacniacza 
wieżowego (tzn. wzmacniacza, w którym wzmacniacz 
i głośnik znajdują się w innych obudowach). 

JC-120 
RETURN 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do gniazda RETURN wzmacniacza JC-120.

COMBO 
RETURN 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do gniazda RETURN wzmacniacza 
gitarowego typu combo. 

STACK 
RETURN 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do gniazda RETURN wzmacniacza 
wieżowego., Należy ją wybierać również wtedy, gdy 
syntezator jest używany ze wzmacniaczem gitarowym i 
kolumną głośnikową. 
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 Przygotowania do używania syntezatora GR-55 
 

 
Wartość Opis 
B-AMP WITH 
TWEETER 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do wzmacniacza basowego z głośnikiem 
wysokotowym. 

B-AMP NO 
TWEETER 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest 
przyłączony do wzmacniacza basowego bez głośnika 
wysokotowego. Pasmo wysokich częstotliwości będzie 
poprawnie korygowane. 

 
5. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT], aby powrócić do 

podstawowego ekranu roboczego. 
 

Strojenie instrumentu (tuner) 
 

Poniższa procedura służy do strojenia gitary lub basu. 

1. Naciśnij równocześnie pedały [1/BANK▼] i 
[2/BANK▲]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „TUNER”. 
 

2. Przyciskami grupy PAGE przełączaj zakładki, aby 
wybrać tryb pracy tunera. 
 

Zakładka Opis 
MULTI MODE Równoczesne strojenie sześciu strun. 
SINGLE MODE Strojenie struny poprzez granie pojedynczych 

dźwięków. 
 

3. Uderz pustą strunę, którą chcesz stroić i strój tak, aby 
na ekranie pojawił się symbol właściwej nuty. 
 

Gdy używany jest tryb MULTI 
 

 
 

Gdy używany jest tryb SINGLE 
 

 
 

* Jeśli parametr systemowy „DOWN TUNE” opcji „GK SETTING” 
będzie mieć wartość inną niż „0”, na ekranie roboczym „TUNER” 
będą wyświetlane nazw nut, jakby nie były odstrojone w dół. 

4. Obserwując wskaźnik dostrojenia dostrajaj strunę, aż 
zaświeci się tylko środkowy wskaźnik. 

Powtórz polecenia punktów od 3 i 4, aby dostroić pozostałe struny. 
 

 
Podczas strojenia gitary, wyposażonej w dźwignię modulatora, 
strojenie jednej struny może powodować odstrajanie pozostałych. 
W takim przypadku zacznij od zgrubnego nastrojenia wszystkich 
strun, aby były wyświetlane symbole właściwych nut, a następnie 
wracaj do każdej struny i dostrajaj aż do uzyskania właściwej 
wysokości dźwięku. 

5. Po zakończeniu strojenia naciśnij jeden z pedałów od 
[1/BANK▼] – [3] lub pedał [CTL]. 

Powrócisz do poprzedniego ekranu roboczego. 

Ten ekran roboczy można wywołać również naciskając przycisk 
[EXIT]. 

 

Ustawienia ekranu roboczego „TUNER” 
 

 

Za pomocą przycisków kursora i kołą danych można tutaj 
zmieniać wartość poniższych parametrów: 
 

Parametr
Dostępne 
wartości Opis 

MASTER 
TUNE 

435–445 Hz
Określanie dźwięku odniesienia. 
* Fabrycznie dobrana wartość to „440 
Hz”. 

OFF 
Podczas strojenia słychać będzie dźwięk 
strojonych strun. 

TUNER 
MUTE 

ON 

Podczas strojenia nic nie będzie 
słychać. 
* Ustawieniem fabrycznym jest 
wartość „ON”. 
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MEMO 
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Szybki start 
 

 
Ten rozdział opisuje operacje podstawowe. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zanim zaczniesz grać, przełącznik przetwornika należy ustawić w pozycji MIX! 
 

Po wybraniu innej pozycji dźwięk może być wyprowadzany nieprawidłowo. 



Wywoływanie i odtwarzanie brzmień 
 

 
 

Teraz, po zakończeniu przygotowań, pokażemy jak obsługiwać syntezator GR-55 podczas gry. 
 

Regulacja poziomu sygnału wyjściowego 
 

1. Do tego celu służy potencjometr [OUTPUT LEVEL]. 

Kręcenie gałką w prawo powoduje zwiększanie poziomu głośności; prze-
kręcenie w lewo do oporu spowoduje ustawienie wartości 0. Zazwyczaj 
galkę potencjometru należy ustawiać w okolicach położenia środkowego. 
Naciśnij pedał ekspresji. 

Potencjometrem przetwornika GK zwiększ poziom sygnału. 
 

Wybieranie brzmienia (Zestawu Ustawień) 
 
 

Czym jest Zestaw Ustawień? 
 

„Zestaw Ustawień” to zbiór ustawień, określających typ i cha-
rakter brzmienia, jak również ustawienia efektów. 

Dane Zestawu Ustawień można zmieniać (edytować) i zacho-
wywać w pamięci jako „Zestaw Ustawień użytkownika”. (Ze-
stawy Ustawień już istniejące w pamięci syntezatora nazywamy 
„fabrycznymi Zestawami Ustawień”. 
Więcej Więcej Zestawach Ustawień w akapicie „Jak działa syn-
tezator GR-55?” (s. 22). 

 

Czym jest bank? 
 

„Bank” to trzy Zestawy Ustawień. 

Co to jest styl brzmienia? 
 

Syntezator umożliwia wybieranie Zestawów Ustawień z 
trzech dostępnych styli brzmienia. Najpierw wybierz styl, w 
którym chcesz grać, a następnie Zestaw Ustawień w ra-
mach tego stylu. 

 
 
 
 
 
Styl brzmienia Podsumowanie 

 

LEAD Style brzmienia odpowiednie do gry solowej, takie jak 
brzmienia gitary prowadzącej i instrumentów dętych. 

 

RHYTHM Style brzmienia, odpowiedniego do akompaniamentu, 
granego akordami lub jako arpeggio. 

 

OTHER Style brzmień zawierające efektywne, charakte-
rystyczne brzmienia syntezatorowi. 

 

Wybieranie brzmienia (Zestawu Ustawień) 
 
 

Wybierz styl brzmienia, którego chcesz uży-
wać. 

 

Potencjometrem przetwornika 
GK-3 dobierz poziom głośności 
Zestawu Ustawień. 

 
 
 

Graj. 

 
 
 
 
 
 

Bank Nazwa Zestawu Ustawień 
 
 

Styl brzmienia 
Numer Zestawu Ustawień 

 
 

 
W ustawieniu fabrycznym do przełą-
czania banków można używać przyci-
sków [DOWN/S1] i [UP/S2] przetworni-
ka GK. 

 

 
 
 

Pedałami [1/BANK▼] 
- [3] wybierz Zestaw 
Ustawień. 
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Wybierz bank. 
 

1. Naciśnij równocześnie pedały [1/BANK▼] 
i [2/BANK▲]. 

 Na ekranie zacznie migać numer banku; 
teraz będzie można wybrać bank. W mo-
mencie brzmienie jeszcze się nie zmieni. 

 

2. Pedałami [1/BANK▼] i [2/BANK▲] wy-
bierz bank. 

 
3. Naciśnij pedał [3] lub [CTL], aby zatwier-

dzić. 
 Równoczesne naciśnięcie pedałów 

[1/BANK▼] i [2/BANK▲] spowoduje anu-
lowanie procedury wybierania banku. 

 

 



Wywoływanie i odtwarzanie brzmień 
 

 

Wybieranie Zestawu Ustawień użytkownika 
 

 

Tworzone Zestawy Ustawień są zachowywane w pamięci syntezatora jako „Zestawy Ustawień 
użytkownika” (s. 18). 

W kroku 1 akapitu „Wybieranie brzmienia Zestawu Ustawień" naciśnij przycisk [USER]. Reszta pro-
cedury jest taka sama, jak w przypadku wybierania fabrycznego Zestawu Ustawień. 

 
 

Granie na gitarze 
 

Naciskając podczas gry niżej wymienione pedały możesz stosować rozmaite efekty. 
 
 

Pedał ekspresji 
Ruszanie pedałem podczas gry będzie powo-
dować stosowanie efektu, przypisanego do 
danego Zestawu Ustawień. 
Zazwyczaj zmieniać się będzie poziom gło-
śności, ale w zależności od Zestawu Ustawień 
można posługiwać się rozmaitymi efektami. 

Jeśli całkowicie wciśniesz pedał, przenosząc 
ciężar ciała na palce, zaświeci się dioda [EXP 
PEDAL SW ON/OFF] i włączona zostanie 
funkcja, przypisana do przełącznika, umiesz-
czonego w czubku pedału ekspresji. Zazwy-
czaj przełącznik będzie sterować takim efek-
tem, jak pedał WAH, ale można go również 
używać do stosowania innych efektów, zależ-
nie od Zestawu Ustawień. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedał [CTL] 
Gdy naciśniesz ten pedał podczas gry, zastosowany zostanie efekt, przypisany do tego pedału w ra-
mach używanego Zestawu Ustawień; np. zwiększenie o oktawę brzmienia syntezatorowego lub wydłu-
żenie czasu zanikania dźwięku brzmienia syntezatorowego. 

Stosowany efekt można dowolnie zmieniać (s. 61). 

Każdy z tych efektów można zmienić wg 
uznania i potrzeb (s. 61). 

* Używając pedału ekspresji uważaj, 
aby nie przygnieść sobie palców. Je-
śli w miejscu, w którym jest używany 
syntezator, znajdują się małe dzieci, 
nie pozwalaj im posługiwać się syn-
tezatorem bez nadzoru. 
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Wywoływanie i odtwarzanie brzmień 
 

 

 

Tworzenie własnego brzmienia 
 

Tworzenie brzmienia za pomocą funkcji EZ TONE    

Za pomocą tej funkcji wybrany Zestaw Ustawień można łatwo dopasowywać do własnych potrzeb. 
 
 

 
Wybierz Zestaw Ustawień (s. 16). 

 
Naciśnij przycisk [EZ EDIT], aby 
wywołać ekran roboczy „EZ EDIT”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Przyciskami kursora ([▼][▲][◄][►]) zmodyfikuj brzmienie, przesuwają kursor po siatce. 

 
Pokręć kołem danych, aby ustawić 
ogólny poziom głośności Zestawu 
Ustawień. 

 
Ekran Parametr Opis 

WET Zwiększanie głębokości pogłosu lub linii opóźniającej. 
DRY Zmniejszanie głębokości pogłosu lub linii opóźniającej. 
MILD Wysuwanie brzmienia na pierwszy plan w zmiksowanym dźwięku. 

 BRIGHT Osłabianie poziomu głośności brzmienia w zmiksowanym dźwięku. 

   
Zachowywanie stworzonego brzmienia   

Po zaprogramowaniu brzmienia, które się spodoba, należy zachować je w pamięci jako Zestaw Ustawień użytkownika. 

Pamiętaj, że jeśli wywołasz inny Zestaw Ustawień bez zachowania dokonanych zmian, stracisz je. 
 
 

 
Naciśnij przycisk [WRITE]. Pojawi się ekran roboczy „WRITE”.  

 
Kołem danych wybierz numer docelowego 
Zestawu Ustawień. 

 
Naciśnij przycisk [WRITE], aby zachować Zestaw Ustawień w wy-
branym miejscu. 

Na ekranie pojawi się komunikat „NOW WRITING…” i Zestaw 
Ustawień zostanie zachowany. Jeśli chcesz zrezygnować, naciśnij 
przycisk [EXIT], aby powrócić do poprzedniego ekranu roboczego. 

 
 
 
 

* Więcej informacji o zachowywaniu Zestawów Ustawień w akapicie „Zachowywanie Zestawu Ustawień” (s. 60) . 
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Instrukcja szczegółowa 



 

Opis paneli 
 

 
 

 
 

Panel przedni 
 
 
 

Potencjometr [OUTPUT LEVEL] 

Regulacja poziomu głośności w 
gniazdach grupy OUTPUT i gnieź-
dzie słuchawkowym. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ekran 

Koło danych 
Przełączanie Zestawów Ustawień lub edycja 
wartości. 
 

[◄][►][▼][▲] (przyciski kursora) 
Przesuwanie kursora. 

Pedał ekspresji 

Ruszanie pedałem podczas gry będzie po-
wodować stosowanie efektu, przypisanego 
do danego Zestawu Ustawień. Zazwyczaj 
zmieniać się będzie poziom głośności, ale w 
zależności od Zestawu Ustawień można 
posługiwać się rozmaitymi efektami. 

Jeśli całkowicie wciśniesz pedał, przenosząc 
ciężar ciała na palce, zaświeci się dioda [EXP 
PEDAL SW ON/OFF] i włączona zostanie 
inna funkcja. Zazwyczaj przełącznik będzie 
sterować takim efektem, jak pedał WAH, ale 
można go również używać do stosowania 
innych efektów, zależnie od Zestawu Usta-
wień. 

Każdy z tych efektów można zmienić wg 
uznania i potrzeb (s. 61). 
 

* Używając pedału ekspresji uważaj, aby nie 
przygnieść sobie palców. 

 Jeśli w miejscu, w którym jest używany 
syntezator, znajdują się małe dzieci, nie 
pozwalaj im posługiwać się syntezatorem 
bez nadzoru. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pedały [1/[BANK▼]), [2/[BANK▲]), [3] 

Wybieranie Zestawów Ustawień lub 
banków Zestawów Ustawień. 
Równoczesne naciśnięcie pedałów 
[BANK▼] i [BANK▲] umożliwia wybie-
ranie żądanego banku Zestawów 
Ustawień (p. 16). 

 

Równoczesne naciśnięcie pedału 
[2/BANK▲] i [3] umożliwia włączenie 
tunera (s. 13). 

 

 

 
 
 
 

 
Pedał [CTL] 
Przytrzymanie wciśniętego peda-
łu umożliwia stosowanie przypi-
sanego do niego efektu, takiego 
jak podtrzymywanie dźwięku 
wybrzmiewającej nuty lub mody-
fikowanie dźwięku tej nuty. 
Do tego pedału można również 
przypisywać rozmaite funkcje (s. 
61). 

Równoczesne naciśnięcie peda-
łów [3] i [CTL] umożliwia włącze-
nie funkcji PHRASE LOOP (s. 
64).  

 
 
 

Przycisk Opis 
[V-LINK] Włączanie i wyłączanie funkcji V-LINK (s. 

68). 
[LEAD]/[RHYTH
M]/[OTHER] Przełączanie stylu brzmienia (s. 16). 

[USER] Wybieranie Zestawów Ustawień użytkowni-
ka (s. 17). 

[EZ EDIT] Wywoływanie ekranu roboczego „EZ Edit” 
(s. 18). 

PAGE [◄][►] 
Wywoływanie lewej lub prawej zakładki w 
ramach danego ekranu roboczego. 

[EXIT] Anulowanie operacji lub przechodzenie na 
następny wyższy poziom. 

[ENTER] Zatwierdzanie operacji. 
[EDIT] Wywoływanie ekranu roboczego „EDIT” (s. 

20). 
[WRITE] Zachowywanie Zestawu Ustawień (s. 60). 
[AUDIO 
PLAYER] 

Wywoływanie ekranu roboczego „aUDIO 
PLAYER” (s. 65). Ten ekran roboczy jest 
dostępny tylko po podłączeniu pamięci 
USB. 

 

 
    

Podstawowy ekran roboczy 
 

Zaraz po włączeniu zasilania na ekranie pojawia się obraz, jak na 
poniższym rysunku. W niniejszej instrukcji opis rozmaitych pro-
cedur będzie się rozpoczynać od tego ekranu roboczego, dopóki 
nie zostanie podany inny tryb postępowania. 

 
 

Bank Zestawów Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 
 
 
 

Numer Zestawu Ustawień 
 

Styl brzmienia 

 

Ekran roboczy „EDIT” 
 

Te ekran roboczy pojawia się po naciśnięciu przycisku [EDIT]. 
Przyciski grupy PAGE służą do przełączania zakładek ekranu ro-
boczego „EDIT”. 
 

Szczegółowy opis poszczególnych ekranów roboczych zamiesz-
czono na stronach podanych w tabelce. 

 

Ekran Opis Strona 
TONE Edycja parametrów brzmienia 23 

EFFECT Edycja ustawień efektów  38 

MASTER Edycja ogólnych ustawień całe-
go Zestawu Ustawień. 54 

SYSTEM Edycja ustawień systemowych. 69 
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Opis paneli 
 

 

Panel tylny 
 

 
 
 

1. Gniazdko zabezpieczające ( ) 

 http://www.kensington.com/ 

2. Gniazdo [GK IN] 

 Użyj dołączonego kabla GK (albo sprzedawanego oddzielnie 
GKC-5 lub GKC-10), aby połączyć syntezator z przetworni-
kiem. 

* Szczegóły odnośnie łączenia gitary, fabrycznie wyposażonej w 
przetwornik GK, znajdziesz w instrukcji obsługi gitary. 

 

3. Gniazdo [GUITAR OUT] 

 Gniazdo służy do wyprowadzania sygnału ze standardowego 
przetwornika gitarowego oraz brzmienia modelującego (s. 22). 
Łącz to gniazdo z cyfrowym rekorderem. 

 Szczegóły odnośnie ustawień dźwięku, wyprowadzanego tym 
gniazdem oraz sposobu wykonania połączeń znajdziesz w aka-
picie „Ustawienia gniazda [GUITAR OUT]” (s. 70). 

4. Grupa OUTPUT 

 Gniazda służą do wyprowadzania dźwięku z syntezatora GR-
55. Jeśli chcesz podłączyć syntezator do wzmacniacza mono-
fonicznego, użyj gniazda [L/MONO]. 

 W sposób, opisany w akapicie „Określanie sposobu wyprowa-
dzania sygnału” (s. 12) wybierz urządzenie (wzmacniacz), z 
którym połączone są gniazda tej grupy. 

5. Gniazdo [PHONES] 

 Gniazdo służy do podłączania sprzedawanych oddzielnie słu-
chawek (s. 8). 

6. Gniazda MIDI (IN, OUT) 

 Gniazda służą do podłączania urządzeń MIDI (s. 67). 
 

 

7. Gniazdo [USB COMPUTER] 

 Za pomocą kabla USB połącz instrument z komputerem (s. 66). 

8. Przełącznik [POWER] 

 Włączanie i wyłączanie zasilania (s. 8). 

9. Gniazdo [DC IN] 

 Gniazdo służy do podłączania zasilacza (s. 8). 

10. Zaczep kabla zasilania 

 Używaj go do mocowania wtyczki zasilacza, aby przypadkowo nie 
wypadła z gniazda (s. 8). 

11. Zacisk uziemienia 

 Zależnie od stosowanej konfiguracji sprzętu 
w czasie dotykania urządzenia możesz do-
świadczać przykrych odczuć lub stwierdzać, 
że dotykane powierzchnie wydają się szorst-
kie. Jest to spowodowane obecnością nie-
mierzalnych ładunków elektrycznych, które 
są całkowicie nieszkodliwe.  

 Jeśli jednak będzie to stanowić problem, mikser należy uziemić 
(patrz rysunek). Po uziemieniu urządzenia może pojawić się nie-
wielki przydźwięk sieciowy, zależny od cech instalacji. Jeśli nie 
masz pewności, co do metody połączenia, skontaktuj się ze 
sprzedawcą lub serwisem handlowym Roland. 

 Miejsca nieodpowiednie do podłączania uziemienia: 

• Rury instalacji wodociągowej (może wystąpić wstrząs lub pora-
żenie prądem) 

• Rury instalacji gazowej (może wystąpić pożar lub eksplozja) 

• Uziemienia linii telefonicznych lub piorunochrony 
(niebezpieczeństwo w czasie burzy) 

 

Panel boczny 
 

 
 

1. Gniazdo [USB MEMORY] 

 Tutaj należy podłączać pamięć USB (sprzedawana oddzielnie). 

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

* Ostrożnie umieść kartę pamięci w gnieździe. 
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Jak działa syntezator GR-55 
 

 
 

Czym jest Zestaw Ustawień? 
 

 

„Zestaw Ustawień” to zbiór ustawień, określających typ i charakter brzmienia, jak również ustawienia efektów. 

Ustawienia Zestawu Ustawień można zmieniać i zachowywać jako „Zestaw Ustawień użytkownika”. (Zestawy Ustawień już istniejące w 
pamięci syntezatora nazywamy „fabrycznymi Zestawami Ustawień”). Poniższy rysunek prezentuje wewnętrzną strukturę Zestawu Usta-
wień. 

 
Zestaw Ustawień 

 

Brzmienie syntezatorowe 
 

 
Pierwsze brzmienie 
PCM  

Efekty 
 

To jest brzmienie syntezatorowi, które moż-
na odtwarzać za pomocą danych muzycz-
nych, odbieranych z gitary. Jednocześnie 
można używać dwóch brzmień PCM. 

 
+  

Procesor wieloefektowy  

Te procesory pozwalają przetwarzać dźwięk za 
pomocą różnych efektów. 

Procesor MFX jest wieloefektowym procesorem 
stereofonicznym. Sekcja AMP używa technologii 
COSM do symulowania reakcji przedwzmacnia-
cza, wielkości głośników i kształtu obudowy. 
Sekcja MOD to procesor gitarowy o monofonicz-
nym wejściu, używany w połączeniu z sekcją 
AMP. 

 

Drugie brzmienie 
PCM  

 
 

 
Brzmienie modelujące 

+ 
To jest brzmienie modelujące, oparte na 
dźwięku poszczególnych strun. 

 
 

Korektor charakterystyki 

 
 

BRZMIENIE 
MODELUJĄCE 

 
Przedwzmacniacze 

 
Efekty gitarowe 

 
 
 

Zwykły przetwornik 
To jest dźwięk z normalnego przetwornika 
gitary. 

 

ZWYKŁY 
PRZETWORNIK 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Używanie poszczególnych brzmień i zwykłego przetwornika wiąże się z pewnymi ograniczeniami; patrz poniższa tabela. 
 

Parametr HOLD ALTERNATE TUNING TONE EDIT GUITAR OUT 
Opis Podtrzymywanie dźwięku Zmiana stroju poszczególnych strun Edycja brzmienia Sygnał wyjściowy w gnieździe [GUITAR OUT]

Strona 55, 76 54 24 54 
Brzmienia PCM 1 i 2    × 
Brzmienie modelujące ×    
Zwykły przetwornik × × ×  

 
 

Dostępność brzmień zależy od położenia przełącznika przetwornika GK 
 

Położenie przełącznika przetwornika GK 
GK MIX 

Brzmienia PCM 1 i 2   
Brzmienie modelujące   
Zwykły przetwornik ×  

 
* Jeśli nawet brzmienie będzie dostępne, dźwięk nie pojawi się, gdy jego parametr przełączający będzie mieć wartość „OFF” (s. 23). 
 Zazwyczaj należy wybierać pozycję „MIX”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 



Edycja brzmień 
 

 
 

Jak pokazano na poniższym rysunku, Zestaw Ustawień składa się z kilku brzmień. 

Nowy Zestaw Ustawień można tworzyć wybierając nowe brzmienia lub edytując ustawienia poszczególnych brzmień. 
 

Zestaw Ustawień 
 
 
 

Pierwsze brzmienie PCM 
 

 
Drugie brzmienie PCM 

 
 

 

Brzmienie syntezatorowe 
To jest brzmienie syntezatorowe, które można odtwarzać 
za pomocą danych muzycznych, odbieranych z gitary. 
Jednocześnie można używać dwóch brzmień PCM. 

 

 
 

 
BRZMIENIE MODELUJĄCE 

Brzmienie modelujące 
To jest dźwięk modelujący oparty na sygnale audio z po-
szczególnych strun gitary. 

 
 

Zmiana brzmienia 
 
Poniższa procedura służy do tworzenia nowego brzmienia po-
przez zmianę używanych brzmień. 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran robo-
czy „EDIT”. 

 

 
 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „TONE”. 

 Na ekranie pojawi się struktura aktualnie używanego Zestawu 
Ustawień. 

 

 
 

3. Wybierz inne brzmienia. 
 
 

Przyciskami kursora zaznacz brzmienie, które chcesz 
zmienić, a kołem danych wybierz inne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przestaw kursor na przełącznik i kołem danych 
włącz brzmienie („ ”) lub je wyłącz („ ”). 

 

 
Dostępne brzmienia są wyświetlane tak, jak pokazano na ry-
sunku. Przyciskami kursora [◄][►] można zmieniać kategorię 
brzmienia (s. 23). 

 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Po zakończeniu edycji, naciśnij przycisk [EXIT]. 

6. Jeśli chcesz zachować dokonane zmiany, zachowaj 
Zestaw Ustawień (s.  60) . 

 

   

Kategorie brzmień   

Kategoria brzmienia  Ilość 
brzmień Kategoria brzmienia  Ilość 

brzmień
Ac.Piano 16 Ensemble Strings 22 
Pop Piano 3 Orchestral 4 
E.Grand Piano 2 Solo Brass 11 
E.Piano1 25 Ensemble Brass 7 
E.Piano2 13 Wind 7 
E.Organ 32 Flute 12 
Pipe Organ 5 Sax 7 
Reed Organ 1 Recorder 4 
Harpsichord 5 Vox/Choir 28 
Clav 8 Scat 2 
Celesta 1 Synth Lead 123 
Accordion 6 Synth Brass 40 
Harmonica 2 Synth Pad/Strings 84 
Bell 21 Synth Bellpad 17 
Mallet 22 Synth PolyKey 45 
Ac.Guitar 18 Synth FX 31 
E.Guitar 18 Synth Seq/Pop 11 
Dist.Guitar 11 Pulsating 32 
Ac.Bass 4 Beat&Groove 11 
E.Bass 14 Hit 7 
Synth Bass 87 Sound FX 37 
Plucked/Stroke 18 Percussion 13 
Solo Strings 9 Drums 14 

 

 
Po wybraniu kategorii „Drums” edytowalnych parametrów będzie 
mniej, niż te, które wymieniono w niniejszej instrukcji. 
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Edycja brzmień 
 

 

Edycja brzmienia 
 
Poniższa procedura pokazuje, jak zmieniać ustawienia brzmie-
nia. 

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo edytować brzmienie, patrz 
akapit „Edycja szczegółowa brzmienia” (s. 24). 

 

Procedura podstawowa 
 

 

1. W punkcie 3 akapitu „Zmiana brzmienia" (s. 23) przestaw 
kursor na pole „TONE LEVEL”. 

 

 
 

Teraz kołem danych będzie można zmienić poziom głośności 
odtwarzania danego brzmienia. 

 

2. Naciśnij przycisk kursora [►]. 

 Na ekranie pojawią się parametry, których wartość można zmie-
niać dla każdego brzmienia. 

 

3. Edytuj ustawienia. 

 
 

Przyciskami kursora przestawiaj kursor na parametr, którego wartość 
chcesz zmienić, a kołem danych zmieniaj wartość. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten ekran roboczy pokazuje parametry, oznaczone na wyka-
zie symbolem „#” (s. 25 i następne). Dostępne do edycji pa-
rametry są inne dla każdego brzmienia. 

4. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Jeśli chcesz zachować dokonane zmiany, zachowaj 
Zestaw Ustawień (s.  60) . 

 

 
Jeśli chcesz zmienić ogólny poziom głośności Zestawu 
Ustawień, przyciskami kursora zaznacz pole „PATCH 
LEVEL” i kołem danych dobierz wartość. 

Dostępne wartości: 0–200 
 

 

Edycja szczegółowa brzmienia 
 

Poniższa procedura podaje sposób edycji szczegółowej. 
 

Procedura podstawowa 
 

 

1. W punkcie 3 akapitu „Zmiana brzmienia" (s. 23) wybierz 
brzmienie, którego ustawienia chcesz zmieniać. 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Pojawi się ekran roboczy „TONE EDIT ”. 

3. Edytuj ustawienia. 
 

 
Przyciskami grupy PAGE wybieraj zakładki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyciskami kursora [▼][▲] przestawiaj kursor na parametr, któ-

rego wartość chcesz zmienić, a kołem danych dobieraj wartość. 

Równoczesne wciśnięcie przycisków kursora [▼][▲] przyspiesza 

jego ruch. 

 
 
Szczegółowy opis parametrów w akapicie „Wykaz parametrów 
(brzmienia PCM)” (s. 25). 

4. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zacho-
wać. 60) . 
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Edycja brzmień 
 

 

 

Wykaz parametrów (brzmienia PCM) 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie brzmienia. 

Po wybraniu wartości „OFF” brzmienie będzie wyciszone. 
TONE CATEGORY Wybieranie kategorii (grupy) brzmień. 
TONE NUMBER Wybieranie numeru brzmienia. 
LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności. 
OCTAVE # -3–+3 Transpozycja brzmienia w krokach oktawowych. 

CHROMATIC OFF, ON 
Wybierz wartość „ON”, jeśli chcesz odtwarzać brzmienie chromatycznie.
Po wybraniu wartości „ON”, wysokość dźwięków będzie się zmieniać w 
krokach półtonowych nawet w przypadku „podciągania” struny. 

OFF Wyłączanie funkcji LEGATO. 

LEGATO 
ON 

Gdy będziesz grać techniką uderzania palcem w struny lub przeciąga-
nia palcami po gryfie (płynne przechodzenie wsyoośći dźwięku), w 
dźwięku kolejnych nut będzie pomijana faza początkowa (atak). 

Funkcji LEGATO można używać, gdy parametr „CHROMATIC” ma war-
tość „ON”. 

LEVEL VELOCITY SENS -50–+50 

Określanie głębokości zmian poziomu głośności w zależności od 
siły uderzania w struny. 

Dla wartości dodatnich poziom głośności będzie rosnąć, gdy będziesz 
grać dynamiczniej. 

VELOCITY CURVE TYPE FIX, 1–7, TONE 

Wybieranie krzywej, określającej sposób zmieniania się poziomu 
głośności w zależności od dynamiki gry. Zazwyczaj należy wybierać 
wartość „TONE”. Wtedy używana będzie krzywa, optymalna dla 
danego brzmienia. 
Jeśli zmiany poziomu głośności nie będą wymagane, wybieraj wartość 
„FIX”. 

 

 
NUANCE SW OFF, ON Określanie, czy niuanse gry (s. 28) będą zmieniać barwę dźwięku. 
PAN L50–R50 Określanie miejsca brzmienia w panoramie stereofonicznej. 

TONE 

STRING LEVEL1–6 1–100 

Regulacja poziomu głośności poszczególnych strun. 
W przypadku brzmień PCM i brzmienia modelującego można wybrać 
wartość „0” dla tych strun, które nie powinny wyzwalać tego brzmienia; 
pozwala to tworzyć „podzielone” konfiguracje. 

PITCH SHIFT -24–+24 Transpozycja półtonowa (w zakresie ±2 oktawy). 

PITCH FINE -50–+50 Transpozycja półtonowa (w krokach co 1 jednostka, odpowiadającej 
1/100 półtonu). 

OFF Efekt PORTAMENTO nie będzie stosowany. 
ON Efekt PORTAMENTO będzie stosowany. PORTAMENTO SW 

TONE Stosowane będą ustawienia najodpowiedniejsze dla danego brzmienia.

RATE Czas przejścia od jednej wysokości dźwięku do drugiej będzie 
zależeć od interwału między tymi dźwiękami. 

PORTAMENTO TYPE 

TIME Czas przejścia od jednej wysokości dźwięku do drugiej będzie zaw-
sze taki sam i nie będzie zależeć od interwału. 

PITCH 

PORTAMENTO TIME 0–100 Określanie czasu trwania efektu PORTAMENTO (długości przejścia). 
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Edycja brzmień 
 

 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
OFF Filtr nie będzie stosowany. 

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

BPF 

Filtr pasmowoprzepustowy. 
Obszar wokół częstotliwości odcięcia nie będzie przetwarzany, a obszary 
poniżej i powyżej częstotliwości odcięcia będą tłumione. Jest to użyteczne 
w przypadku tworzenia wyraźnego brzmienia. 

HPF 

Filtr górnoprzepustowy. 
Filtr tłumi częstotliwości poniżej częstotliwości odcięcia. Nadaje się do 
brzmień perkusyjnych o wyraźnie zaznaczonym dźwi…ęku w paśmie wy-
sokich częstotliwości. 

PKG 

Filtr punktowy. 
Filtr podbija częstotliwości wokół częstotliwości odcięcia. Używając gene-
ratora przebiegów wolnozmiennych (LFO) do okresowej modulacji często-
tliwości odcięcia można kreować efekt WAH. 

LPF2 

Drugi filtr dolnoprzepustowy. 
Filtr tłumi częstotliwości powyżej częstotliwości odcięcia, ale czułość filtra 
jest niższa o połowę w porównaniu z filtrem, wybieranym wartością „LPF”. 
Filtr nadaje się do symulowania takich instrumentów, jak fortepian aku-
styczny. 
* Po wybraniu wartości „LPF2” parametr „RESONANCE” staje się 

niedostępny. 

LPF3 

Trzeci filtr dolnoprzepustowy. 
Filtr tłumi częstotliwości powyżej częstotliwości odcięcia, ale czułość filtra 
będzie zmienia się w zależności od częstotliwości odcięcia. Filtr nadaje się 
do symulowania instrumentów akustycznych, ale nawet przy takich sa-
mych ustawieniach opcji „TVF ENVELOPE” generowany dźwięk będzie 
różnić się w szczegółach od tego, uzyskiwanego po wybraniu wartości 
„LPF2”. 

* Po wybraniu wartości „LPF3” parametr „RESONANCE” staje się 
niedostępny. 

FILTER TYPE 

TONE Stosowane będą ustawienia najodpowiedniejsze dla danego brzmienia. 
CUTOFF # -50–+50 Wybieranie częstotliwości odcięcia, do której efekt jest stosowany. 

RESONANCE -50–+50 
Podbijanie częstotliwości wokół częstotliwości odcięcia, co umożliwia pod-
kreślanie charakteru brzmienia. Nadmierne zwiększanie tej wartości może 
być przyczyną zniekształceń i oscylacji. 

CUTOFF VELOCITY 
SENS 

-50–+50 
Określanie głębokości zmian częstotliwości odcięcia w zależności od dy-
namiki gry. Dla wartości dodatnich dynamiczniejsza gra będzie zwiększać 
częstotliwość odcięcia. 

CUTOFF NUANCE SENS -50–+50 Określanie, jak niuanse gry (s. 28) będą wpływać na częstotliwość odcię-
cia. 

CUTOFF VELOCITY 
CURVE FIX, 1–7, TONE 

Wybieranie krzywej zmian częstotliwości odcięcia w zależności od dyna-
miki gry. Zazwyczaj należy wybierać wartość „TONE”. Wtedy używana 
będzie krzywa, optymalna dla danego brzmienia. 
Jeśli zmiany częstotliwości odcięcia nie będą wymagane, wybieraj wartość 
„FIX”. 

 

 

FILTER 

CUTOFF KEYFOLLOW -200–+200 
Określanie wpływu wysokości granych nut na częstotliwość odcięcia. 

Dla wartości dodatnich im wyższy będzie dźwięk, tym częstotliwość odcię-
cia będzie wyższa. 

TVF ENV DEPTH -50–+50 
Amplituda obwiedni filtra. 

Im wyższa wartość, tym silniejsze będą zmiany częstotliwości odcięcia w 
czasie. 

TVF ATTACK TIME -50–+50 Określanie czasu narastania obwiedni filtra. 
TVF DECAY TIME -50–+50 Określanie czasu opadania obwiedni filtra. 
TVF SUSTAIN LEVEL -50–+50 Określanie poziomu zasadniczego obwiedni filtra. 
TVF RELEASE TIME -50–+50 Określanie czasu zanikania obwiedni filtra. 

TVF ATTACK VEL SENS -50–+50 
Określanie, jak dynamika gry będzie wpływać na czas narastania obwiedni 
filtra. Dla wartości dodatnich dynamiczniejsza gra będzie skracać czas 
narastania. 

TVF 

TVF ATK NUANCE SENS -50–+50 Określanie, jak niuanse gry (s. 28) będą wpływać na czas narastania. 
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Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
TVA ATTACK TIME # -50–+50 Określanie czasu narastania obwiedni wzmocnienia. 
TVA DECAY TIME -50–+50 Określanie czasu opadania obwiedni wzmocnienia. 
TVA SUSTAIN LEVEL -50–+50 Określanie poziomu zasadniczego obwiedni wzmocnienia. 
TVA RELEASE TIME # -50–+50 Określanie czasu zanikania obwiedni wzmocnienia. 

TVA ATTACK VEL SENS -50–+50 

Określanie, jak dynamika gry będzie wpływać na czas narastania ob-
wiedni wzmocnienia. 

Dla wartości dodatnich dynamiczniejsza gra będzie skracać czas nara-
stania. 

TVA ATK NUANCE SENS -50–+50 Określanie, jak niuanse gry (s. 28) będą wpływać na czas narastania 
poziomu głośności. 

LEVEL NUANCE SENS -50–+50 Określanie, jak niuanse gry (s. 28) będą wpływać na poziom głośności.

1 Dźwięk nuty, zagranej na danej strunie nie będzie tłumić dźwięku po-
przedniej nuty, zagranej na tej strunie. 

TVA 

RELEASE MODE 

2 Dźwięk wszystkich nut, zagranych na danej strunie będzie tłumiony 
przed pojawieniem się dźwięku następnej nuty, zagranej na tej strunie.

PITCH ENV VEL SENS -50–+50 

Określanie głębokości zmian (amplitudy) obwiedni stroju jako reakcji 
na dynamikę gry. 

Dla wartości dodatnich dynamiczniejsza gra będzie zwiększać zmiany, 
wprowadzane za pomocą obwiedni stroju (wzrost amplitudy). 

PITCH ENV DEPTH -12–+12 
Amplituda obwiedni stroju. 

Im wyższa wartość, tym silniejsze będą zmiany częstotliwości odcięcia 
w czasie. 

PITCH ATTACK TIME -50–+50 Określanie czasu narastania obwiedni stroju. 

PITCH ENV 

PITCH DECAY TIME -50–+50 Określanie czasu opadania obwiedni stroju. 
0–100 Określanie szybkości (częstotliwości) modulacji pierwszego LFO. 

BPM  Określanie częstotliwości modulacji LFO1 w wartościach rytmicznych. LFO1 RATE 

TONE Częstotliwość modulacji będzie dopasowywana do używanego 
brzmienia. 

LFO1 PITCH DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO1 będzie odstrajać dźwięki. 

Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO1 nie zmieniał wysokości 
dźwięków. 

LFO1 TVF DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie głębokości modulacji częstotliwości odcięcia. Wybierz war-
tość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO1 nie zmieniał częstotliwości odcię-
cia. 

LFO1 TVA DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO1 będzie zmieniać poziom głośności. 

Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO1 nie zmieniał poziomu 
głośności. 

LFO1 

LFO1 PAN DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO1 będzie zmieniać miejsce brzmienia w 
panoramie stereofonicznej. Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby 
LFO1 nie zmieniał miejsca brzmienia w panoramie stereofonicznej. 

0–100 Określanie szybkości (częstotliwości) modulacji drugiego LFO. 

BPM  Określanie częstotliwości modulacji LFO2 w wartościach rytmicznych. LFO2 RATE 

TONE Częstotliwość modulacji będzie dopasowywana do używanego 
brzmienia. 

LFO2 PITCH DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO2 będzie odstrajać dźwięki. 

Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO2 nie zmieniał wysokości 
dźwięków. 

LFO2 TVF DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie głębokości modulacji częstotliwości odcięcia. Wybierz war-
tość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO2 nie zmieniał częstotliwości odcię-
cia. 

LFO2 TVA DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO2 będzie zmieniać poziom głośności. 

Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby LFO2 nie zmieniał poziomu 
głośności. 

LFO2 

LFO2 PAN DEPTH OFF, -50–+50 
Określanie, jak silnie LFO2 będzie zmieniać miejsce brzmienia w 
panoramie stereofonicznej. Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby 
LFO2 nie zmieniał miejsca brzmienia w panoramie stereofonicznej. 
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Używanie parametrów ze wskaźnikiem „Nuance” 
Parametry z tym wskaźnikiem służą do detekcji sposobu gry na gitarze lub basie, wprowadzając odpowiednie zmiany w dźwięku 
brzmienia PCM. 

Jeśli np. parametr „CUTOFF NUANCE SENSE” będzie mieć wartość dodatnią, częstotliwość odcięcia brzmienia PCM będzie ob-
niżana, gdy palcami będziesz grać tłumione dźwięki, aby generować dźwięki o łagodniejszej barwie. 

Inny przykład, możesz użyć pierwszego brzmienia PCM do kreowania dźwięku, który będzie słyszalny wtedy, gdy będziesz ude-
rzać struny kostką, a drugiego brzmienia PCM do kreowania dźwięku, który będzie słyszalny wtedy, gdy będziesz uderzać stru-
ny palcami. W tym celu parametrom ze wskaźnikiem NUANCE należy dobrać podane niżej wartości, aby przełączać brzmienia 
PCM1 i PCM2 techniką gry. 

• Ustawienia pierwszego brzmienia PCM 

 TONE CATEGORY/NUMBER: dźwięk będzie się pojawiać podczas gry kostką 

 LEVEL NUANCE SENS: +50 

• Ustawienia drugiego brzmienia PCM 

 TONE CATEGORY/NUMBER: dźwięk będzie się pojawiać podczas gry palcami 

LEVEL NUANCE SENS: -50 
 

Aby uaktywnić te parametry, parametrowi „NUANCE SW” należy dobrać wartość „ON”, a następnie dobrać im podane wartości. 

Aby ustawić reakcję na niuanse gry, właściwą dla używanego instrumentu (gitara lub bas), dobierz odpowiednią wartość parame-
trom „NUANCE DYNAMICE” i „NUANCE TRIM” (s. 75). 
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Wykaz parametrów (brzmienie modelujące) 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie brzmienia. Po wybraniu wartości „OFF” brzmie-
nie będzie wyciszone. 

Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „GUITAR” (s. 9) 
E.GTR, AC, 
E.BASS, SYNTH 

Wybieranie kategorii (grupy) brzmień. 

Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS” (s. 9) 
TONE CATEGORY 

E.BASS, SYNTH, 
E.GTR 

Wybieranie kategorii (grupy) brzmień. 

TONE NUMBER 001– Wybieranie brzmienia. Opis w poniższej tabeli (kategoria brzmienia: 
E.GTR–SYNTH). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności. 

TONE 

STRING LEVEL1–6 0–100 

Regulacja poziomu głośności poszczególnych strun. 
W przypadku brzmień PCM i brzmienia modelującego można wybrać 
wartość „0” dla tych strun, które nie powinny wyzwalać tego brzmienia; 
pozwala to tworzyć „podzielone” konfiguracje. 

PITCH SHIFT -24–+24 Transpozycja wysokości dźwięku w krokach półtonowych (±2 oktawy). 
PITCH 

PITCH FINE -50–+50 Transpozycja półtonowa (w krokach co 1 jednostka, odpowiadającej 
1/100 półtonu). 

12STR SW OFF/ON 
Wybierz wartość „ON” jeśli chcesz generować dźwięk gitary 12-
strunowej. Dźwięk konwencjonalnej gitary 6-strunowej będzie 
wzbogacany o dźwięk dodatkowych strun gitary 12-strunowej. 

DIRECT LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności strun głównych. 

SHIFT1–6 -24–+24 

Regulacja różnicy wysokości 
dźwięków poszczególnych 
strun dodatkowych, względem 
odpowiadającej im strunie 
głównej, w krokach półtono-
wych. 

FINE1–6 -50–+50 

Regulacja wysokości dźwięku 
strun dodatkowych w krokach 
co 1 jednostka (1/100 półto-
nu). 

* W typowej gitarze 12-strunowej struny 
dodatkowe 1 i 2 są strojona na taką samą
wysokość, jak struny główne (parametry 
‘SHIFT1” i „SHIFT2” mają wartość „0”). 
Lekkie odstrojenie za pomocą parametru 
FINE1” i „FINE2” pozwoli uzyskać bar-
dziej realistyczne brzmienie gitary 12 
strunowej. 12STR 

* Parametr „12STR” nie może być używany w następujących konfiguracjach (z pokazanymi niżej parametrami). 
 

• Parametry brzmienia modelującego 
Gdy parametr „TONE CATEGORY” ma wartość „E.BASS” (jeśli opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „GUITAR”) 
lub „E.GTR” (jeśli opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS”). 
PITCH SHIFT≠0 
PITCH FINE≠0 

• Parametry globalne (opcja „MASTER”) 
ALTERNATE TUNING “SWITCH” =ON 
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* Nazwy firm i produktów, pojawiające się w tym dokumencie to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki handlowe. Użyto ich w tym dokumencie w celu 
odpowiedniego opisania dźwięku, symulowanego za pomocą technologii COSM. 

 

KATEGORIA BRZMIEŃ: E.GTR 
NUMER BRZMIENIA 
(PRZETWORNIK) 
GITARA BAS 

Opis 

01: CLA-ST 16: ST 
Modelowanie brzmienia gitary Fender Stratocaster, gitary z tradycyjnymi trzema przetwornikami jednocewko-
wymi. 

02: MOD-ST — Modelowanie brzmienia gitary z trzema aktywnymi przetwornikami jednocewkowymi EMG. 
03: H&H-ST — Modelowanie brzmienia gitary typu Stratocaster z przetwornikami dwucewkowymi. 

04: TE — 
Modelowanie brzmienia gitary Fender Telecaster, gitary z dwoma przetwornikami jednocewkowymi, często 
używanej w stylach country i blues. 

05: LP 17: LP Modelowanie brzmienia gitary Gibson Les Paul Standard, gitary z dwoma przetwornika dwucewkowymi, czę-
sto używanej w muzyce rockowej. 

06: P-90 — 
Modelowanie brzmienia gitary Gibson Les Paul Junior, gitary z dwoma przetwornikami jednocewkowymi o 
czułej nazwie „psie ucho” lub „kostka mydła”. 

07: LIPS — Modelowanie brzmienia gitary Danelectro 56-U3, gitary z trzema przetwornikami o charakterystycznym wy-
glądzie w stylu „srebrnej szminki”. 

08: RICK — Modelowanie brzmienia gitary Rickenbacker 360, półpudła z dwoma unikalnymi przetwornikami jednocewko-
wymi. 

09: 335 — Modelowanie brzmienia gitary Gibson ES-335 Dot, dobrze znanej pół akustycznej gitary z dwoma przetworni-
kami dwucewkowymi. 

10: L4 — 
Modelowanie brzmienia gitary akustycznej Gibson L-4 CES, nadającej się do grania jazzu i wyposażonej w 
dwa przetworniki dwucewkowe oraz naciąg z dokładnie nawiniętymi strunami. 

 
 

KATEGORIA BRZMIEŃ: E.BASS 
NUMER BRZMIENIA 
(PRZETWORNIK) 
GITARA BAS 

Opis 

— 01: VINT JB Modelowanie brzmienia gitary basowej Fender Jazz Bass, wykonanej w latach sześćdziesiątych XX wieku. 
16: JB 02: JB Modelowanie brzmienia gitary basowej Fender Jazz Bass. 

— 03: VINT PB Modelowanie brzmienia gitary basowej Fender Jazz Bass, wykonanej na początku lat sześćdziesiątych XX 
wieku. 

17: PB 04: PB Modelowanie brzmienia gitary basowej Fender Precision Bass. 
— 05: M-MAN Modelowanie brzmienia gitary basowej Man StingRay Bass, wykonanej w latach siedemdziesiątych XX wieku.

— 06: RICK Modelowanie brzmienia gitary basowej Rickenbacker 4001. 
— 07: T-BIRD Modelowanie brzmienia gitary basowej Gibson Thunderbird. 
— 08: ACTIVE Modelowanie brzmienia typowej gitary basowej, wyposażonej w przetworniki aktywne. 
— 09: VIOLIN Modelowanie skrzypiec basowych Höfnera. 

 
 

KATEGORIA BRZMIEŃ: AC 
NUMER BRZMIENIA 
(PRZETWORNIK) 
GITARA BAS 

Opis 

11: STEEL — Modelowanie brzmienia gitary o stalowych strunach. 
12: NYLON — Modelowanie brzmienia gitary o nylonowych strunach. 

13: SITAR — Modelowanie brzmienia elektrycznego sitara Coral. Modelowane są również charakterystyczne brzęczenie 
sitara oraz zmiany barwy dźwięku. 

14: BANJO — Modelowanie brzmienia konwencjonalnego, pięciostrunowego bandżo. 
15: RESO — Modelowanie brzmienia gitary z rezonatorem typu Dobro. 
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KATEGORIA BRZMIEŃ: SYNTH 
NUMER BRZMIENIA (PRZETWORNIK)
GITARA BAS Opis 

18: ANALOG GR 10: ANALOG GR 

Brzmienie klasycznego, analogowego, polifonicznego syntezatora gitarowego (lub basowego). 
Zastosowano sześcioelementowy przester oraz sześć generatorów i filtrów, generujących sześć 
niezależnych przebiegów piłokształtnych o niezależnie przesuwanej wysokości dźwięku, co po-
zwala korzystać z analogowych brzmień syntetycznych, odzwierciedlających niuanse techniki gry 
na gitarze lub basie. 
Aby zmienić wysokość dźwięków, użyj parametru „PITCH A/B” (s. 36). 

19: WAVE SYNTH 11: WAVE SYNTH 
Ten algorytm bezpośrednio przetwarza sygnał struny z przetwornika GK tworząc brzmienie 
syntezatorowe. Pozwala stosować naturalny sposób gry. 

20: FILTER BASS 12: FILTER BASS To instrument podobny do syntetycznego basu z filtrem. 
21: CRYSTAL 13: CRYSTAL Instrument z metalicznym rezonansem. 

22: ORGAN 14: ORGAN 
Instrument o podtrzymywanym wybrzmiewaniu, odpowiedni do grania partii solowych lub wol-
nych utworów. Podobnie, jak w organach, istnieje możliwość regulacji poziomu głośności trzech 
parametrów (FEET 16, 8, 4) w celu tworzenia żądanego brzmienia. 

23: BRASS 15: BRASS 
Ten instrument generuje czyste, dźwięczne brzmienie sekcji dętych instrumentów blaszanych, 
odpowiednie do odgrywania partyii solowych. 

 

E .GTR 
 

 

CLA-ST, MOD-ST, ST 
Grupa Parametr Dostępne 

wartości Opis 
REAR Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny przetwornik. 
R+C Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny i środkowy przetwornik. 
CENTER Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest środkowy przetwornik. 
C+F Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni i środkowy przetwornik.

PU SEL # 

FRONT Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni przetwornik. 
VOLUME 0–100 Ustawianie poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” dźwięk zostanie wyciszony. 

PU 

TONE # 0–100 
Regulacja barwy dźwięku. Wartość standarowa wynosi 100; w miarę obniżania tej wartości 
dźwięk staje się cichszy. 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie reduktora szumów. 

THRESHOLD # 0–100 
Dobieranie poziomu tłumienia zakłóceń. Dobierz wartość wyższą, jeśli poziom zakłóceń jest 
wysoki lub niską, gdy jest niski. Wartość należy dobierać tak, aby brzmienie gitary było natu-
ralne. NS 

RELEASE 0–100 
Określanie czasu od momentu zadziałania reduktora szumów do momentu, gdy poziom za-
kłóceń osiągnie wartość 0. 

 

H&H-ST, TE, LP, P-90, RICK, 335, L4 
Grupa Parametr Dostępne 

wartości Opis 
REAR Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny przetwornik. 
R+F Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny i przedni przetwornik. PU SEL # 
FRONT Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni przetwornik. 

VOLUME 0–100 Ustawianie poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” dźwięk zostanie wyciszony. PU 

TONE # 0–100 
Regulacja barwy dźwięku. Wartość standarowa wynosi 100; w miarę obniżania tej wartości 
dźwięk staje się cichszy. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 

LIPS 
Grupa Parametr Dostępne 

wartości Opis 
REAR Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny przetwornik. 
R+C Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny i środkowy przetwornik. 
CENTER Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest środkowy przetwornik. 
C+F 

Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni i środkowy przetwor-
nik. 

FRONT Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni przetwornik. 

PU SEL # 

ALL Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używane są wszystkie przetworniki. 
VOLUME 0–100 Ustawianie poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” dźwięk zostanie wyciszony. 

PU 

TONE # 0–100 
Regulacja barwy dźwięku. Wartość standarowa wynosi 100; w miarę obniżania tej wartości 
dźwięk staje się cichszy. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
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AC 
 

 

STEEL 
Grupa Parametr Dostępne 

wartości Opis 
Wybieranie typu gitary akustycznej. 

MA28 Brzmienie gitary Martin D-28. Starszy model znany ze swego znakomicie 
zrównoważonego brzmienia. 

TRP-0 Brzmienie gitary Martin 000-28. Ten model charakteryzuje się silnie rezonują-
cym dołem i ostrym, wyraźnym dźwiękiem. 

GB45 Brzmienie gitary Gibson J-45. Tedn klasyczny model cechuje unikalna, wy-
trawna barwa dźwięku. 

GB SML Brzmienie gitary Gibson kompaktowemu-25. Dzięki kompaktowemu korpu-
sowi, ten model gitary jest często stosowany do grania bluesa. 

BODY TYPE # 

GLD40 Brzmienie gitary Guild D-40. Ten model cechuje ciepły rezonans od pudła i 
delikatny rezonans od strun. 

BODY 0–100 
Regulacja rezonansu pudła. Wyższe wartości powodują większy wpływ pudła 
rezonansowego gitary na jej brzmienie. W przypadku skłonności do pojawia-
nia się sprzężeń zwrotnych wartość należy obniżać. 

BODY 

TONE # -50–+50 Regulacja barwy dźwięku pudła rezonansowego. Wartość standardowa to 0; 
wyższe wartości powodują podbijanie wyższych zakresów częstotliwości. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 
 

NYLON 

Grupa Parametr Dostępne 
wartości Opis 

BODY # 0–100 
Regulacja rezonansu pudła. Wyższe wartości powodują większy wpływ pudła 
rezonansowego gitary na jej brzmienie. W przypadku skłonności do pojawia-
nia się sprzężeń zwrotnych wartość należy obniżać. 

ATTACK 0–100 
Regulacja poziomu głośności w momencie uderzenia w strunę. W miarę 
wzrostu wartości, czas narastania staje się krótszy, a brzmienie dźwięczniej-
sze. 

BODY 

TONE # -50–+50 Regulacja barwy dźwięku pudła rezonansowego. Wartość standardowa to 0; 
wyższe wartości powodują podbijanie wyższych zakresów częstotliwości. 

 
 

SITAR 

Grupa Parametr Dostępne 
wartości Opis 

FRONT Symulacja brzmienia generowanego wtedy, używany jest przedni przetwornik.

R+F Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny i przedni 
przetwornik. 

REAR Symulacja brzmienia generowanego wtedy, używany jest tylny przetwornik. 
PU SEL # 

PIEZO Symulacja brzmienia generowanego wtedy, używany jest przetwornik piezo-
elektryczny. 

SENS 0–100 Regulacja czułości wejściowej. 

BODY 0–100 
Regulacja rezonansu pudła. Wyższe wartości powodują większy wpływ pu-
dła rezonansowego gitary na jej brzmienie. W przypadku skłonności do po-
jawiania się sprzężeń zwrotnych wartość należy obniżać. 

COLOR 0–100 Regulacja barwy tonów sitara. 

DECAY 0–100 Określanie czasu przejścia od początkowej fazy dźwięku (ataku) do brzmienia 
zasadniczego. 

BUZZ 0–100 Określanie głębokości charakterystycznego dźwięku sitara, generowane-
go przez mostek, gdy styka się z nim struna. 

ATTACK LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności początkowej fazy dźwięku (ataku). 

BODY 

TONE # -50–+50 Regulacja barwy dźwięku pudła rezonansowego. Wartość standardowa to 0; 
wyższe wartości powodują podbijanie wyższych zakresów częstotliwości. 
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BANJO 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

ATTACK # 0–100 
Określanie poziomu głośności w momencie silnego uderzenia w stru-
nę. W miarę wzrostu wartości, czas narastania staje się krótszy, a 
brzmienie dźwięczniejsze. 

RESO 0–100 Regulacja rezonansu pudła. Im wyższa wartość, tym silniejszy rezo-
nans. BODY 

TONE # -50–+50 
Regulacja barwy dźwięku pudła rezonansowego. Wartość standardowa 
to 0; wyższe wartości powodują podbijanie wyższych zakresów często-
tliwości. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 
 

RESO 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

SUSTAIN 0–100 

Określanie, jak na końcowy poziom głośności wpływać będą 
zmiany wibracji strun. 

Określanie zakresu (czasu), w którym podbijane będą sygnały o ni-
skim poziomie. Im wyższa wartość, tym dłuższe wybrzmiewanie 
dźwięku. 

RESO # 0–100 Regulacja rezonansu pudła. Im wyższa wartość, tym silniejszy rezo-
nans. 

BODY 

TONE # -50–+50 
Regulacja barwy dźwięku pudła rezonansowego. Wartość standardowa 
to 0; wyższe wartości powodują podbijanie wyższych zakresów często-
tliwości. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 
 

E .BASS 
 

 

JB, VINT JB, T-BIRD 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

REAR VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności tylnego przetwornika. 
FRONT VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności przedniego przetwornika. 

VOLUME 0–100 
Określanie końcowego poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” 
dźwięk zostanie wyciszony. 

PU 

TONE # 0–100 Regulacja barwy dźwięku. 
NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 

 
 

PB, VINT PB 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

VOLUME 0–100 Ustawianie poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” dźwięk zosta-
nie wyciszony. PU 

TONE # 0–100 Regulacja barwy dźwięku. 
NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 

 
 

M-MAN 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

TREBLE # -50–+50 Regulacja barwy dźwięku w paśmie wysokich częstotliwości. 
BASS # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w paśmie niskich częstotliwości PU 

VOLUME 0–100 Ustawianie poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” dźwięk zosta-
nie wyciszony. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
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RICK 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

REAR VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności tylnego przetwornika. 
FRONT VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności przedniego przetwornika. 
REAR TONE 0–100 Regulacja barwy dźwięku tylnego przetwornika. 
FRONT TONE 0–100 Regulacja barwy dźwięku przedniego przetwornika. 

VOLUME 0–100 Określanie końcowego poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” 
dźwięk zostanie wyciszony. 

REAR Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny 
przetwornik. 

R+F Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest tylny i 
przedni przetwornik. 

PU 

PU SEL # 

FRONT Symulacja brzmienia generowanego wtedy, gdy używany jest przedni 
przetwornik. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 
 

ACTIVE 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

REAR VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności tylnego przetwornika. 
FRONT VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności przedniego przetwornika. 
TREBLE # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w paśmie wysokich częstotliwości. 
BASS # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w paśmie niskich częstotliwości 

PU 

VOLUME 0–100 Określanie końcowego poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” 
dźwięk zostanie wyciszony. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
 
 

VIOLIN 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

REAR VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności tylnego przetwornika. 
FRONT VOL 0–100 Regulacja poziomu głośności przedniego przetwornika. 

VOLUME 0–100 Określanie końcowego poziomu głośności. Po wybraniu wartości „0” 
dźwięk zostanie wyciszony. 

TREBLE ON # OFF, ON Włączanie i wyłączanie tylnego przetwornika. 
BASS ON # OFF, ON Włączanie i wyłączanie przedniego przetwornika. 

RHYTHM Dobieranie poziomu głośności odpowiedniego do grania akompania-
mentu. 

PU 

RHYTHM/SOLO # 

SOLO Dobieranie wyższego poziomu głośności, odpowiedniego do grania 
solówek. 

NS Patrz opis parametru „NS” tabeli „CLA-ST, MOD-ST, ST” sekcji „E.GTR” (s. 31). 
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SYNTH 
 

 

ANALOG-GR 
Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

Określanie, czy używany będzie dźwięk generatora (przebieg piłokształtny), przesteru (prze-
bieg prostokątny), czy obydwa. 
VCO Wybrzmiewać będzie tylko przebieg z generatora. 
V+D Wybrzmiewać będzie przebieg z generatora i przester. 

MODE # 

DIST Wybrzmiewać będzie tylko przester. 

COMP OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON”, czas zanikania dźwięku generatora zostanie
wydłużony. Jeśli parametr „ENV MOD SW” będzie mieć wartość „ON”, 
czas zanikania dźwięku filtra również będzie wydłużany. 

* Czas zanikania dźwięku przesteru nie będzie wydłużany. 
FILTER CUTOFF # 0–100 Regulacja częstotliwości odcięcia, określającej dźwięczność 

brzmienia. Im wyższa wartość, tym brzmienie dźwięczniejsze. 

TONE 

FILTER RESO # 0–100 
Regulacja rezonansu filtra (unikalne charakterystyki). Wyższe wartości 
będą podbijać dźwięk w rejonie częstotliwości odcięcia, generując 
dźwięk o wyraźniejszym charakterze. 

Automatyczna zmiana częstotliwości odcięcia filtra, zgodnie z amplitudą wibracji strun. Każde uderzenie w struny będzie gene-
rować zmiany barwy dźwięku, podobne do efektu WAH. 

OFF Modulator obwiedni nie będzie stosowany. 

ON 

Każde uderzenie w struny będzie obniżać częstotliwość odcięcia filtra, 
generując efekt WAH. 

 
Bardzo wysokie wartości częstotliwości odcięcia spowodują, że 
efekt będzie trudno zauważalny. ENV MOD SW 

INV 

Każde uderzenie w struny będzie zwiększać częstotliwość odcięcia 
filtra, generując efekt odwrotny do efektu WAH („oo-aah”). 

 
Bardzo wysokie wartości częstotliwości odcięcia spowodują, że 
efekt będzie trudno zauważalny. 

ENV MOD SENS 0–100 

Regulacja czułości wejściowej modulacji obwiedni. Wyższe wartości 
będą zwiększać zakres modulacji obwiedni, pojawiającej się wtedy, 
gdy będziesz delikatnie uderzać w struny. 

 
Dobierając wartość tego parametru słuchaj, jak to wpływa na 
dźwięk. Zacznij od wartości bliskiej „0” i graj, stopniowo zwięk-
szając wartość. 
Dobranie parametrowi „ENV MOD ATTACK” wartości „0” ułatwi 
wysłuchanie zmian. 

ENV 

ENV MOD ATTACK 0–100 
Regulacja czasu narastania modulacji obwiedni, występującej po 
uderzeniu w strunę. 
Im wyższa wartość, tym czas narastania dłuższy. 
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Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
Włączanie transpozycji wysokości dźwięków generatora w odpowiedzi na wibrację strun. 

* Transpozycja jest stosowana tylko do generatora; nie obejmuje swym działaniem przesteru. Aby 
używać transpozycji, parametrowi „MODE” dobierz wartość „CO” lub „V+D”. 

OFF Wysokość dźwięku oryginalnego nie będzie modyfikowana. 

A Stosowana będzie transpozycja zgodnie z ustawieniami parametrów 
„PITCH A” i PITCH A FINE”. 

PITCH SW 

B Stosowana będzie transpozycja zgodnie z ustawieniami parametrów 
„PITCH B” i PITCH B FINE”. 

Określanie głębokości odstrojenia. 

* Parametr działa tylko wtedy, gdy parametr „PITCH SW” ma wartość inną niż „OFF”. 
* Końcowa wartość transpozycji jest określana jako suma wartości parametrów „PITCH A” i 

„PITCH A FINE” oraz „PITCH B” i „PITCH B FINE”. PITCH A/B 

-12–+12 
Określanie transpozycji w krokach półtonowych. Wartość „-12” ozna-
cza transpozycję o oktawę w dół, a wartość „+12” – transpozycję o 
oktawę w górę. 

Określanie dokładnej głębokości odstrojenia. 

* Parametr działa tylko wtedy, gdy parametr „PITCH SW” ma wartość inną niż „OFF”. 
* Końcowa wartość transpozycji jest określana jako suma wartości parametrów „PITCH A” i 

„PITCH A FINE” oraz „PITCH B” i „PITCH B FINE”. PITCH A/B FINE 

-50–+50 
Odstrajanie dokładne. Wartość „-50” odpowiada odstrojeniu o półton 
w dół, a wartość „+50” – odstrojenie o półton w górę. Ten parametr 
umożliwia efektywne uzywanie parametru „DUET”. 

DUET OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON” do oryginalnego dźwięku generatora doda-
ny zostanie przebieg piłokształtny o takiej samej wysokości dźwięku w 
celu pogłębienia brzmienia. 

 
Dobranie transpozycji dźwięku generatora na poziomie „-12” lub 
„+12” (oktawa w dół lub w górę), „-7” lub „+7” (kwinta czysta), „+5” 
lub „-5” (kwarta czysta) pozwala tworzyć potężne, syntetyczne 
brzmienia. 
Dobranie parametrowi generatora „PITCH A FINE” lub „PITCH B 
FINE” wartość około „+5” lub „-5” umożliwia pogłębianie brzmie-
nia. 

To jest funkcja SWEEP, która płynnie zmienia głębokość odstrojenia, gdy parametr „PITCH SW” jest używany do różnicowania
stroju. 

SWEEP SW OFF, ON 

Włączanie i wyłączanie funkcji SWEEP. 

 
Zazwyczaj do sterowania parametrem „PITCH SW” używana jest 
funkcja CONTROL ASSIGN. 
Funkcja SWEEP jest efektywna wtedy, gdy używasz parametru 
„PITCH SW” do zmieniania głębokości odstrajania generatora. 
Nie wpływa na zmiany, występujące w wysokości dźwięku sygna-
łu wejściowego, gdy głębokość transpozycji nie zmienia się. 
Parametry „SWEEP RISE” i „SWEEP FALL” są nieczynne, gdy 
parametr „SWEEP SW” ma wartość „OFF”. 

SWEEP RISE 0–100 
Określanie czasu przejścia do dźwięku o wyższej wysokości. 
Po wybraniu wartości „0” zmiana wystąpi natychmiast; im wyższa war-
tość, tym zmiana będzie zachodzić wolniej. 

PITCH 

SWEEP FALL 0–100 
Określanie czasu przejścia do dźwięku o niższej wysokości. 
Po wybraniu wartości „0” zmiana wystąpi natychmiast; im wyższa war-
tość, tym zmiana będzie zachodzić wolniej. 

Stosowanie elektronicznego efektu VIBRATO, działającego na generator. 

VIBRATO SW OFF, ON 

Włączanie i wyłączanie efektu VIBRATO. 

 
Jeśli ustawisz funkcję CONTROL ASSIGN do sterowania para-
metrem „VIBRATO SW”, to w odpowiedniej chwili podczas będzie
można włączać sugestywny efekt VIBRATO dobierając parame-
trowi „VIBRATO SW” wartość „ON”. 

* Efektu VIBRATO nie można stosować do przesteru. 
VIBRATO RATE 0–100 Regulacja szybkości (częstotliwości) efektu VIBRATO. 

Im wyższa wartość, tym szybszy efekt VIBRATO. 

VIBRATO 

VIBRATO DEPTH 0–100 
Modyfikowanie głębokości efektu VIBRATO. 
Po wybraniu wartości „0” efekt VIBRATO nie będzie stosowany. Im 
wyższa wartość, tym silniejszy efekt VIBRATO. 
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WAVE SYNTH 
Parametr Dostępne wartości Opis 

SAW To jest brzmienie analogowego syntezatora, odpowiednia do grania solówek. 
TYPE # 

SQUARE To jest brzmienie analogowego syntezatora, odpowiednia do grania akompaniamen-
tu. 

COLOR # 0–100 Regulacja barwy dźwięku. Im wyższa wartość, tym dźwięczniejsze brzmienie. 
 
 
FILTER BASS 

Parametr Dostępne wartości Opis 
FILTER CUTOFF # 0–100 

Dobieranie częstotliwości odcięcia, określającej dźwięczność brzmienia. W miarę 
wzrostu wartości parametru, brzmienie staje się dźwięczniejsze. 

FILTER RESO # 0–100 
Regulacja rezonansu (cechy charakterystycznej dźwięku). W miarę wzrostu wartości, 
częstotliwości wokół częstotliwości odcięcia są podbijane, czyniąc dźwięk bardziej 
charakterystycznym i unikalnym. 

FILTER DECAY 0–100 
Regulacja prędkości, z jaką filtr przestaje działać. Im mniejsza wartość, tym działanie 
filtra będzie zanikać szybciej. 
* Dla zbyt niskich wartości parametru „TOUCH SENS” efekt ten będzie niedostępny. 

TOUCH SENS 0–100 
Regulacja czułości działania filtra na uderzenia w struny. W miarę wzrostu war-
tości ruch filtra, wywołany uderzaniem w struny będzie się zwiększać. 
Po wybraniu wartości „0” filtr nie będzie się przesuwać. 

COLOR # 0–100 Akcentowanie pasma niskich częstotliwości. Im wyższa wartość, tym pasmo niskich 
częstotliwości będzie silniej akcentowane. 

 
 

CRYSTL 
Parametr Dostępne wartości Opis 

ATTACK LENGTH 0–100 
Regulacja czasu zanikania początkowej fazy dźwięku. Im niższa wartość, tym czas 
narastania krótszy. 

MOD TUNE 0–100 Określanie stroju modulacji stosowanej do początkowej fazy dźwięku (ataku). 

MOD DEPTH # 0–100 Regulacja głębokości modulacji stosowanej do początkowej fazy dźwięku (ataku). Im 
wyższa wartość, tym głębszy efekt falowania dźwięku. 

ATTACK LEVEL # 0–100 Regulacja poziomu głośności początkowej fazy dźwięku (ataku). 
BODY LEVEL # 0–100 Regulacja poziomu głośności zasadniczej fazy dźwięku. 
SUSTAIN 0–100 Określanie zakresu (czasu), w którym podbijane będą sygnały o niskim poziomie. 

Im wyższa wartość, tym dłuższe wybrzmiewanie dźwięku. 
 
 

ORGAN 
Parametr Dostępne wartości Opis 
FEET16 # 0–100 Długi dźwięk o tej samej wysokości, co dźwięk gitary. 
FEET8 # 0–100 Długi dźwięk o oktawę wyższy od dźwięku gitary. 
FEET4 # 0–100 Długi dźwięk o dwie oktawę wyższy od dźwięku gitary. 
SUSTAIN 0–100 Określanie zakresu (czasu), w którym podbijane będą sygnały o niskim poziomie. 

Im wyższa wartość, tym dłuższe wybrzmiewanie dźwięku. 
 
 

BRASS 
Parametr Dostępne wartości Opis 
FILTER CUTOFF # 0–100 Dobieranie częstotliwości odcięcia, określającej dźwięczność brzmienia. W miarę 

wzrostu wartości parametru, brzmienie staje się dźwięczniejsze. 

FILTER RESO # 0–100 
Regulacja rezonansu (cechy charakterystycznej dźwięku). W miarę wzrostu wartości, 
częstotliwości wokół częstotliwości odcięcia są podbijane, czyniąc dźwięk bardziej 
charakterystycznym i unikalnym. 

TOUCH SENS # 0–100 
Regulacja czułości działania filtra na uderzenia w struny. W miarę wzrostu wartości 
ruch filtra, wywołany uderzaniem w struny będzie się zwiększać. 
Po wybraniu wartości „0” filtr nie będzie się przesuwać. 

SUSTAIN 0–100 Określanie zakresu (czasu), w którym podbijane będą sygnały o niskim poziomie. Im 
wyższa wartość, tym dłuższe wybrzmiewanie dźwięku. 
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Syntezator GR-55 wyposażono w siedem procesorów sygnałowych (AMP, MFX, MOD, CHORUS, DELAY, REVERB i EQ), których strukturę 
połączeń pokazuje poniższy rysunek. 
(Rysunek pokazuje schemat struktury 1.) 

 

 
 

Pierwsze brzmienie PCM 
 

Procesor Korektor 

wieloefektowy charakterystyki 
 
 
 

Drugie brzmienie PCM 
 
 
 

Przedwzmac- Efekty  
niacze gitarowe 

BRZMIENIE MODELUJĄCE 
 
 
 
 
 

ZWYKŁY 
PRZETWORNIK 

 
 

 
Wewnętrzne przyłączanie efektów do brzmień PCM i brzmienia modelującego i tworzenie w ten sposób Zestawu Ustawień umożliwia kre-
owanie szerokiego wachlarza brzmień. 

 

 

Przełączanie efektów 
 

W fabrycznych Zestawach Ustawień efekty są już odpowiednio 
dobrane. Poprzez zmianę tych ustawień można dopasowywać 
brzmienie do własnych potrzeb. 

1. Wybierz Zestaw Ustawień, którego ustawienia chcesz 
zmieniać (s.  16) . 
 

 
 

2. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

 

 
 

3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „EFFECT”. 

 Na ekranie pojawią się efekty, stosowane w ramach aktualnie uży-
wanego Zestawu Ustawień. 

 

4. Włączaj i wyłączaj efekty. 
 
 

Przyciskami kursora zaznacz efekt, a kołem danych włącz 
go („ ”) lub wyłącz („ ”). 

 

5. Zmień efekt. 
 
 

Przyciskami kursora zaznacz efekt, który chcesz zmie-
nić, a kołem danych wybierz inny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dostępne efekty są wyświetlane tak, jak pokazano na rysun-
ku. 

 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

7. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

8. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zacho-
wać (s. 60) . 
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Edycja efektów 
 

Poniższa procedura podaje sposób edycji ustawień efektów. 

Szczegóły odnośnie metod modyfikowania ustawień znajdziesz w 
akapicie „Szczegółowa edycja parametrów efektów” 
(s. 39). 

 

Procedura podstawowa 
 

 

1. W punkcie 3 akapitu „Przełączanie efektów” przestaw 
kursor do kolumny „EFFECT LEVEL”. 
 

 
 

Teraz kołem danych będzie można zmienić poziom głośności da-
nego efektu. 

 

2. Naciśnij przycisk kursora [►]. 

 Na ekranie pojawią się edytowalne parametry poszczególnych 
efektów. 

3. Dobierz wartości. 
 
 

Przyciskami kursora przestaw kursor na parametr, którego wartość 
chcesz zmienić. 

Kołem danych dobierz wartość parametru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ten ekran roboczy pokazuje parametry, oznaczone na wyka-
zie symbolem „#” (s. 41 i następne). Parametry, które można 
ustawiać zależą od typu efektu. 

4. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zachować 
(s. 60). 

 

 
Jeśli chcesz zmienić ogólny poziom głośności Zestawu Usta-
wień, przyciskami kursora zaznacz pole „PATCH LEVEL” i ko-
łem danych dobierz wartość. 

Dostępne wartości: 0–200 
 

 

Szczegółowa edycja 
parametrów efektów 

 

Poniższa procedura podaje sposób szczegółowej edycji ustawień 
efektów. 

 

Procedura podstawowa 
 

 

1. W punkcie 5 akapitu „Przełączanie efektów” zaznacz 
efekt, którego ustawienia chcesz zmieniać. 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Pojawi się ekran roboczy „EFFECT EDIT”. 

3. Dobierz wartości. 
 

 
Przyciskami grupy PAGE prze-
łączaj zakładki. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przyciskami kursora [▼][▲] przestawiaj kursor na parametr, którego 
wartość chcesz zmienić, a kołem danych dobieraj wartość. 

Równoczesne wciśnięcie przycisków kursora [▼][▲] przyspiesza 
jego ruch. 

 
 

Szczegóły o parametrach efektów w akapicie „Wykaz efektów” (s. 
41). 

 

4. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

5. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zachować 
(s. 60). 
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Zmiana struktury / Okre-
ślanie sposobu połączenia 

 
Jeśli chcesz zmienić sposób połączenia efektów, należy zmie-
nić strukturę. 

Syntezator GR-55 daje możliwość używania jednej z dwóch 
dostępnych struktur o następujących własnościach. 

 

STRUKTURA 1 

Szeregowo-równoległe połączenie procesorów AMP, 
MOD i MFX. Używaj tej struktury, gdy chcesz stosować 
efekty niezależnie; procesor MFX do brzmienia synteza-
torowego, a szeregowe połączenie procesorów AMP i 
MOD do gitarowego brzmienia modelującego. 

 

STRUKTURA 2 

Szeregowe połączenie procesorów AMP, MOD i MFX. 
Używaj tej struktury wtedy, gdy efekt procesora MFX 
chcesz stosować do całego Zestawu Ustawień, a proce-
sory AMP i MOD do brzmienia modelującego. 

 
 
1. W punkcie 5 akapitu „Przełączanie efektów” zaznacz 

efekt, którego ustawienia chcesz zmieniać. 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

Pojawi się ekran roboczy „EFFECT EDIT”. 
 

Zmiana struktury 
3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 

„STRUCT”. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora przestaw kursor w miejsce, 
wskazane na poniższym rysunku. 
 

 
 

5. Kołem danych wybierz numer struktury. 
 

 

Określanie sposobu przyłączenia brzmień 
6. Przyciskami kursora przestaw kursor w miejsce, 

wskazane na poniższym rysunku. 
 
 
 
 
 
 
 

Jeśli ramka jest wyświetlana linią przerywaną, dane 
brzmienie jest wyłączone. Brzmienie można włą-
czyć na zakładce „TONE” ekranu roboczego „EDIT” 
(s. 23). 

 
 

7. Kołem danych wybierz miejsce przyłączenia brzmie-
nia. 

 

Wartość Opis 

BYPS Brzmienie nie będzie przetwarzane efektem 
do procesora MFX, AMP i MOD. 

AMP Brzmienie będzie przyłączone do wejścia 
procesora AMP. 

MFX Brzmienie będzie przyłączone do wejścia 
procesora MFX. 

 
8. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 

9. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zachować 
(s. 60). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 



Ustawienia efektów 
 

 

 
 

Wykaz parametrów efektów 
 

* Nazwy firm i produktów, pojawiające się w tym dokumencie są zastrze-
żonymi znakami towarowymi lub znakami handlowymi. Użyto ich w tym 
dokumencie w celu odpowiedniego opisania brzmień, symulowanych 
technologią COSM. 

 
 

Parametry „RATE” i „DELAY TIME” 
Jeśli tym parametrom dobierzesz wartość ze wskaźnikiem „BPM”, wartość ta 
będzie zależeć od wartości parametru „TEMPO” Zestawu Ustawień (s. 58). 
Ułatwia to tworzenie brzmień, zsynchronizowanych z tempem utworu. 

 
 
 

Procesor AMP 
 

Grupa Parametr Dostępne 
wartości Opis 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora.

TYPE 
Patrz opis 
parametru 
„TYPE” 

Wybieranie typu symulowanego 
wzmacniacza. 

GAIN # 0–120 Określanie głębokości przesteru.

LEVEL 0–100 
Poziom głośności wyjściowej efek-
tu. Uważaj, aby wartość parame-
tru nie była zbyt wysoka. 

GAIN SW 
LOW, 
MIDDLE, 
HIGH 

Regulacja przesteru w trzech 
poziomach. Wartość „LOW” daje 
najsłabszy, a wartość „HIGH” 
najsilniejszy przester. 

SOLO SW OFF, ON Włączanie brzmienia odpowied-
niego do solówek. 

TYPE 

SOLO LEVEL 0–100 
Regulacja poziomu głośności, gdy 
parametr „SOLO” ma wartość 
„ON”. 

BASS # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w pa-
śmie niskich częstotliwości 

MIDDLE # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w pa-
śmie średnich częstotliwości. 

TREBLE # 0–100 Regulacja barwy dźwięku w pa-
śmie wysokich częstotliwości. 

PRESENCE 0–100 

Regulacja barwy dźwięku w pa-
śmie bardzo wysokich częstotli-
wości. 
Gdy parametr „TYPE” ma wartość 
„VO DRIVE”, „VO LEAD”, „VO 
CLEAN”, „MATCH DRIVE”, „FAT 
MATCH” lub „MATCH LEAD”, 
parametr ten działa jak filtr, tłu-
miący pasmo bardzo wysokich 
częstotliwości. 

Parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy para-
metr „TYPE” ma wartość „BOSS CLEAN”, „JC-
120”, „JAZZ COMBO”, „CLEAN TWIN”, „PRO 
CRUNCH”, „TWEED”, „BOSS CRUNCH”, 
„BLUES”, „STACK CRUNCH”, „BG LEAD”, 
„BG DRIVE” lub „BG RHYTHM”. 

OFF „Rozjaśnianie” brzmienia nie jest 
stosowane. 

TONE 

BRIGHT 

ON Kreowane brzmienie jest dźwięcz-
niejsze i głośniejsze. 

 

 

Grupa Parametr
Dostępne 
wartości Opis 

Wybieranie typ głośnika. 
OFF Symulator głośnika wyłączony 

ORIGIN 
Głośnik wzmacniacza, wybra-
nego za pomocą parametru 
„TYPE”. 

1x8” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z jednym 8-
calowym głośnikiem 

1x10” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z jednym 10-
calowym głośnikiem 

1x12” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z jednym 12-
calowym głośnikiem 

2x12” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z dwoma12-
calowymi głośnikami 

4x10” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z czterema 10-
calowymi głośnikami. 

4x12” 
Kompaktowa kolumna głośni-
kowa otwarta z czterema 12-
calowymi głośnikami. 

SPEAKER 
TYPE 

8x12” 

Dwie ustawione jedna na dru-
giej kolumny głośnikowe 
szczelne, każda ma 4 głośniki 
12-calowe. 

Symulacja wybranego typu mikrofonu. 

DYN57 

Modelowanie brzmienia mikro-
fonu SHURE SM57, mikrofonu 
dynamicznego używanego po-
wszechnie do instrumentów i 
wokalu. 
Optymalny do współpracy ze 
wzmacniaczami gitarowymi. 

DYN421 

Modelowanie brzmienia mikro-
fonu dynamicznego MD421 
firmy Sennheiser z rozszerzo-
nym pasmem niskich częstotli-
wości. 

CND451 

Modelowanie brzmienia mikro-
fonu pojemnościowego C451B 
firmy AKG o małej membranie, 
używanego z instrumentami. 

CND87 
Modelowanie brzmienia mikro-
fonu U87 firmy Neumann o
płaskiej charakterystyce. 

MIC TYPE

FLAT 
Modelowanie brzmienia mikro-
fonu o całkowicie płaskiej cha-
rakterystyce. 

Symulacja odległości pomiędzy mikrofonem 
i głośnikiem. 
OFF MIC Mikrofon jest ustawiony w pew-

niej odległości od głośnika. 
MIC 
DISTANCE

ON MIC Mikrofon jest umieszczony bli-
sko głośnika. 

Symulacja miejsca umieszczenia mikrofonu.

CENTER Mikrofon jest umieszczony cen-
tralnie w stożku głośnika. MIC 

POSITION

1–10 
Mikrofon jest umieszczony w 
pewnej odległości od środka 
stożka głośnika. 

SP/MIC

MIC 
LEVEL 

0–100 Określanie poziomu sygnału 
mikrofonowego. 
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Wartości parametru „TYPE” 
 

Dostępne wartości Opis 
01: BOSS CLEAN Czysty dźwięk, łagodny i ciepły. 
02: JC-120 Symulacja brzmienia wzmacniacza Roland JC-120. 
03: JAZZ COMBO Brzmienie odpowiednie dla muzyki jazzowej. 
04: FULL RANGE 

Brzmienie o płaskiej charakterystyce. Odpowiednie dla 
gitary akustycznej. 

05: CLEAN TWIN 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Twin Reverb 
firmy Fender. 

06: PRO CRUNCH 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Pro Reverb firmy 
Fender. 

07: TWEED 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Bassman 
4 x 10'' firmy Fender. 

08: DELUXE 
CRUNCH 

Modelowanie brzmienia urządzenia Deluxe Reverb firmy 
Fender. 

09: BOSS CRUNCH 
Ostre brzmienie, wiernie odtwarzające niuanse artykula-
cyjne. 

10: BLUES Brzmienie odpowiednie dla muzyki bluesowej. 
11: WILD CRUNCH Ostre brzmienie z mocnym przesterem. 
12: STACK CRUNCH Ostre brzmienie o dużym wzmocnieniu. 
13: VO DRIVE 

Modelowanie brzmienia urządzenia VOX AC-30TB. 
Typowe brzmienie brytyjskiej muzyki rockowej lat 60-
tych. 

14: VO LEAD 
Modelowanie solowego brzmienia urządzenia AC-30TB 
firmy VOX. 

15: VO CLEAN 
Modelowanie czystego brzmienia urządzenia AC-30TB 
firmy VOX. 

16: MATCH DRIVE 

Modelowanie brzmienia, generowanego przez lewe 
wejście wzmacniacza Matchless D/C-30, nowoczesnego 
wzmacniacza lampowego, używanego w stylach od 
bluesa po rock. 

17: FAT MATCH 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Matchless ze 
zmodyfikowanym wysokim poziomem wzmocnienia. 

18: MATCH LEAD 
Modelowanie brzmienia z prawego wejścia wzmacnia-
cza D/C-30 firmy Mathless. 

19: BG LEAD 
Modelowanie brzmienia solowego wzmacniacza typu 
combo MESA/Boogie, wzmacniacza lampowego, bardzo 
popularnego w latach 70. i 80. XX wieku. 

20: BG DRIVE 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Mesa/Boogie z 
włączonym przełącznikiem TREBLE SHIFT. 

21: BG RHYTHM 
Modelowanie kanału rytmicznego wzmacniacza 
MESA/Boogie. 

22: MS1959 I 
Modelowanie brzmienia, generowanego przez wejście I 
wzmacniacza Marshall 1959 Super Lead. To dźwięczne 
brzmienie odpowiednie dla stylu hard rock. 

23: MS1959 I+II 

Dźwięk połączonych równolegle wejść I i II wzmacnia-
cza lampowego Marshall 1959, tworzących brzmienie o 
silniej zaznaczonym paśmie niskich częstotliwości, niż 
wejście I. 

24: MS HIGAIN 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Marshall ze zmie-
nionym podbiciem zakresu średnich częstotliwości. 

25: MS SCOOP 
Modelowanie brzmienia wzmacniacza Marshall podra-
sowanego na metalowe brzmienie. 

26: R-FIER VINTAGE
Symulacja brzmienia, uzyskiwanego za pomocą kanału 
2 w trybie VINTAGE we wzmacniaczu MESA/Boogie 
DUAL Rectifier. 

27: R-FIER MODERN
Symulacja brzmienia, uzyskiwanego za pomocą kanału 
2 w trybie MODERN we wzmacniaczu MESA/Boogie 
DUAL Rectifier. 

28: R-FIER CLEAN 
Modelowanie brzmienia, uzyskiwanego za pomocą 
kanału 1 w trybie CLEAN we wzmacniaczu 
MESA/Boogie DUAL Rectifier. 

29: T-AMP LEAD 
Modelowanie brzmienia, uzyskiwanego w trybie AMP3 
wzmacniacza Hughes & Kettner Triamp. 

30: T-AMP CRUNCH 
Modelowanie brzmienia, uzyskiwanego w trybie AMP2 
wzmacniacza Hughes & Kettner Triamp. 

31: T-AMP CLEAN 
Modelowanie brzmienia, uzyskiwanego w trybie AMP1 
wzmacniacza Hughes & Kettner Triamp. 

32: BOSS DRIVE Brzmienie z przeraźliwym przesterem. 
33: SLDN 

Modelowanie brzmienia wzmacniacza SLO-100 firmy 
SOLDANO, bardzo popularnego w latach 80. XX wieku.

34: LEAD STACK Ostre brzmienie solowe o dużym wzmocnieniu. 
35: HEAVY LEAD Potężne brzmienie solowe z silnym przesterem. 
36: BOSS METAL 

Metaliczne brzmienie odpowiednie dla ciężkich riffów 
stylu heavy metal. 

37: 5150 DRIVE 
Modelowanie brzmienia kanału solowego wzmacniacza 
Peavey EVH 5150. 

38: METAL LEAD 
Brzmienie solowe nadające się do grania muzyki w styli 
heavy metal. 

39: EDGE LEAD Ostre brzmienie odpowiednie do gry solowej. 
40: BASS CLEAN 

Czyste brzmienie, świetnie nadające się do brzmień 
gitary basowej. 

 

 

Dostępne wartości Opis 
41: BASS CRUNCH 

Ostre brzmienie z naturalnym przesterem, brzmiącym 
wspaniale z gitarą basową. 

42: BASS HIGAIN 
Brzmienie o wysokim wzmocnieniu, odpowiednie dla 
gitary basowej. 

 
 

Procesor MOD 
 

Grupa Parametr Dostępne 
wartości Opis 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora. 

PAN L50–R50 

Określanie miejsca w panoramie 
stereofonicznej. 
Wartość parametru jest stosowana 
nawet wtedy, gdy parametr 
„SWITCH” ma wartość „OFF”. 

TYPE 

EFFECT TYPE

Patrz opis 
parametru 
„EFFECT 
TYPE” 

Wybieranie typu efektu. 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie reduktora 
szumów. 

THRESHOLD 0–100 

Określanie intensywności reakcji 
efektu na poziom zakłóceń. 

Wartość „0” wyłącza reduktor szu-
mów. 

Wartości zbyt wysokie mogą powo-
dować całkowite tłumienie dźwięku, 
jeśli poziom sygnału gitarowego 
będzie niski. 

NS 

RELEASE 0–100 

Czas od momentu zadziałania re-
duktora szumów do momentu, gdy 
poziom zakłóceń osiągnie wartość 
0. 
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Wartości parametru „EFFECT 
TYPE” 

 

01: OD/DS 
Parametr Dostępne 

wartości Opis 
Wybieranie typu efektu. 

MID BOOST 
Efekt typu BOOSTER z unikalną charakte-
rystyką pasma środkowych częstotliwości. 
Idealny do solówek. 

CLEAN 
BOOST 

Efekt może być używany nie tylko jako 
BOOSTER, ale również samodzielnie w 
celu zapewnienia czystego, dynamicznego 
dźwięku. 

TREBLE 
BOOST 

Efekt typu BOOSTER o dźwięcznej cha-
rakterystyce. 

BLUES OD 

Symulacja brzmienia kostki BD-2 firmy 
BOSS. 
Dźwięczne brzmienie, wierne odtwarzające 
niuanse artykulacyjne. 

CRUNCH Dźwięczne, chropawe brzmienie z elemen-
tami przesterowanego wzmacniacza. 

NATURAL OD Naturalnie brzmiący przester lekko prze-
sterowanego wzmacniacza. 

OD-1 Brzmienie kostki OD-1 firmy BOSS. Deli-
katny, przyjemny przester. 

T-SCREAM 
Symulacja brzmienia urządzenia Ibanez 
TS-808. 

TURBO OD Symulacja przesteru o silnym wzmocnieniu 
efektu BOSS OD-2. 

WARM OD Delikatny przester. 
DISTORTION Tradycyjny przester. 
MILD DS Delikatny przester. 
MID DS 

Przester z podbitym pasmem średnich 
częstotliwości. 

RAT Symulacja urządzenia Proco RAT. 
GUV DS Symulacja urządzenia Marshall Guv’nor. 
DST+ 

Symulacja urządzenia MXR Distortion 
Plus. 

MODERN DS Głęboki przester wielkiego wzmacniacza o 
dużym stopniu wzmocnienia. 

SOLID DS Przester z dużą ilością alikwotów. 
STACK Dźwięczne, chropawe brzmienie z elemen-

tami przesterowanego wzmacniacza. 
LOUD Idealny przester do odgrywania ciężkich 

riffów stylu heavy metal. 

METAL ZONE 
Symulacja brzmienia urządzenia BOSS 
MT-2. Dostarcza szeroką gamę metlowych 
brzmień, od starych styli po slash metal. 

LEAD 
Zniekształcenie zawiera zarówno elementy 
przesteru typu OVERDRIVE, jak i 
DISTORTION. 

60S FUZZ Symulacja urządzenia Fuzz Face. Ciężkie 
brzmienie typu FUZZ. 

OCT FUZZ Symulacja urządzenia Ace Tone FUZZ. 

TYPE 

MUFF FUZZ Symulacja urządzenia Electro-Harmonix 
Big Muff π. 

DRIVE # 0–120 
Określanie głębokości zniekształcenia 
(przesteru). 

TONE # -50– +50 Regulacja barwy dźwięku. 
LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności przesteru. 

 

02: WAH 
Parametr Wartość Opis 

Określanie trybu pracy efektu WAH. 
MANUAL (*3) Efektem WAH można sterować za pomocą 

pedału ekspresji. 
T.UP 

MODE # 

T.DOWN 
Kreowanie efektu WAH, dopasowanego do 
siły uderzenia w struny. 

Wybieranie typu efektu WAH. 
CRY WAH Symulacja popularnego w latach siedem-

dziesiątych pedału WAH typu CRY BABY.

VO WAH Symulacja brzmienia urządzenia VOX 
V846. 

FAT WAH Efekt WAH o silnym charakterze. 
LIGHT WAH Wyrafinowany efekt WAH bez niezwykłych 

charakterystyk. 

7STRING 
WAH 

Poszerzony efekt WAH charakteryzujący 
się zmiennością zakresów, kompatybilny z 
gitarami siedmiostrunowymi i barytonowy-
mi. 

TYPE (*1) 

RESO WAH Oryginalny efekt wzbogacony o charakte-
rystyki rezonansowe, generowane przez 
filtry analogowego syntezatora. 

PEDAL 
POSITION 
(*1) 

0–100 
Położenie pedału WAH. Wartość parame-
tru będzie się zmieniać podczas używania 
pedału ekspresji. 

SENS (*2) 0–100 Regulacja czułości wejściowej. 
FREQUENCY (*2) 0–100 Określanie częstotliwości środkowej efektu 

WAH. 
PEAK (*2) 0–100 Określanie poziomu głośności efektu. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

(*1) Parametr dostępny wtedy, gdy parametr „Mode” ma wartość „MANUAL”. 
(*2) Parametr dostępny wtedy, gdy parametr „Mode” ma wartość „T.UP” lub 

„T.DOWN”. 

(*3) Przypisz parametr do pedału ekspresji. 
 Parametrowi „FUNCTION” opcji „PEDA/GK CTL” dobierz wartość „MOD 

CONTROL” (s. 57). 
 

03: COMP 
Parametr Wartość Opis 
SUSTAIN # 0–100 Regulacja długości wybrzmiewania dźwięku

(długości efektu SUSTAIN). 
ATTACK # 0–100 Regulacja czasu narastania. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

 

04: LIMITER 
Parametr Wartość Opis 

THRESHOLD # 0–100 Gdy poziom sygnału wejściowego przekro-
czy punkt odniesienia, limiter zaczyna 
działać. 

RELEASE # 0–100 Regulacja czasu zanikania. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

 

05: OCTAVE 
Parametr Wartość Opis 

OCTAVE LEVEL 0–100 
Dodawanie dźwięku o oktawę niższego od 
oryginalnego. Graj pojedyncze dźwięki z 
wyciszonymi pozostałymi strunami. Parametr 
służy do określania poziomu głośności do-
dawanego dźwięku. 

DIRECT LEVEL 
# 0–100 Określanie poziomu sygnału bezpośredniego.
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06: PHASER 

Parametr Wartość Opis 
Określanie ilości faz, które efekt będzie wykorzystywać. 
4 STAGE Efekt czterofazowy. Otrzymujemy łagodny 

efekt PHASER. 
8 STAGE Efekt ośmiofazowy. Najpopularniejsza od-

miana efektu PHASER. 
12 STAGE Efekt dwunastofazowy. Uzyskuje się głęboki 

efekt PHASER. 

TYPE 

BI-PHASE Dwa obwody przesuwnika fazowego połą-
czone szeregowo. 

RATE # 
0–100, 

BPM –  Określanie tempa efektu. 
DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 
RESONANCE 
# 0–100 Określanie intensywności efektu. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

07: FLANGER 
Parametr Wartość Opis 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie tempa efektu. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 
MANUAL # 0–100 Wyznaczanie szybkości (częstotliwości) 

modulacji efektu. 
RESONANCE 
# 0–100 Określanie intensywności efektu. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 
 

08: TREMOLO 
Parametr Wartość Opis 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie tempa efektu. 

DEPTH # 0–100 Określanie intensywności efektu. 

WAVE SHAPE 
# 0–100 

Określanie krzywej zmian poziomu 
głośności. Im wyższa wartość, tym 
bardziej nagłe będą zmiany poziomu 
głośności. 

LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 
 

09: ROTARY 
Parametr Wartość Opis 

RATE SLOW # 
0–
100, 

BPM –  

Określanie szybkości modulacji, gdy 
parametr „SPEED SELECT” będzie mieć 
wartość „SLOW”. 

RATE FAST # 0–100, 

BPM  –  
Określanie szybkości modulacji, gdy 
parametr „SPEED SELECT” będzie mieć 
wartość „FAST”. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 
SPEED 
SELECT # 

SLOW, 
FAST Zmienianie prędkości wirowania symulo-

wanego głośnika. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

10: UNI-V 
Parametr Wartość Opis 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie szybkości modulacji. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

 

11: PAN 
Parametr Wartość Opis 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie częstotliwości zmian panoramy. 

DEPTH # 0–100 Określanie intensywności zmian panoramy. 
WAVE SHAPE 
# 0–100 Wybieranie krzywej zmian miejsca dźwię-

ku w panoramie stereofonicznej. Im wyż-
sza wartość, trym głębsze zmiany. 

LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 
 
 

12: DELAY 
Parametr Wartość Opis 

Wybieranie typu linii opóźniającej. 
SINGLE Prosta linia opóźniająca. 
PAN Sygnały opóźnione są dzielone między lewy i 

prawy kanał. 

STEREO Sygnał bezpośredni jest wyprowadzany 
kanałem lewym, a sygnał po efekcie kana-
łem prawym. 

REVERSE Linia opóźniająca, w której sygnał opóźniony 
jest odtwarzany wstecznie. 

ANALOG Symulacja analogowej linii opóźniającej o 
łagodnym brzmieniu. 

TAPE Kreowanie charakterystycznego efektu falo-
wania dźwięku taśmowego echa. 

MODULATE Linia opóźniająca z niewielką modulacją. 

TYPE 

HICUT Ciepło brzmiąca linia opóźniająca ze stłu-
mionym pasmem wysokich częstotliwości. 

TIME # 
1–3400 
msec, 

BPM –  
Wyznaczanie czasu opóźnienia. 

FEEDBACK # 0–100 Określanie ilości powtórzeń. 

EFFECT LEVEL 0–120 
Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 

Gdy parametr „TYPE” ma wartość 
„REVERSE”, parametr ten służy do 
równoważeniu głośności sygnału 
bezpośredniego i opóźnionego. 

 

13: CHORUS 
Parametr Wartość Opis 

Wybieraniu typu efektu CHORUS. 

MONO Sygnał po efekcie jest monoficzny, wyprowa-
dzany w taki sam sposób obydwoma kana-
łami stereofonicznymi. 

STEREO 1 Stereofoniczny efekt CHORUS o różnym 
charakterze w lewym i prawym kanale. 

STEREO 2 
Efekt stereofoniczny wykorzystujący syntezę 
przestrzenną, z sygnałem bezpośrednim w 
lewym kanale i brzmieniem efektu w prawym 
kanale. 

MONO MILD
Efekt o łagodniejszym charakterze niż w przy-
padku wartości „MONO”. 

STEREO 1 
MILD 

Efekt o silniej stłumionym paśmie wysokich 
częstotliwości niż w przypadku wartości 
„STEREO 1”. 

TYPE 

STEREO 2 
MILD 

Efekt o silniej stłumionym paśmie wysokich 
częstotliwości niż w przypadku wartości 
„STEREO 2”. 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie tempa efektu. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 
EFFECT LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu. 
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14: EQ 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

LOW CUT 
FLAT, 
55–800 Hz 

Określanie częstotliwości odcięcia filtra gór-
noprzepustowego. Wybranie wartości „FLAT” 
powoduje wyłączenie filtra górnoprzepusto-
wego. 

LOW GAIN # -20–+20 dB Stopień podbicia lub tłumienia przedziału 
niskich częstotliwości. 

LO-MID FREQ 20.0 Hz– 
10.0 kHz 

Określanie częstotliwości środkowej przedzia-
łu, modyfikowanego za pomocą parametru 
„LO-MID GAIN”. 

LO-MID Q 0.5–16 

Szerokość przedziału częstotliwości, którego 
częstotliwość środkową określa wartość pa-
rametru „LO-MID FREQ”. Wyższe wartości 
zawężają przedział częstotliwości. 

LO-MID GAIN # -20–+20 dB Stopień podbicia lub tłumienia przedziału 
średnio-niskich częstotliwości. 

HI-MID FREQ 20.0 Hz– 
10.0 kHz 

Określanie częstotliwości środkowej przedzia-
łu, modyfikowanego za pomocą parametru 
„HI-MID GAIN”. 

HI-MID Q 0.5–16 

Szerokość przedziału częstotliwości, którego 
częstotliwość środkową określa wartość pa-
rametru „HI-MID FREQ”. Wyższe wartości 
zawężają przedział częstotliwości. 

HI-MID GAIN # -20–+20 dB Stopień podbicia lub tłumienia przedziału 
średnio wysokich częstotliwości. 

HIGH GAIN # -20–+20 dB Stopień podbicia lub tłumienia przedziału 
wysokich częstotliwości. 

HIGH CUT 

700 Hz– 
11.0 
kHz, 
FLAT 

Określanie częstotliwości odcięcia filtra dol-
noprzepustowego. Wybranie wartości „Flat” 
powoduje wyłączenie filtra dolnoprzepusto-
wego. 

LEVEL -20–+20 dB Regulacja ogólnego poziomu głośności wyj-
ściowej korektora. 

 
 
 
 
 

 

Procesor MFX 
 

Grupa Parametr Wartość Opis 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora 
MFX. 

PAN L50–R50 

Określanie miejsca w panoramie 
stereofonicznej. 
Wartość parametru jest stosowana 
nawet wtedy, gdy parametr 
„SWITCH” ma wartość „OFF”. 

Nazwa 
efektu 

EFFECT TYPE Patrz wykaz 
efektów Wybieranie typu efektu. 

 

Rodzaje efektów procesora MFX 
 

 

01: EQ 
Ten korektor charakterystyki częstotliwościowej pozwala modyfikować barwę 
dźwięku w paśmie niskich, średnich i wysokich częstotliwości. 

 

 

 
Parametr Dostępne wartości Opis 

LOW FREQ 200, 400 Hz 
Wyznaczanie częstotliwości 
środkowej pasma niskich czę-
stotliwości. 

LOW GAIN # -15–+15 dB 

Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma niskich 
częstotliwości. 

MID1 FREQ 200–8000 Hz 
Określanie częstotliwości środ-
kowej pierwszego pasma śred-
nich częstotliwości. 

MID1 GAIN # -15–+15 dB 
Stopień podbicia lub tłumienia 
pierwszego pasma średnich 
częstotliwości. 

MID1 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 

Szerokość pierwszego pasma 
średnich częstotliwości. 

Im wyższa wartość parametru, 
tym węższy przedział częstotli-
wości. 

MID2 FREQ 200–8000 Hz 
Określanie częstotliwości 
środkowej drugiego pasma 
średnich częstotliwości. 

MID2 GAIN # -15–+15 dB 
Stopień podbicia lub tłumienia 
drugiego pasma średnich czę-
stotliwości. 

MID2 Q 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 

Szerokość drugiego pasma 
średnich częstotliwości. 

Im wyższa wartość parametru, 
tym węższy przedział częstotli-
wości. 

HIGH FREQ 2000, 4000, 8000 Hz 
Wyznaczanie częstotliwości 
środkowej pasma wysokich 
częstotliwości. 

HIGH GAIN # -15–+15 dB 

Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma wysokich 
częstotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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02: SUPER FILTER 
Efekt jest filtrem o skrajnie stromych zboczach charakterystyki. Częstotliwość od-
cięcia może się zmieniać okresowo. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybór typu filtra. 

Typ filtra określa częstotliwości, przepuszczane 
przez filtr. 
LPF Częstotliwości niższe od 

częstotliwości odcięcia 
BPF Częstotliwości wokół często-

tliwości odcięcia 
HPF Częstotliwości wyższe od czę-

stotliwości odcięcia 

FILTER TYPE # 

NOTCH Częstotliwości różne od 
częstotliwości odcięcia 

Określanie nachylenia filtra (tłumienności na oktawę) 
-12 dB Łagodne 
-24 dB Gwałtowne 

FILTER SLOPE 

-36 dB Bardzo gwałtowne 

FILTER CUTOFF # 0–100 

Wyznaczanie częstotliwości 
odcięcia filtra. 
Im wyższa wartość, tym wyższa 
częstotliwość odcięcia. 

FILTER 
RESONANC
E # 

0–100 

Określanie rezonansu filtra. 
Wyższe wartości będą silniej 
podbijać obszar wokół często-
tliwości odcięcia. 

FILTER GAIN # 0–+12 dB Poziom wzmocnienia sygnału 
wyjściowego z filtra. 

MODULATION SW OFF, ON Włączanie i wyłączanie modu-
lacji filtra. 

Wybieranie przebiegu modulującego. 
TRI Przebieg trójkątny 
SQR Przebieg prostokątny 
SIN Przebieg sinusoidalny 
SAW1 Przebieg piłokształtny (wzrasta-

jący) 
SAW2 przebieg piłokształtny (opadają-

cy) 

MODULATION 
WAVE 

SAW1 SAW2 

 

RATE 0–100, BPM –  Określanie szybkości 
(częstotliwości) modulacji. 

DEPTH 0–100 Określanie głębokości modulacji.

ATTACK 0–100 

Szybkość zmian częstotliwo-
ści odcięcia. 

Parametr jest efektywny wte-
dy, gdy parametr „Modulation 
WAVE” ma wartość „SQR”, 
„SAW1” lub „SAW2”. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
 
 

03: PHASER 
Stereofoniczny efekt PHASER. Do sygnału oryginalnego dodawany jest zmodu-
lowany sygnał przesunięty fazowo. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

MODE 
4-STAGE, 
8-STAGE, 
12-STAGE 

Określanie ilości faz, używanych przez 
efekt. 

MANUAL # 0–100 Częstotliwość bazowa, od której 
dźwięk będzie modulowany. 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie szybkości (częstotliwości) 
modulacji. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości modulacji. 
Określanie zgodności fazowej. 

INVERSE 
Kanały stereo będą przesunięte fazowo 
względem siebie. Zastosowanie do 
sygnału monofonicznego daje możli-
wość uzyskania pseudo stereofonii. POLARITY 

SYNCHRO 
Kanały stereo nie będą przesunięte 
fazowo względem siebie. Tę wartość 
należy wybierać przetwarzając stereo-
foniczny sygnał wejściowy. 

RESONANCE # 0–100 Określanie głębokości sprzężenia 
zwrotnego. 

CROSS FEEDBACK -98–+98% Głębokość skrośnego sprzężenia zwrot-
nego. Wartości ujemne odwracają fazę.

MIX 0–100 Poziom sygnału przesuniętego fazowo.

LOW GAIN -15–+15 dB
Stopień podbicia (wartości dodatnie) lub 
tłumienia (wartości ujemne) pasma 
niskich częstotliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB
Stopień podbicia (wartości dodatnie) lub 
tłumienia (wartości ujemne) pasma 
wysokich częstotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności wyjścio-
wej. 

 

04: STEP PHASER 
Stereofoniczny efekt phaser. Efekt jest przesuwnikiem fazowym, w którym przesu-
nięcia fazy następują skokowo. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

MODE 
4-STAGE, 
8-STAGE, 
12-STAGE 

Określanie ilości faz, używa-
nych przez efekt. 

MANUAL # 0–100 Częstotliwość bazowa, od której 
dźwięk będzie modulowany. 

RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (często-
tliwości) modulacji. 

DEPTH 0–100 Określanie głębokości modula-
cji. 
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Parametr Wartość Opis 
Określanie zgodności fazowej. 

INVERSE 
Kanały stereo będą przesunięte 
fazowo względem siebie. Za-
stosowanie do sygnału mono-
fonicznego daje możliwość 
uzyskania pseudo stereofonii. POLARITY 

SYNCHRO 
Kanały stereo nie będą przesu-
nięte fazowo względem siebie. 
Tę wartość należy wybierać 
przetwarzając stereofoniczny 
sygnał wejściowy. 

RESONANCE # 0–100 Określanie głębokości sprzęże-
nia zwrotnego. 

CROSS FEEDBACK -98–+98% Głębokość skrośnego sprzęże-
nia zwrotnego. Wartości ujemne 
odwracają fazę. 

STEP RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (często-
tliwości) krokowych zmian. 

MIX 0–100 Poziom sygnału przesuniętego 
fazowo. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma niskich 
częstotliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma wysokich 
częstotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
05: RING MODULATOR 
Modulator pierścieniowy to efekt, który stosuje modulację amplitudy sygnału 
wejściowego, generując „dzwonowe” dźwięki. Można również zmieniać częstotli-
wość modulacji jako odpowiedź na zmiany poziomu głośności sygnału, kierowa-
nego do efektu. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
FREQUENCY # 0–127 Określanie częstotliwości, dla 

której efekt będzie stosowany. 
SENS # 0–100 Głębokość modulacji. 

Określanie, czy modulacja częstotliwości będzie się 
przesuwać w kierunku wyższych częstotliwości (UP), 
czy w kierunku niższych częstotliwości (DOWN). 
UP Wyższe częstotliwości 

POLARITY 

DOWN Niższe częstotliwości 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma niskich 
częstotliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma wysokich 
częstotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
 

06: TREMOLO 
Modulacja poziomu głośności. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybieranie przebiegu modulującego. 
TRI Przebieg trójkątny 
SQR Przebieg prostokątny 
SIN Przebieg sinusoidalny 
SAW1/2 Przebieg piłokształtny MOD WAVE # 
SAW1 SAW2 

 
RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości 

(częstotliwości) zmian. 
DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości do-
datnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia 
(wartości ujemne) pasma 
wysokich częstotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
07: AUTO PAN 
Efekt cyklicznie zmienia miejsce brzmienia w panoramie stereofonicznej. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybieranie przebiegu modulującego w celu określania 
sposobu przemieszczania dźwięku w panoramie stereo-
fonicznej. 
TRI Przebieg trójkątny 
SQR Przebieg prostokątny 
SIN Przebieg sinusoidalny 
SAW1/2 Przebieg piłokształtny MOD WAVE 

RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (częstotli-
wości) zmian. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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08: SLICER 
Dzięki zastosowaniu następujących po sobie kolejnych redukcji poziomu głośno-
ści efekt przekształca brzmienie w taki sposób, aby uzyskiwał charakter frazy 
akompaniamentowej. Jest to szczególnie efektywne w stosunku do brzmień o 
długim czasie wybrzmiewania. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
PATTERN # P01–P20 Wybieranie sekwencji, używanej do tłu-

mienia dźwięku. 
RATE # 0–100, 

BPM –  Częstotliwość stosowania sekwencji. 

ATTACK # 0–100 Szybkość przejścia pomiędzy poszcze-
gólnymi krokami. 

INPUT SYNC SW OFF, ON 
Określanie, czy nuta wejściowa będzie 
powodować uruchamianie sekwencji od 
początku (wartość “ON”), czy też nie 
(wartość „OFF”). 

INPUT SYNC 
THRESHOLD 0–100 Określanie poziomu głośności, przy któ-

rym zostanie rozpoznana nuta wejściowa.

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności wyjściowej.
 
 

09: VK ROTARY 
Efekt umożliwia stosowanie zmiennej reakcji głośnika obrotowego z równocze-
snym silniejszym podbiciem przedziału niskich częstotliwości. 

Efekt posiada taką samą specyfikację, jak efekt ROTARY SPEAKER modelu VK-
7. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Określanie prędkości wirowania głośnika. 
SLOW Powoli SPEED 
FAST Szybko 

BRAKE OFF, ON 
Przełącznik wirowania. 

Po wybraniu wartości „ON”, obroty będą 
stopniowo maleć do zera. Po wybraniu 
wartości „Off”, obroty będą stopniowo 
rosnąć. 

WOOFER SLOW 
SPEED # 0–100 Określanie wolniejszej prędkości obrotu 

głośnika niskotonowego. 
WOOFER FAST 
SPEED # 0–100 Określanie szybszej prędkości obrotu 

głośnika niskotonowego. 

WOOFER TRANS UP 0–100 
Współczynnik szybkości zmiany prędko-
ści wirowania od szybkości mniejszej do 
większej po zmianie wartości parametru 
„SPEED” z „SLOW” na „FAST” dla gło-
śnika wysokotonowego. 

WOOFER TRANS 
DOWN 0–100 

Współczynnik szybkości zmiany prędko-
ści wirowania od szybkości mniejszej do 
większej po zmianie wartości parametru 
„SPEED” z „FAST” na „SLOW” dla gło-
śnika niskotonowego. 

WOOFER LEVEL 0–100 Regulacji poziomu głośności głośnika 
niskotonowego. 

TWEETER SLOW SPEED 
# 0–100 
TWEETER FAST SPEED # 0–100 
TWEETER TRANS UP 0–100 
TWEETER TRANS DOWN 0–100 
TWEETER LEVEL 0–100 

Ustawienia głośnika wysokotonowego. 
Parametry są takie same, jak dla głośni-
ka niskotonowego. 

 

 

Parametr Wartość Opis 

SPREAD 0–10 Określanie, w jaki sposób bę-
dzie się rozchodzić dźwięk 
wirującego głośnika. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
 

10: HEXA-CHORUS 
Efekt posługuje się sześciofazowym efektem Chorus (sześć warstw dźwięku), 
aby uczynić dźwięk bogatszym i szerszym. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 
PRE DELAY 0.0–100 msec Określanie czasu opóźnienia 

wstępnego efektu CHORUS. 
RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (często-

tliwości) modulacji. 
DEPTH # 0–100 Określanie głębokości modula-

cji. 
PRE DELAY 
DEVIATION 0–20 Określanie dewiacji wybrzmie-

wania poszczególnych składo-
wych efektu. 

DEPTH DEVIATION -20–+20 Różnicowanie głębokości mo-
dulacji poszczególnych warstw.

PAN DEVIATION 0–20 

Różnicowanie lokalizacji po-
szczególnych warstw w pano-
ramie stereo. 

Po wybraniu wartości „0” 
wszystkie warstwy zostaną 
umieszczone w środku pano-
ramy stereofonicznej. Dla war-
tości „20” warstwy zostaną 
rozmieszczone co 60 stopni 
względem środka panoramy 
stereofonicznej. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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11: SPACE-D 
Wielokrotny efekt typu CHORUS z dwufazową modulacją stereofoniczną. Efekt 
nie wprowadza wrażenia modulacji, ale tworzy wyraźniejszy efekt CHORUS. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
PRE DELAY 0.0–100 msec Określanie czasu opóźnienia 

wstępnego efektu CHORUS. 
RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (częstotli-

wości) modulacji. 
DEPTH # 0–100 Określanie głębokości modula-

cji. 
PHASE 0–180 deg Określanie rozproszenia prze-

strzennego dźwięku. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
 

12: FLANGER 
Stereofoniczny efekt typu FLANGER. 
Efekt generuje metaliczny, rezonujący dźwięk porównywalny z dźwiękiem startu-
jącego lub lądującego odrzutowca. Efekt posiada dodatkowy filtr, który umożliwia 
zmianę barwy dźwięku sygnału po efekcie. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybór typu filtra. 
OFF Żaden filtr nie będzie stosowany.

LPF Filtr dolnoprzepustowy 
FILTER TYPE 

HPF Filtr górnoprzepustowy 

CUTOFF FREQ 200–8000 Hz Częstotliwość odcięcia, gdy filtr 
jest używany do wycinania okre-
ślonego pasma częstotliwości. 

PRE DELAY 0.0–100 msec Opóźnienie wstępne efektu 
FLANGER. 

RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (częstotli-
wości) modulacji. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości modulacji.

PHASE 0–180 deg Określanie rozproszenia prze-
strzennego dźwięku. 

 

 

Parametr Wartość Opis 

FEEDBACK # -98–+98% Głębokość sprzężenia zwrotne-
go. Wartości ujemne odwracają 
fazę. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
13: STEP FLANGER 
Efekt typu FLANGER, w którym wysokość dźwięków zmienia się krokowo. 
Szybkość zmiany wysokości dźwięków można również wyrażać wartością 
rytmiczną. 
 

 
 

   

Wybór typu filtra. 

OFF Żaden filtr nie będzie stosowa-
ny. 

LPF Filtr dolnoprzepustowy 

FILTER TYPE 

HPF Filtr górnoprzepustowy 

CUTOFF FREQ 200–8000 Hz 

Częstotliwość odcięcia, gdy filtr 
jest używany do wycinania 
określonego pasma częstotli-
wości. 

PRE DELAY 0.0–100 msec Opóźnienie wstępne efektu 
FLANGER. 

RATE # 0–100, BPM –  Określanie szybkości (częstotli-
wości) modulacji. 

DEPTH 0–100 Określanie głębokości modula-
cji. 

PHASE 0–180 deg Określanie rozproszenia prze-
strzennego dźwięku. 

FEEDBACK # -98–+98% 
Głębokość sprzężenia zwrotne-
go. Wartości ujemne odwracają 
fazę. 

STEP RATE # 0–100, BPM –  Szybkość zmian wysokości 
dźwięku. 

LOW GAIN -15–+15 dB 

Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 

Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W 
Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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14: GUITAR AMP SIMULATOR 
Efekt jest symulatorem wzmacniacza gitarowego. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
PRE AMP SW OFF, ON Przełącznik symulatora wzmac-

niacza. 

PRE AMP TYPE # 

JC-120, CLEAN 
TWIN, 
MATCH DRIVE, BG 
LEAD, MS1959I, 
MS1959II, 
MS1959I+II, SLDN 
LEAD, METAL 5150, 
METAL LEAD, OD-1, 
OD-2 TURBO, 
DISTORTION, FUZZ 

Typ wzmacniacza gitarowego. 

PRE AMP VOLUME 
# 0–100 Określanie głębokości znie-

kształcenia (przesteru). 
PRE AMP MASTER 
# 0–100 Regulacja ogólnego poziomu 

głośności wyjściowej. 
PRE AMP GAIN LOW, MIDDLE, HIGH Głębokość przesterowania 

przedwzmacniacza. 
PRE AMP BASS 
PRE AMP MIDDLE 

PRE AMP TREBLE 
0–100 

Regulacja barwy dźwięku pa-
sma niskich, średnich i wyso-
kich częstotliwości. 
Wartości parametru „PRE AMP 
MIDDLE” nie można dobrać, 
jeśli parametr „PREAMP TYPE” 
ma wartość „MATCH DRIVE”. 

PRE AMP 
PRESENCE 0–100 Regulacja barwy dźwięku w 

paśmie bardzo wysokich czę-
stotliwości 

PRE AMP BRIGHT OFF, ON 

Po wybraniu wartości „ON” 
brzmienie jest dźwięczniejsze i 
ostrzejsze. 
Parametr będzie dostępny 
wtedy, gdy parametr „PRE AMP 
TYPE” będzie mieć wartość 
„CLEAN TWIN” lub „BGLEAD”.

SPEAKER SW OFF, ON 
Określanie, czy sygnał będzie 
przechodzić przez głośnik 
(ON), czy też nie (OFF). 

SPEAKER TYPE # (Patrz tabela obok) Wybieranie typu głośnika. 

MIC SETTING 1, 2, 3 

Określanie położenia mikrofonu, 
rejestrującego dźwięk z głośni-
ka. 
Im wyższa wartość parametru, 
tym większa odległość mikrofo-
nu od głośnika. 

MIC LEVEL 0–100 Poziom sygnału wyjściowego z 
mikrofonu. 

DIRECT LEVEL 0–100 Określanie poziomu sygnału 
bezpośredniego. 

PAN L50–R50 Dobieranie miejsca brzmienia w 
panoramie stereofonicznej. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 

Wartości parametru „Speaker Type” 
Kolumna „Głośnik” podaje średnicę głośnika (w calach) oraz ich ilość. 
 

Wartość Obudowa Głośnik Mikrofon 
SMALL 1 Mała z otwartym tyłem 10 Dynamiczny 
SMALL 2 Mała z otwartym tyłem 10 Dynamiczny 
MIDDLE Z otwartym tyłem 12 x 1 Dynamiczny 
JC-120 Z otwartym tyłem 12 x 2 Dynamiczny 
BUILT-IN 1 Z otwartym tyłem 12 x 2 Dynamiczny 
BUILT-IN 2 Z otwartym tyłem 12 x 2 Pojemnościowy 
BUILT-IN 3 Z otwartym tyłem 12 x 2 Pojemnościowy 
BUILT-IN 4 Z otwartym tyłem 12 x 2 Pojemnościowy 
BUILT-IN 5 Z otwartym tyłem 12 x 2 Pojemnościowy 
BG STACK 1 Szczelna 12 x 2 Pojemnościowy 
BG STACK 2 Szczelna duża 12 x 2 Pojemnościowy 
MS STACK 1 Szczelna duża 12 x 4 Pojemnościowy 
MS STACK 2 Szczelna duża 12 x 4 Pojemnościowy 
METAL 
STACK Duża wieżowa podwójna 12 x 4 Pojemnościowy 
2-STACK Duża wieżowa podwójna 12 x 4 Pojemnościowy 
3-STACK Duża wieżowa potrójna 12 x 4 Pojemnościowy 

 
15: COMPRESSOR 
Efekt tłumi miejsca o wysokim poziomie głośności i podbija te, w których poziom 
jest niski, przez co wyrównuje się ogólny poziom głośności. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

ATTACK # 0–100 
Czas, jaki upłynie od momentu 
przekroczenia poziomu odnie-
sienia, do momentu zadziałania 
kompresora. 

THRESHOLD # 0–100 Poziom odniesienia, uruchamia-
jący działanie kompresora. 

POST GAIN # 0–+18 dB Wzmocnienie wyjściowe. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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16: LIMITER 
Efekt tłumi sygnał, który przekracza wyznaczony poziom odniesienia, eliminując 
możliwość wystąpienia zniekształceń. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 

RELEASE # 0–100 
Czas potrzebny na wyłączenie 
kompresji po spadku głośności 
poniżej poziomu, wskazywane-
go wartością parametru 
„THRESHOLD”. 

THRESHOLD # 0–100 Poziom odniesienia, uruchamia-
jący działanie limitera. 

RATIO # 1.5:1, 2:1, 4:1, 100:1 Wyznaczanie współczynnika 
kompresji. 

POST GAIN # 0–+18 dB Wzmocnienie wyjściowe. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 
17: 3TAP PAN DELAY 
Efekt generuje trzy sygnały opóźnione: w lewym i prawym kanale oraz w środ-
ku panoramy stereo. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
DELAY LEFT/RIGHT/ 
CENTER # 

1–2600 msec, 

BPM –  
Określanie czasu opóźnienia po-
szczególnych sygnałów opóźnionych.

CENTER FEEDBACK
# -98–+98% Określanie głębokości sprzężenia 

zwrotnego. Wartości ujemne odwra-
cają fazę. 

HF DAMP 200–8000 Hz, 
BYPASS 

Określanie częstotliwości, powyżej 
której filtrowany będzie sygnał sprzę-
żenia zwrotnego. Jeśli nie chcesz 
tłumić wysokich częstotliwości, wy-
bierz wartość „BYPASS”. 

LEFT/RIGHT/CENTE
R LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności po-

szczególnych sygnałów opóźnionych.

LOW GAIN -15–+15 dB Stopień podbicia (wartości dodatnie) 
lub tłumienia (wartości ujemne) pasma
niskich częstotliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB Stopień podbicia (wartości dodatnie) 
lub tłumienia (wartości ujemne) pasma
wysokich częstotliwości. 

BALANCE D100:0W–
D0:100W 

Równoważenie poziomu sygnału 
bezpośredniego (D) i sygnału po 
efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności wyj-
ściowej. 

 

18: TIME CTRL DELAY 
Stereofoniczna linia opóźniająca o płynnie zmieniającym się czasie opóźnienia. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

DELAY TIME # 1–1300 msec, 

BPM –  
Czas, po którym pojawia się 
dźwięk opóźniony. 

ACCELERATION # 0–15 

Czas, w którym nastąpi przej-
ście od aktualnie stosowanych 
ustawień do nowych ustawień. 
Współczynnik zmian czasu 
opóźnienia bezpośrednio od-
działywuje na współczynnik 
zmiany wysokości dźwięków. 

FEEDBACK # -98–+98% 
Określanie głębokości sprzęże-
nia zwrotnego linii opóźniającej. 
Wartości ujemne odwracają 
fazę. 

HF DAMP 200–8000 Hz, 
BYPASS 

Określanie częstotliwości, po-
wyżej której filtrowany będzie 
sygnał sprzężenia zwrotnego. 
Jeśli nie chcesz tłumić wysokich 
częstotliwości, wybierz wartość 
„BYPASS”. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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19: LOFI COMPRESS 
Efekt intencjonalnie degraduje jakość dźwięku w kreatywnym celu. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybieranie typu filtra stosowanego do dźwięku przed 
jego przejściem przez efekt. 
1 Kompresor będzie wyłączony. 

PRE FILTER TYPE 
# 

2–6 Kompresor będzie włączony. 

LOFI TYPE # 1–9 Poziom degradacji dźwięku. Im 
wyższa wartość, tym gorsza 
jakość dźwięku. 

Typ filtra, stosowanego do sygnału wyjściowego z 
efektu. 
OFF Żaden filtr nie będzie stosowa-

ny. 
LPF Filtr dolnoprzepustowy. 

POST FILTER TYPE 

HPF Filtr górnoprzepustowy. 
POST FILTER 
CUTOFF 200–8000 Hz Podstawowa częstotliwość filtra.

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma niskich 
częstotliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości 
dodatnie) lub tłumienia (warto-
ści ujemne) pasma wysokich 
częstotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygna-
łu bezpośredniego (D) i sygnału 
po efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 

20: PITCH SHIFTER 
Stereofoniczny przesuwnik stroju. 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 
COARSE # -24–+12 semi Określanie odstrojenia w kro-

kach półtonowych. 
FINE # -100–+100 cent Określanie odstrojenia w kro-

kach co dwie jednostki. 
DELAY TIME 

1–1300 msec, BPM – 

 
Opóźnienie wstępne. 

FEEDBACK -98–+98% Głębokość sprzężenia zwrotne-
go. Wartości ujemne odwracają 
fazę. 

LOW GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości do-
datnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma niskich często-
tliwości. 

HIGH GAIN -15–+15 dB 
Stopień podbicia (wartości do-
datnie) lub tłumienia (wartości 
ujemne) pasma wysokich czę-
stotliwości. 

BALANCE # D100:0W–D0:100W Równoważenie poziomu sygnału
bezpośredniego (D) i sygnału po 
efekcie (W). 

LEVEL 0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 

 

   

Procesor DELAY  
 

Grupa Parametr Wartość Opis 
SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora. 

Wybieranie typu linii opóźniającej. 
01:SINGLE Prosta linia opóźniająca. 
02: PAN Sygnały opóźnione są dzielone między 

lewy i prawy kanał. 
03: 
REVERSE Linia opóźniająca, w której sygnał opóź-

niony jest odtwarzany wstecznie. 
04: ANALOG Symulacja analogowej linii opóźniającej 

o łagodnym brzmieniu. 
05: TAPE Kreowanie charakterystycznego efektu 

falowania dźwięku taśmowego echa. 
06: 
MODULATE 

Linia opóźniająca z niewielką modula-
cją. 

TYPE 

07: HICUT Ciepło brzmiąca linia opóźniająca ze 
stłumionym pasmem wysokich często-
tliwości. 

DELAY 
TIME # 

1–3400 
msec, 

BPM – 

Wyznaczanie czasu opóźnienia. 

FEEDBAC
K 
# 

0–100 Określanie ilości powtórzeń. 

TYPE 

EFFECT 
LEVEL 0–120 Regulacja głębokości (poziomu) efektu.

MFX SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora DELAY do procesora 
MFX. 

MOD SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora AMP-MOD do proce-
sora DELAY. 

SEND 

BYPASS 
SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału bezpo-

średniego, nie przetwarzanego przez 
procesor DELAY. 

 

Procesor REVERB 
 

Grupa Parametr Wartość Opis 
SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora. 

Wybieraniu typu efektu pogłosowego. 

01: 
AMBIENCE 

Symulacja pogłosu, uzyskiwanego za 
pomocą mikrofonu, umieszczonego w 
pewnej odległości od źródła dźwięku. 
Efekt ten, zamiast uwypuklać pogłos, 
tworzy poczucie otwartości i prze-
strzennej głębi. 

02: ROOM Symulacja akustyki pokoju. Pogłos o 
ciepłym brzmieniu. 

03: HALL 1
Symulacja akustyki sali koncertowej. 
Pogłos o wyraźnych i przestrzennych 
odbiciach. 

04: HALL 2 Symulacja akustyki sali koncertowej. 
Pogłos o ciepłym brzmieniu. 

TYPE 

05: PLATE 
Symulacja studyjnego efektu pogłoso-
wego, uzyskiwanego za pomocą wibru-
jącej dużej stalowej płyty. Pogłos o 
metalicznym brzmieniu i wyraźnie za-
znaczonej „górze”. 

REVERB 
TIME # 0.1 s–10.0 s Określanie czasu trwania pogłosu (dłu-

gość pogłosu). 

HIGH CUT 
# 

700 Hz– 
11.0 kHz, 
FLAT 

Filtr dolnoprzepustowy, regulujący ilość 
wysokich częstotliwości, występujących 
w pogłosie. Wybranie wartości „Flat” 
powoduje wyłączenie filtra dolnoprze-
pustowego. 

TYPE 

EFFECT 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu.
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Grupa Parametr Wartość Opis 

MFX SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora MFX do procesora 
REVERB. 

MOD SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora AMP-MOD do proce-
sora REVERB. 

SEND 

BYPASS 
SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału bezpo-

średniego, nie przetwarzanego przez 
procesor REVERB. 

 

Procesor CHORUS 
 

Grupa Parametr Dostępne 
wartości Opis 

SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie procesora. 
Wybieraniu typu efektu CHORUS. 

01: MONO Sygnał po efekcie będzie monoficzny, 
wyprowadzany w taki sam sposób 
obydwoma kanałami stereofonicznymi.

02: STEREO Efekt stereofoniczny, w którym w lewym
i w prawym kanale pojawia się efekt 
CHORUS o innym charakterze. 

03: MONO 
MILD 

Efekt o łagodniejszym charakterze niż 
w przypadku wartości „MONO”. 

TYPE 

04: STEREO 
MILD 

Efekt z silniej stłumionym pasmem 
wysokich częstotliwości, niż w przypad-
ku wartości „STEREO”. 

RATE # 0–100, 

BPM –  
Określanie szybkości (częstotliwości) 
modulacji. 

DEPTH # 0–100 Określanie głębokości efektu. 

TYPE 

EFFECT 
LEVEL 0–100 Regulacja głębokości (poziomu) efektu.

MFX SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora MFX do procesora 
CHORUS. 

MOD SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału, kierowa-
nego z procesora AMP-MOD do proce-
sora CHORUS. 

SEND 

BYPASS 
SEND 0–100 Określanie poziomu sygnału bezpo-

średniego, nie przetwarzanego przez 
procesor CHORUS. 

 

 

Procesor EQ 
 

Grupa Parametr Wartość Opis 
LOW GAIN LO-MID GAIN HI-MID GAIN HIGH GAIN 

 

Częstotliwość

 
LO-MID FREQ     HI-MID FREQ 

EQ SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie 
korektora. 

LOW CUT FLAT, 
55–800 Hz 

Określanie częstotliwości 
odcięcia filtra 
górnoprzepustowego. 
Wybranie wartości „FLAT” 
powoduje wyłączenie filtra 
górnoprzepustowego. 

LOW GAIN # -20 dB–+20 dB Stopień podbicia lub tłumie-
nia przedziału niskich czę-
stotliwości. 

LO-MID FREQ 20 Hz–10 kHz 
Określanie częstotliwości 
środkowej przedziału, 
modyfikowanego za pomocą 
parametru „LO-MID GAIN”. 

LO-MID Q 0.5–16 

Szerokość przedziału czę-
stotliwości, którego często-
tliwość środkową określa 
wartość parametru LO-MID 
FREQ”. Wyższe wartości 
zawężają przedział często-
tliwości. 

LO-MID GAIN # -20 dB–+20 dB Stopień podbicia lub tłumie-
nia przedziału średnio ni-
skich częstotliwości. 

HI-MID FREQ 20 Hz–10 kHz 
Określanie częstotliwości 
środkowej przedziału, 
modyfikowanego za pomocą 
parametru „HI-MID GAIN”. 

HI-MID Q 0.5–16 

Szerokość przedziału czę-
stotliwości, którego często-
tliwość środkową określa 
wartość parametru „HI-MID 
FREQ”. Wyższe wartości 
zawężają przedział często-
tliwości. 

HI-MID GAIN # -20 dB–+20 dB Stopień podbicia lub tłumie-
nia przedziału średnio wyso-
kich częstotliwości. 

HIGH GAIN # -20 dB–+20 dB Stopień podbicia lub tłumie-
nia przedziału wysokich 
częstotliwości. 

HIGH CUT 700 Hz–11.0 
kHz, FLAT 

Określanie częstotliwości 
odcięcia filtra dolnoprzepu-
stowego. Wybranie wartości 
„FLAT” powoduje wyłącze-
nie filtra dolnoprzepustowe-
go. 

EQ 

LEVEL -20 dB–+20 dB Regulacja ogólnego pozio-
mu głośności wyjściowej 
korektora. 

CHAR CHARACTER -3–0–+3 Określanie, czy brzmienie 
będzie dźwięcznie („+3+), 
czy matowe (”-3”). 
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Procedura podstawowa 
 

 

1. Wybierz Zestaw Ustawień i naciśnij przycisk [ENTER]. 

Pojawi się ekran roboczy „EDIT”. 
 

 
 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„MASTER”. 

 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄][►] zaznacz ikonę (opcję 
ustawień), której ustawienia chcesz edytować. 

 

Ikona Opis Strona

PEDAL/GK CTL Ustawienia związane ze stero-
waniem. 55 

ASSIGN Ustawienia sterowników 57 
PATCH 
TEMPO 

Ustawienia tempa Zestawu Usta-
wień 58 

GK SET Ustawienia przetwornika GK dla 
poszczególnych Zestawów Usta-
wień 

58 

GUITAR OUT Ustawienia gniazda [GUITAR 
OUT] 59 

ALT-TUNING Ustawienia związane ze stroje-
niem poszczególnych strun gitary 59 

OTHER 

V-LINK Ustawienia funkcji V-LINK 59 
 
4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

5. Edytuj ustawienia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przyciskami kursora [▼][▲] przestawiaj kursor na parametr, 
którego wartość chcesz zmienić, a kołem danych dobieraj war-
tość. 

 
 
 

6. Aby nie stracić dokonanych zmian, należy je zacho-
wać (s. 60). 

 

Dla każdego Zestawu Ustawień można niezależnie określać spo-
sób pracy pedałów i elementów sterujących przetwornika GK (s. 
61). 

Szczegółowy opis innych parametrów znajdziesz w opisie opcji 
„PEDAL/GK CTL” (s. 55). 

 

UWAGA! 

Ustawienia będą dostępne wtedy, gdy parametr systemo-
wy „SYSTEM” (s. 76) będzie mieć wartość „PATCH 
SETTING”. (Gdy będą niedostępne, na ekranie pojawi się 
wskaźnik „**[SYSTEM]**”). 

 

 

Ustawienia sterowników 
 

Dla każdego parametru można określać, za pomocą jakiego 
sterownika będzie można zmieniać jego wartość (s. 62). 

Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji ASSIGN 
(s. 57). 

 

Ustawienia tempa Ze-
stawu Ustawień 

 

Istnieje możliwość ustawiania tempa, używanego do syn-
chronizowania efektów. Szczegółowy opis parametrów znaj-
dziesz w opisie opcji PATCH TEMPO (s. 58). 

 

Ustawienia przetwornika 
GK dla Zestawu Ustawień 

 

Jeśli syntezatora GK-55 używasz podczas występu na żywo, 
możesz zmieniać gitarę zależnie od tego, jaki utwór grasz. 

W tym celu dla każdej gitary należy utworzyć Zestaw GK (s. 
69), a następnie wskazać, że ten Zestaw GK ma być wywoły-
wany razem z Zestawem Ustawień, przygotowanym do danego 
utworu. Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie 
opcji GK SETTING (s. 74). 

 

Ustawienia gniazda [GUITAR OUT] 
 

Gniazdem [GUITAR OUT] można wyprowadzać sygnał stan-
dardowego przetwornika gitary oraz brzmienie modelujące. 

Można np. dokonać takich ustawień, aby sygnał z normalnego 
przetwornika i brzmienie modelujące były odtwarzane przez 
wzmacniacz gitarowy, a inne brzmienia syntezatorowi przez 
system nagłaśniający, podłączony do gniazda [GUITAR OUT]. 
Szczegóły w opisie ustawień gniazda [GUITAR OUT] (s. 70). 
Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji 
GUITAR OUT (s. 59). 

 

 
Jeśli parametr systemowy „GUITAR OUT” (s. 80) będzie mieć 
wartość inną, niż „PATCH”, ustawienia tej opcji będą ignorowa-
ne. 

 

Zmiana stroju poszczególnych strun 
 

Strój poszczególnych strun gitary można zmieniać bez koniecz-
ności przestrajania samej gitary, 

Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji ALT-
TUNING (s. 59). 

* Wysokość dźwięków standardowego przetwornika nie zmieni się. 

 

Ustawienia funkcji V-LINK 
 

Istnieje możliwość edycji ustawień funkcji V-LINK (s. 680, prze-
znaczonej do przełączania obrazów oraz sterowania jaskrawo-
ścią lub nasyceniem obrazu. 
Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji V-LINK 
(s. 59). 
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Wykaz parametrów 
 

  Opcja PEDAL/GK CTL 
 

Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 

STATUS 
(tylko pedał 
[CTL] i prze-
łącznik [EXP 
SW]) 

OFF, ON Włączanie i wyłączanie elementu sterującego (stan jest sygnalizowany diodą). 

Wybieranie funkcji dla pedału [CTL], pedału ekspresji i przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK. 
OFF Żadna funkcja nie będzie przypisana. 

Parametr 
Dostępne war-
tości Opis 

1 

Po wciśnięciu pedału podtrzymywane będzie wy-
brzmiewanie nut, zagranych przed naciśnięciem i po 
jego naciśnięciu. Różnica w stosunku do wartości „4” 
polega na tym, że jeśli będzie wybrzmiewać nuta, 
zagrana na danej strunie, zagranie innej nuty na tej 
strunie spowoduje stłumienie nuty wybrzmiewającej. 
Pozwala to grać bez przerw, jeśli nawet następna nuta 
znajdować się będzie na odległym progu. 

2 

Dźwięk nut, wybrzmiewających w momencie naciśnię-
cia pedału będzie podtrzymywany tak długo, jak długo 
wciśnięty będzie pedał. Nuty, zagrane po wciśnięciu 
pedału, nie będą odtwarzane. 

3 

Dźwięk nut, wybrzmiewających w momencie naciśnię-
cia pedału będzie podtrzymywany tak długo, jak długo 
wciśnięty będzie pedał. Nuty, zagrane po wciśnięciu 
pedału, będą odtwarzane, ale ich dźwięk nie będzie 
podtrzymywany. 

HOLD TYPE 

4 
Po wciśnięciu pedału podtrzymywane będzie wy-
brzmiewanie nut, zagranych przed naciśnięciem i po 
jego naciśnięciu. 

LATCH 
Każde naciśnięcie pedału będzie na przemian włączać 
i wyłączać podtrzymywanie wybrzmiewania dźwięku. 

SWITCH MODE 
MOMENT 

Dźwięk będzie podtrzymywany tylko wtedy, gdy pedał 
będzie wciśnięty. 

PCM TONE 1 OFF, ON 

HOLD 
(tylko pedał 
[CTL]) 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Wybierz wartość „OFF ”, jeśli nie chcesz, aby dźwięku 
nut danego brzmienia był podtrzymywany. 

TAP 
TEMPO 

Ustawianie tempa zgodnie ze sposobem naciskania pedału (wartość będzie wyliczana z inter-
wałów między kolejnymi naciśnięciami). 
Sterowanie przełącznikami poszczególnych brzmień oraz standardowego przetwornika. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 
TONE 1 
OFF/ON 
PCM TONE 
2 OFF/ON 
MODELING 
TONE 
OFF/ON 

SW OFF 

NORMAL 
PU OFF/ON 

Te ustawienia są stosowane wtedy, gdy parametr 
„STATUS” poszczególnych sterowników (pedał [CTL], 
przełącznik pedału ekspresji) ma wartość „OFF”. 
Ustawienia przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK 
odnoszą się do stanu domyślnego (tzn. przed naci-
śnięciem przycisku). 

TONE 1 
OFF/ON 
PCM TONE 
2 OFF/ON 
MODELING 
TONE OFF/ON 

TONE SW 

SW ON 

NORMAL 
PU OFF/ON 

Te ustawienia są stosowane wtedy, gdy parametr 
„STATUS” poszczególnych sterowników (pedał [CTL], 
przełącznik pedału ekspresji) ma wartość „ON”. 
Ustawienia przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK 
odnoszą się do stanu, gdy przycisk został naciśnięty 
jeden raz. 

AMP SW Włączanie i wyłączanie procesora AMP. 
MOD SW Włączanie i wyłączanie procesora MOD. 
MFX SW Włączanie i wyłączanie procesora MFX. 
DELAY SW Włączanie i wyłączanie procesora DELAY. 
REVERB SW Włączanie i wyłączanie procesora REVERB. 

CTL, 
EXP SW,  
GK S1,  
GK S2 

FUNCTION 

CHORUS SW Włączanie i wyłączanie procesora CHORUS. 
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Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 

CTL, 
EXP SW,  
GK S1,  
GK S2 

FUNCTION 
AUDIO 
PLAYER 
PLAY/STOP 

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzacza audio. 

AUDIO 
PLAYER 
SONG INC 
AUDIO 
PLAYER 
SONG DEC 

Wybieranie pliku audio z pamięci USB do odtwarzania za pomocą odtwarzacza audio. 

AUDIO 
PLAYER SW 

Dublowanie pracy przycisku [AUDIO PLAYER]. 
V-LINK SW Dublowanie pracy przycisku [V-LINK]. 
LED MOMENT Dioda pedału świeci się po naciśnięciu pedału i gaśnie po zwolnieniu. 
LED TOGGLE Dioda pedału na przemian świeci się i gaśnie po każdym naciśnięciu pedału. 
Wybieranie funkcji dla pedału ekspresji i potencjometru poziomu głośności przetwornika GK. 
Do pedału ekspresji można przypisać dwie różne funkcje; jedną, gdy przełącznik pedału jest włączony, a dru-
gą, gdy jest wyłączony. 
OFF Żadna funkcja nie będzie przypisana. 
PATCH 
VOLUME 

Regulacja poziomu głośności Zestawu Ustawień. 
Regulacja poziomu głośności brzmień i normalnego przetwornika. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

PCM TONE 1 OFF, ON 
PCM TONE 2 OFF, ON 
MODELING TONE OFF, ON 

TONE 
VOLUME 

NORMAL PU OFF, ON 

Jeśli nie chcesz sterować poziomem głośności 
danego brzmienia lub przetwornika, wybierz wartość 
„OFF”. 

Odstrajanie brzmień PCM i brzmienia modelującego. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

DEPTH -12–+12 
Określanie głębokości odstrojenia, gdy pedał zosta-
nie wciśnięty do końca. 

PCM TONE 1 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz odstrajać pierwszego brzmienia 
PCM, wybierz wartość „OFF”. 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz odstrajać drugiego brzmienia PCM, 
wybierz wartość „OFF”. 

PITCH BEND 

MODELING TONE OFF, ON 

Jeśli nie chcesz odstrajać brzmienia modelującego, 
wybierz wartość „OFF”. 
Opcja nie będzie działać, jeśli parametr „12STR SW” 
(s. 29) będzie mieć wartość „ON”. 

Sterowanie głębokością modulacji brzmień PCM. Efekt będzie zależeć od wybranego 
brzmienia. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

MIN 0–100 
Określanie głębokości modulacji, gdy pedał będzie 
całkowicie zwolniony. 

MAX 0–100 
Określanie głębokości modulacji, gdy pedał będzie 
całkowicie wciśnięty. 

PCM TONE 1 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz modulować pierwszego brzmienia 
PCM, wybierz wartość „OFF”. 

MODULATION 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz modulować drugiego brzmienia 
PCM, wybierz wartość „OFF”. 

Sterowanie zrównoważeniem poziomu głośności. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

OFF Poziom głośności brzmienia nie będzie się zmieniać.

TOE 
Poziom głośności brzmienia będzie się zwiększać 
wraz w wciskaniem pedału. 

CROSS 
FADER 

PCM TONE 1 
POLARITY 
PCM TONE 2 
POLARITY 
MODELING TONE 
POLARITY 
NORMAL PU 
POLARITY 

HEEL 
Poziom głośności brzmienia będzie się zwiększać 
wraz ze zwalnianiem pedału. 

Sterowanie poziomem efektu procesora DELAY, REVERB lub CHORUS. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

MIN 
Określanie poziomu głośności, gdy pedał będzie 
całkowicie zwolniony. 

EXP, 
EXP ON, 
GK VOL 

FUNCTION 

DELAY 
LEVEL 
REVERB 
LEVEL  
CHORUS 
LEVEL MAX 

0–120 
(DELAY) 
0–100 
(REVERB, 
CHORUS) 

Określanie poziomu głośności, gdy pedał będzie 
całkowicie wciśnięty. 
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Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 

Sterowanie głównym parametrem efektu procesora MOD. Opcja jest dostępna, gdy para-
metr „MOD SWITCH” ma wartość „ON”. 
Parametr Dostępne wartości Opis 
MIN 
MAX 

Określanie zakresu zmian wartości parametru. Zakres wartości zależy od 
sterowanego parametru, wybranego parametrem „TYPE”. 

Efekt Wartość parametru „Type” Efekt Wartość parametru „Type” 
OD/DS DRIVE TREMOLO RATE 
WAH (*1) PEDAL POSITION ROTARY SPEED SELECT 
COMP SUSTAIN UNI-V RATE 
LIMITER THRESHOLD PAN RATE 
OCTAVE OCTAVE LEVEL DELAY EFFECT LEVEL 
PHASER RATE CHORUS EFFECT LEVEL 

EXP, 
EXP ON, 
GK VOL 

FUNCTION 
MOD 
CONTROL 

FLAnger RATE EQ HI-MID FREQ 

 
(*1) Parametrowi „MODE” (s. 43) dobierz wartość „MANUAL”. 

 

   
Opcja ASSIGN 

 
Zakładka Parametr Dostępne wartości Opis 

SWITCH OFF, ON 
Włączanie i wyłączanie sterowników, dobieranych na zakładkach ASSIGN 1 – 
ASSIGN 8. 

TARGET Wybieranie sterowanego parametru. Szczegółów odnośnie parametrów należy szukać w opisach efektów, 
zamieszczonych w tej instrukcji. 

TARGET MIN 

TARGET MAX 

Określanie zakresu zmian wartości parametru. Zakres wartości zależy od sterowanego parametru, wskazy-
wanego wartością parametru „TARGET”. 
Wybieranie sterownika, używanego do zmieniania wartości wybranego parametru. 
CTL Pedał [CTL] 
EXP Pedał ekspresji 
EXP ON Pedał ekspresji z włączonym przełącznikiem. 
EXP SW Przełącznik pedału ekspresji. 
INT PDL Pedał wewnętrzny (s. 62) 
WAVE PDL Pedał wirtualny (s. 62) 
GK S1 Przycisk [S1] przetwornika GK 
GK S2 Przycisk [S2] przetwornika GK 
GK VOL Potencjometr poziomu głośności przetwornika GK. 

SOURCE 

CC1–31, CC64–95 Kontroler MIDI, odbierany z zewnętrznego urządzenia MIDI. 
Określanie sposobu zmian wartości. 
MOMENT Stanem normalnym będzie wartość minimalna, a wartość maksymalna będzie 

stosowana tylko wtedy, gdy sterownik będzie używany. SOURCE MODE 

TOGGLE 
Wartość będzie się zmieniać od minimalnej do maksymalnej po każdym użyciu ste-
rownika. 

ACT RANGE LO 0–126 

ASSIGN 
1–8 

ACT RANGE HI 1–127 

Parametry te służą do określania przedziału wartości sterujących w ramach 
zakresu roboczego sterownika. 

Parametr wskazywany wartością parametru „TARGET” będzie sterowany w za-
kresie, określonym wartością parametrów „ACT RANGE LO” i „ACT RANGE HI”. 
Zazwyczaj parametrowi „ACT RABGE LO” należy dobierać wartość „0”, a para-
metrowi „ACT RANGE HI” wartość „127”. 
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Zakładka Parametr Dostępne wartości Opis 
Określanie sposobu wyzwalania ruchu pedału wewnętrznego *1 
PATCH CHANGE Wyzwalanie podczas przełączania Zestawów Ustawień. 
CTL PDL Wyzwalanie działaniem pedału [CTL]. 
EXP LOW Wyzwalanie, gdy pedał ekspresji będzie się znajdować w położeniu minimalnym. 
EXP MID Wyzwalanie, gdy naciskany pedał ekspresji minie położenie środkowe. 
EXP HIGH Wyzwalanie, gdy pedał ekspresji będzie się znajdować w położeniu maksymalnym. 
EXP ON LOW Wyzwalanie, gdy pedał ekspresji osiągnie wartość minimalną, a przełącznik pedału 

będzie włączony. 
EXP ON MID Wyzwalanie, gdy pedał ekspresji minie położenie środkowe, a przełącznik pedału 

będzie włączony. 
EXP ON HIGH Wyzwalanie, gdy pedał ekspresji osiągnie wartość maksymalną, a przełącznik pedału 

będzie włączony. 
EXP SW Wyzwalanie działaniem przełącznika pedału ekspresji. 
GK S1 Wyzwalanie naciśnięciem przycisku [S1] przetwornika GK 

INT TRIG 

GK S2 Wyzwalanie naciśnięciem przycisku [S2] przetwornika GK 
INT TIME 0–100 Określanie czasu, jaki upłynie, zanim pedał wewnętrzny „przemieści się” od położe-

nia „całkowicie zwolniony” do położenia „całkowicie wciśnięty”. *1 

INT CURVE 
LINEAR, 
SLOW RISE, 
FAST RISE 

Wybieranie krzywej zmian wartości, generowanych przez pedał wewnętrzny. *1 
 

 

WAVE RATE 0–100, BPM 

Określanie długości (czasu trwania) cyklu pedału wirtualnego. *2 
Po wybraniu wartości „BPM” wartość tego parametru będzie odpowiadać wartości pa-
rametru „TEMPO” (s. 58) danego Zestawu Ustawień. Jest to wygodny sposób syn-
chronizowania efektów do tempa utworu. 
* Jeśli określany tempem czas będzie przekraczać wartość dopuszczalną, zostanie 

ustawiona wartość, odpowiadająca 1/2 lub 1/4 tego czasu. 

ASSIGN 
1–8 

WAVE FORM SAW, TRI, SIN 

Wybieranie krzywej zmian wartości, generowanych przez pedał wirtualny. *2 
 

 

 
*1 Parametry „INT TRIG”, „INT TIME” i „INT CURVE” są dostępne wtedy, gdy parametr „SOURCE” ma wartość „INT PDL”. 

*2 Parametry „WAVE RATE” i „WAVE FORM” są dostępne wtedy, gdy parametr „SOURCE” ma wartość „WAVE PDL”. 
 

  
Opcja PATCH TEMPO  

 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

PATCH 
TEMPO 

TEMPO 20–250 

Określanie wartości tempa, używanej do synchronizowania efektów. 
Jeśli parametr „MIDI SYNC” zakładki „GENERAL” opcji „MIDI/USB” (s. 79)
będzie mieć wartość „ON”, tempo będzie określane zegarowymi sygnała-
mi synchronizacji, odbieranymi z zewnętrznego urządzenia MIDI. 

 

 

Opcja GK SET 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

GK SET SELECT SYSTEM, 1–10 
Normalnie należy zostawiać wartość „SYSTEM”. Jeśli zmieniasz gitary, 
używając różnych zestawów Ustawień, wybierz Zestaw GK, przypisany do 
gitary, któ®ej używasz z danym Zestawem Ustawień. 
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Parametry Zestawu Ustawień 
 

 
 

Opcja GUITAR OUT 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
Dla każdego Zestawu Ustawień można określać, jaki sygnał będzie kierowany do gniazda [GUITAR OUT]. 
Parametr systemowy „GUITAR OUT” pozwala określać, czy stosowana będzie wartość parametru „GUITAR 
OUT" danego Zestawu Ustawień, czy wartość parametru systemowego. Szczegóły w akapicie „Ustawienia 
gniazda [GUITAR OUT]” (s. 70). 
OFF Do gniazda nie będzie kierowany żaden sygnał. 
NORMAL PU Do gniazda kierowany będzie sygnał ze standardowego przetwornika. 
MODELING Do gniazda kierowane będzie brzmienie modelujące. 

GUITAR 
OUT 

SOURCE 

BOTH 
Do gniazda kierowany będzie sygnał ze standardowego przetwornika oraz brzmienie 
modelujące. 

 

Opcja ALT-TUNING 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 
SWITCH OFF, ON Włączanie i wyłączanie funkcji ALT-TUNING. 

OPEN-D Uderzenie w puste struny generować będzie akord D. 
OPEN-E Uderzenie w puste struny generować będzie akord E. 
OPEN-G Uderzenie w puste struny generować będzie akord G. 
OPEN-A Uderzenie w puste struny generować będzie akord A. 
DROP-D Strój szóstej struny obniżony o ton (D). 
D-MODAL 

Obniżenie o ton szóstej, drugiej i pierwszej struny w celu uzyskania etnicznego brzmie-
nia; strój ten znany jest również pod nazwą „DADGAD”. 

-1 STEP 
Strój obniżony o półton. 
Strój każdej struny jest obniżony o półton (jeden próg). 

-2 STEP 
Strój obniżony o jeden ton. 
Strój każdej struny jest obniżony o cały ton (dwa progi). 

BARITONE 
Strój, w którym wysokość dźwięku każdej struny jest obniżony o kwintę czystą 
(pięć progów); strój odpowiedni do grfania fraz w stylu heavy metal. 

NASHVL 
Strój podnoszący wysokość dźwięku szóstej, piątej, czwartej i trzeciej struny o 
oktawę; podobnie jak dodatkowe struny gitary 12-strunowej. 

-1 OCT Strój, obniżający o oktawę wysokość dźwięku wszystkich strun. 
+1 OCT Strój, podnoszący o oktawę wysokość dźwięku wszystkich strun. 

ALTERNATE
-TUNING TYPE 

USER Strój użytkownika, określany za pomocą parametrów „USER SHIFT 1” – „USER SHIFT 6”.
USER USER SHIFT 1–6 -24–+24 Określanie stroju poszczególnych strun. 

 

Opcja V-LINK 
 

Grupa Parametr Dostępne wartości Opis 

PALETTE LAST, 1–32 
Wybieranie palety urządzenia V-LINK, która będzie stosowana z bieżącym Zestawem 
Ustawień. 
Jeśli nie chcesz przełączać palet, wybierz wartość „LAST”. 

CLIP LAST, 1–32 
Wybieranie klipu urządzenia V-LINK, który będzie stosowany z bieżącym Zestawem 
Ustawień. 
Jeśli nie chcesz przełączać klipów, wybierz wartość „LAST”. 

Gdy będziesz grać na gitarze, urządzenie V-LINK będzie przełączać klipy w zależności od wysokości granych 
nut. 
OFF Jeśli nie chcesz przełączać klipów swoją grą, wybierz wartość „OFF”. 
1 Włączany będzie klip, przypisany do najniższej wybrzmiewającej nuty. 
2 Włączany będzie klip, przypisany do najwyższej wybrzmiewającej nuty. 
3 Klipy będą wyświetlane kolejno, niezależnie od tego, jakie dźwięki będą wybrzmiewać.

NOTE CLIP 
CHANGE 

4 Wyświetlany będzie klip, przypisany do odpowiedniej nuty. 
Do modyfikowania obrazu można używać sterowników. 
OFF Brak efektu. 
COLOR Cb 
COLOR Cr 

Sterowanie nasyceniem. 
BRIGHT Sterowanie jaskrawością. 

V-LINK 

EXP 
EXP ON 
GK VOL 

PLAY SPEED Sterowanie prędkością odtwarzania, jeśli obraz będzie klipem wideo. 
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Zachowywanie Zestawu Ustawień 
 
 
 

Zachowywanie Zestawu Ustawień 
 

Jeśli zmienisz ustawienia Zestawu Ustawień, nie zachowasz 
dokonanych zmian i wywołasz inny Zestaw Ustawień, wszyst-
kie zmiany zostaną stracone. Aby nie stracić dokonanych 
zmian, należy je zachować. 
Zestawy Ustawień są zachowywane jako „Zestawy Ustawień 
użytkownika”. Danych nie można zachować nadpisując dane 
fabrycznego Zestawu Ustawień. 

1. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „WRITE”. 
 

2. Kołem danych wybierz miejsce docelowe Zestawu 
Ustawień użytkownika. 

3. Aby zachować ustawienia, naciśnij przycisk 
[WRITE]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „NOW WRITING…” i Zestaw 
Ustawień zostanie zachowany. 

 

 
 

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 
 

Zmiana nazwy Zestawu Ustawień 
 

Nazwę Zestawu Ustawień użytkownika (s. 16) można zmienić 
w następujący sposób. 

1. Wybierz Zestaw Ustawień Ustawień użytkownika, 
którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij 
przycisk [WRITE]. 

Pojawi się ekran roboczy „WRITE”. 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄][►] przestaw kursor na 
znak, który chcesz zmienić. 

4. Kołem danych i niżej podanymi przyciskami 
zmień znak. 
Kręcąc kołem danych można zmieniać typ znaków w następują-
cej kolejności: wielkie litery → małe litery → cyfry → symbole. 

 

Przycisk Opis 
Kursora [▲] (INSERT) Wstawianie spacji na pozycji kursora. 
Kursora [▼] (DELETE) Usuwanie znaku z dosunięciem tych, które 

znajdują się za nim. 
PAGE [◄] (A0!) Przełączanie pomiędzy literami, cyframi i 

symbolami. 
PAGE [►] (A<=>a) Przełączanie wielkich i małych liter. 

 

5. Powtórz polecenia punktów 3 i 4, aby zredagować 
całą nazwę. 
Można wprowadzić maksymalnie 16 znaków. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Nazwa zostanie zatwierdzona. 

 

Zmiana kolejności 
Zestawów Ustawień 

 
Poniższa procedura służy do porządkowania Zestawó Ustawień. 
Jeśli często używane Zestawy Ustawień umieścisz w sąsiednich 
miejscach, da to możliwość wygodnego wywoływania ich za po-
mocą pedałów. 

* Fabrycznych Zestawów Ustawień nie można przenosić.  
 

1. Wybierz Zestaw Ustawień (s.  16) . 

2. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„EXCHANGE”. 
 

 
 

Na ekranie pojawi się numer i nazwa zamienianego Ze-
stawu Ustawień. 

4. Kołem danych wybierz miejsce docelowe. 

5. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „NOW EXCHANGING…” i bie-
żący Zestaw Ustawień zamieni się miejscami z wybranym Ze-
stawem Ustawień. 

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 
 

Resetowanie Zestawu Ustawień 
 

Poniższa procedura służy do resetowania Zestawu Ustawień. 
Jest to wygodne wtedy, gdy nowy Zestaw Ustawień chcesz 
tworzyć od podstaw. 

* Nie można zresetować fabrycznego zestawu Ustawień. 
 

1. Wybierz Zestaw Ustawień użytkownika, który 
chcesz zresetować (s. 16) . 

2. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„INITIALIZE”. 

Na ekranie pojawi się numer i nazwa Zestawu Ustawień. 
 

 
 

4. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „NOW INITIALING…” i Ze-
staw Ustawień zostanie zresetowany. 

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 
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Ustawienia sterowników 
 
 
 

Sterowniki, których usta-
wienia można zmieniać 

 
Niżej podanym sterownikom można dowolnie zmieniać ustawie-
nia. 

 
Przyciski [S1] i [S2] oraz 
potencjometr głośności 
przetwornika GK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pedał pełni zawsze taką samą funkcję 
 

W ustawieniu fabrycznym każdy Zestaw Ustawień przypisuje pe-
dały do funkcji, które są najbardziej użyteczne w ramach tego 
Zestawu Ustawień. Jeśli chcesz, aby pełnić zawsze taką samą 
funkcję, bez względu na to, jaki Zestaw Ustawień jest wywołany, 
wykonaj poniższą procedurę. 

1. W sekcji parametrów systemowych PEDAL/GK CTL 
zmień ustawienia żądanego sterownika (CTL, EXP, 
EXP ON, EXP SW, GK S1/S2, GK VOL) w taki sposób, 
aby miał inną wartość, niż „PATCH SETTING”. 

Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz 
w akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

 

Przykład ustawień 
 

 

Włączanie i wyłączanie procesora 
DELAY za pomocą pedału [CTL] 

Dobierz wartość parametrów. 

• SYSTEM 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

CTL FUNCTION DELAY SW 76 
 

 

Najpierw należy zwiększyć wartość parametru „EFFECT 
LEVEL” (s. 52) dla procesora DELAY. 

 

 

Zmiana ustawień pedałów dla 
danego Zestawu Ustawień 

 

1. W sekcji parametrów systemowych PEDAL/GK CTL 
zmień ustawienia żądanego sterownika (CTL, EXP, 
EXP ON, EXP SW, GK S1/S2, GK VOL) w taki sposób, 
aby miał wartość „PART SETTING”. 

 Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz w 
akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

2. Wybierz Zestaw Ustawień, którego ustawienia 
chcesz zmienić (s.  16) . 

3. W ramach ekranu roboczego „EDIT” zaznacz zakładkę 
„MASTER", a następnie ikonę „PEDAL/GK CTL” i 
zmień odpowiedniemu sterownikowi (CTL, EXP, EXP 
ON, EXP SW, GK S1/S2, GK VOL) dobierz żądaną war-
tość. 

 Metody dobierania wartości tych parametrów opisano w akapicie 
„Parametry Zestawu Ustawień” (s. 54). 

4. Zachowaj Zestaw Ustawień (s. 60). 
 

Przykład ustawień 
 

 

Po wybraniu danego zestawu Ustawień pe-
dał ekspresji powinien zmieniać poziom gło-
śności brzmienia modelującego 

Wybierz Zestaw Ustawień, a następnie odpowiednio dobierz 
wartość niżej podanych parametrów. 

Nie zapomnij również sprawdzić, czy przełącznik brzmienia modelu-
jącego (s. 23) jest włączony. 

 

• SYSTEM 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

EXP FUNCTION PATCH SETTING 77 

 

• MASTER 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

TONE VOLUME 

PCM TONE 1: OFF 

PCM TONE 2: OFF 

MODELING TONE: ON

EXP FUNCTION 

NORMAL PU: OFF 

56 
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Ustawienia sterowników 
 

 
 

Wybieranie parametru sterowanego 
 

Dla każdego parametru można szczegółowo określić, jaki ste-
rownik ma być używany do zmieniania jego wartości. 

Można stworzyć 8 zestawów takich ustawień. 

1. W sekcji parametrów systemowych PEDAL/GK CTL 
zmień ustawienia sterownika (CTL, EXP, EXP ON, EXP 
SW, GK S1/S2, GK VOL) w taki sposób, aby miał war-
tość „PART SETTING”. 

Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz 
w akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

2. Wybierz Zestaw Ustawień, którego ustawienia chcesz 
zmienić (s.  16) . 

3. W ramach ekranu roboczego „EDIT” zazncza zakład-
kę „MASTER” i dobierz wartość parametrów opcji 
„ASSIGN 1” – „ASSIGN 8” (s.  57) . 

Metody dobierania wartości tych parametrów opisano w akapicie 
„Parametry Zestawu Ustawień” (s. 54). 

4. Jeśli chcesz zachować dokonane zmiany, zachowaj 
Zestaw Ustawień (s.  60) . 

 
 

System wirtualnego pedału ekspresji 
(pedał wewnętrzny i pedał wirtualny) 

 
Przypisanie żądanego parametru do wirtualnego pedału 
ekspresji pozwala generować efekt tak, jakby do sterowania 
poziomem głośności lub barwą dźwięku w czasie rzeczywi-
stym używany był prawdziwy pedał ekspresji. 

System pedału wirtualnego umożliwia posługiwanie się 
jedną z dwóch opcji, wybieraną za pomocą parametru 
„SOURCE” (s. 57). 

* Jeśli chcesz chcesz używać pedału wewnętrznego lub wirtualnego, 
parametrowi „SOURCE MODE” dobierz wartość „MOMENT”. 

 

Pedał wewnętrzny 
Wartość zmienia się 
zgodnie z krzywą 

Przykład ustawień 1 
 

 

Płynne odstrajanie o oktawę w górę 
pierwszego brzmienia PCM po naciśnię-
ciu pedału [CTL] 

Wybierz Zestaw Ustawień, a następnie odpowiednio dobierz war-
tość niżej podanych parametrów. 

• SYSTEM 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

CTL FUNCTION PATCH SETTING 76 

 
• MASTER 

 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

SWITCH ON 

TARGET PCM1 TONE1 BEND 

TARGET MIN 0 

TARGET MAX +12 

SOURCE INT PDL 

SOURCE MODE MOMENT 

ACT RANGE LO 0 

ACT RANGE HI 127 

INT TRIG CTL 

INT TIME 

20 
(Określanie czasu płyn-
nego odstrajania o 
oktawę w górę.) 

ASSIGN 1 

NT CURVE 

LINEAR 
(Wybieranie innej krzy-
wej, określającej 
sposób zachodzenia 
zmiany.) 

57 

 

Jeśli za pomocą opcji „ASSIGN 2” i „ASSIGN 3” wykonasz po-
dobne ustawienia dla drugiego brzmienia PCM i dla brzmienia 
modelującego, pozwoli to odstrajać równocześnie wszystkie te 
brzmienia. 

Jeśli parametr „SOURCE” będzie mieć 
wartość „INT PDL”, wirtualny pedał 
ekspresji zacznie działać w momencie 
zadziałania elementu wyzwalającego, 
wskazywanego wartością parametru 
"INIT TRIG" (s. 58), zmieniając war-
tość parametru, wskazywanego warto-
ścią parametru "TARGET" (s. 57). 
Szczegóły odnośnie tego, jakie para-
metry można przypisywać do pedału 
wewnętrznego, znajdziesz w opisie pa-
rametrów „INT TIME” i „INT CURVE”. 

 

Pedał wirtualny 

 
 
 
 
 
 
Moment zadziałania elemen-
tu wyzwalającego  

Jeśli parametr „SOURCE” będzie mieć wartość „WAVE PDL”, 
wirtualny pedał ekspresji będzie okresowo zmieniać (modulo-
wać) wartość parametru, wskazywanego wartością parametru 
„TARGET” (s. 57), zgodnie z dobraną fabrycznie krzywą. 

 

 
 
 
 

Zmiana zachodzi zawsze w taki sam sposób. 
 

Szczegóły odnośnie tego, jakie parametry można przypi-
sywać do pedału wirtualnego, znajdziesz w opisie parame-
trów „WAVE RATE” i „WAVE FORM” (s. 58). 
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Ustawienia sterowników 
 

 
 

Przykład ustawień 2 
 

 

Podczas grania solówek gitarowych 
chcesz, aby pedał [CTL] włączał tryb so-
lowy procesora AMP 

Wybierz Zestaw Ustawień, a następnie odpowiednio dobierz war-
tość niżej podanych parametrów. 

• SYSTEM 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

CTL FUNCTION PATCH SETTING 76 
 

• MASTER 
 

PEDAL/GK CTL 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Strona

SWITCH ON 

TARGET AMP “SOLO SW” 

TARGET MIN OFF 

TARGET MAX ON 

SOURCE CTL 

SOURCE MODE TOGGLE 

ACT RANGE LO 0 

ASSIGN 1 

ACT RANGE HI 127 

57 

SWITCH ON 

TARGET AMP “GAIN SW” 

TARGET MIN LOW 

TARGET MAX MID 

SOURCE CTL 

SOURCE MODE TOGGLE 

ACT RANGE LO 0 

ASSIGN 2 

ACT RANGE HI 127 

57 

 

 

UWAGA!
Jeśli zmienisz wartość parametru, przypisanego do sterownika, a 
następnie zachowasz Zestaw Ustawień, niektóre parametry zo-
staną nadpisane ustawieniem początkowym sterownika. Wywoła 
to wrażenie, jakby niektóre zmienione ustawienia nie zostały za-
chowane. 

Aby uniknąć takiej sytuacji, parametrowi „FUNCTION” opcji 
„PEDAL/GK CTL” (s. 55, 76) i parametrowi „SWITCH” odpowied-
niej zakładki (s. 57) dobierz wartość „OFF”. 
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Funkcja PHRASE LOOP 
 

 
 

Istnieje możliwość zarejestrowania 20 sekund gry i odtwarzanie w pętli zarejestrowanych danych. 

Podczas rejestrowania dźwięku można dodawać kolejne dane (zapis nakładkowy). Po przerwaniu odtwarzania zarejestrowane dane są 
kasowane. 

 

 
 

1. Naciśnij równocześnie pedały [3] i [CTL] (włączenie trybu gotowości do zapisu). 

Syntezator przejdzie w stan gotowości do zapisu (zapis włączony, ale nieuruchomiony), a dioda pedału [3] będzie migać ze stałą często-
tliwością. 
 

 
 

2. Naciśnij pedał [CTL] (zapis). 

 Zapis zostanie uruchomiony w momencie naciśnięcia pedału [CTL], a dioda pedału zacznie szybko migać. 

3. Naciśnij ponownie pedał [CTL] (odtwarzanie). 

 Zapis zostanie zakończony. Po wyłączeniu zapisu rozpocznie się odtwarzanie zarejestrowanej frazy, a dioda pedału [CTL] będzie 
świecić światłem ciągłym. 

 

UWAGA 

Jeśli czas zapisu będzie bardzo krótki, może pojawiać się wibrujący dźwięk. 

4. Aby dograć kolejne partie, powtórz polecenia punktów 2 i 3 (zapis nakładkowy). 

 Podczas odtwarzania frazy w pętli można przełączać Zestawy Ustawień, co pozwala dogrywać różne brzmienia. 

5. Aby przerwać odtwarzanie w pętli, pedał [CTL] naciśnij dwa razy w krótkich odstępach czasu (gotowość do 
zapisu). 

 Odtwarzanie w pętli lub zapis nakładkowy zostanie przerwany. 

* Po przerwaniu odtwarzania zarejestrowane dane są kasowane. 
 

6. Naciśnij równocześnie pedały [3] i [CTL]. 

 Funkcja PHRASE LOOP zostanie wyłączona. 
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Syntezator GR-55 jako odtwarzacz audio 
 

 
 

Skopiowane z komputera do pamięci USB 
pliki audio (WAV, AIFF) można odtwarzać za 
pomocą tego syntezatora. 

 
 
 

Pliki audio, które można odtwarzać 

 
 

Format plików WAV, AIFF 
Częstotliwość próbkowania 44.1 kHz 

Rozdzielczość 8/16/24 bity 
 
 
 
 
 

Kopiowanie plików z kom-
putera do pamięci USB 

 
 

Pliki audio z komputera należy skopiować do katalogu głównego 
pamięci USB. 

 

 
Kopiowanie do pamięci USB 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wkładanie pamięci USB 
 

1. W pokazany na rysunku sposób włóż pamięć USB do 
gniazda [USB MEMORY]. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Otwórz pokrywę i włóż pamięć 
USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 

• Nigdy nie wkładaj, ani nie wyjmuj pamięci USB przy włą-
czonym zasilaniu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie 
danych w instrumencie lub na karcie. 

• Ostrożnie umieść kartę pamięci w gnieździe. 

• Jeśli syntezator będzie połączony z komputerem kablem 
USB, używanie pamięci USB do odtwarzania plików audio 
nie będzie konieczne. 

• Wymiary pamięci USB, które można podłączać: 60 (długość: 
razem ze złączem) x 26 (szerokość) x 13.5 (grubość) mm lub 
mniej 

 

 

Odtwarzanie audio 
 

1. Naciśnij przycisk [aUDIO PLAYER], aby wywołać ekran 
roboczy „audio player”. 

 

2. Przyciskami kursora zaznacz nazwę pliku i kołem da-
nych wybierz plik, który chcesz odtwarzać. 

Utwory są układane według nazwy pliku (kolejno: liczby, wielkie litery i 
małe litery). 

3. Naciśnij przycisk [ENTER], aby zatwierdzić wybór. 

4. Naciśnij ponownie przycisk [ENTER], aby uruchomić 
odtwarzanie. 

 

 
Podczas odtwarzania można używać przycisków grupy 
PAGE do szybkiego „przewijania” danych w przód lub w tył. 

5. Przyciskami kursora zaznacz parametr „AUDIO 
LEVEL” i kołem danych dobierz poziom głośności od-
twarzania. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER], aby zatrzymać odtwarza-
nie. 

7. Naciśnij przycisk [AUDIO PLAYER], aby powrócić do 
podstawowego ekranu roboczego. 

 
 

Sterowanie odtwarzaczem 
audio za pomocą pedałów 

 
 

W ramach ekranu roboczego „AUDIO PLAYER” pedały pełnią na-
stępujące funkcje: 

 

Pedał Opis 
[1/BANK▼] 

[2/BANK▲] 
Wybieranie pliku audio. 

[3] Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania pliku audio.

[CTL] 

Zamykanie ekranu roboczego „AUDIO PLAYER” (*1). 
Zamknięcie tego ekranu roboczego nie przerwie odtwa-
rzania. Aby z poziomu podstawowego ekranu roboczego 
wrócić do ekranu roboczego „AUDIO PLAYER”, naciśnij 
ponownie pedał [CTL]. 

 

 
 

(*1) Podczas używania odtwarzacza audio funkcja 
PHRASE LOOP nie jest dostępna. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 



Podłączanie sprzętu zewnętrznego 
 

 
 

Podłączanie komputera przez port USB 
 
 
 
 

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

 

Tryb USB audio 
 

• Dźwięk z syntezatora będzie można kierować do komputera i 
odtwarzać. Natomiast dźwięk z komputera będzie można od-
twarzać w urządzeniu, podłączonym do gniazd grupy 
OUTPUT syntezatora. 

 

Tryb USB MIDI 
 

• Dane muzyczne z syntezatora można będzie kierować po-
przez system MIDI do komputerowego programu muzycznego 
(DAW). 

* Nie jest możliwe sterowanie modułem brzmieniowym syntezato-
ra GR-55 ani przez gniazdo [IN] grupy MIDI, ani przez gniazdo 
[COMPUTER]. 

 

• Za pomocą programu komputerowego „GR-55 Librarian” 
można zarządzać Zestawami Ustawień. 

 Można go ściągnąć ze strony internetowej firmy Roland. 
 

 Strona firmy Roland: 
 http://www.roland.com/products/en/GR-55/ 
 

 
 
 

 

Podłączanie syntezatora 
GR-55 do komputera 

 

1. Zainstaluj w komputerze sterownik USB. 

Aby syntezator GR-55 mógł współpracować z komputerem 
przez port USB, najpierw należy zainstalować w komputerze 
sterownik USB. 

Dedykowany sterownik można ściągnąć ze strony firmy Ro-
land. 

Strona firmy Roland: 

http://www.roland.com/products/en/GR-55/ 

Więcej szczegółów odnośnie wymagań systemowych na stro-
nie internetowej firmy Roland. Program i procedura instalacji 
sterownika zależy od używanego systemu operacyjnego. 
Uważnie przeczytaj plik Readme.htm, dołączony do ściągane-
go pliku. 

 
 

2. Sprzedawanym oddzielnie kablem USB połącz instru-
ment z komputerem. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Port USB w komputerze 
(Z obsługą formatu USB 2.0 Hi-
Speed) 
 
 
 
 

 

Kabel USB  
(Z obsługą formatu USB 2.0 Hi-Speed) 

 
Gniazdo USB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!
• W przypadku niektórych typów komputerów powyższe opcje 

mogą nie funkcjonować. Sprawdź na stronie firmy Roland, ja-
kie systemy operacyjne są obsługiwane. 

• Przed wykonaniem połączeń musisz zredukować poziom gło-
śności we wszystkich urządzeniach i wyłączyć ich zasilanie, 
aby uniknąć uszkdozenia głośników. 

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

• Złącze USB w komputerze musi być zgodne z formatem USB 
2.0 Hi-Speed. 

• Przed uruchomieniem programu komputerowego włącz zasi-
lanie instrumentu. Nie wyłączaj zasilania syntezatora, gdy 
pracuje program komputerowy. 

 
 

Czym jest sterownik USB? 
 
 

Sterownik USB to program komputerowy, umożliwiający wy-
mianę danych między instrumentem i programem komputero-
wym po połączeniu obu urządzeń kablem USB. 
Sterownik USB przesyła dane z programu komputerowego do 
instrumentu i przekazuje dane z instrumentu koprogramu kom-
puterowego. 

 
 
 
 

Ustawienia USB   

Istnieje możliwość edycji różnych ustawień USB, takich jak regulacja 
poziomu głośności. Szczegóły odnośnie procedury znajdziesz w 
akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). Szczegółowy opis wszyst-
kich parametrów zamieszczono w akapicie opisie opcji „MIDI/USB” 
(s. 79). 
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Podłączanie sprzętu zewnętrznego 
 

 

 

Łączenie syntezatora 
GR-55 ze sprzętem MIDI 

 
 
 

Czym jest MIDI? 
 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) jest to standard, 

który pozwala na wymianę danych muzycznych pomiędzy 

elektronicznymi instrumentami muzycznymi oraz kompute-

rami. Jeśli urządzenia, wyposażone w gniazda MIDI, połą-

czymy odpowiednimi kablami, za pomocą jednego z nich 

będzie można sterować wszystkimi pozostałymi, automa-

tycznie wywoływać brzmienia, zmieniać ustawienia, itd. 
 

 
Syntezator GR-55 posiada dwa rodzaje gniazd MIDI, działają-
ce w inny sposób. 

 

 
 

* Nie jest możliwe sterowanie modułem brzmieniowym syntezato-
ra GR-55 ani przez gniazdo [IN] grupy MIDI, ani przez gniazdo 
[COMPUTER]. 

 

 

Połączenia MIDI 
 

Gniazdo [IN] grupy MIDI 
 

 

Gniazdo służy do odbierania komunikatów MIDI z zewnętrznych 
urządzeń MIDI. Za pomocą komunikató MIDI można przełączać 
Zestawy Ustawień. 

* Nie jest możliwe sterowanie modułem brzmieniowym syntezatora GR-
55 ani przez gniazdo [IN] grupy MIDI, ani przez gniazdo [COMPUTER]. 

 

Gniazdo [OUT] grupy MIDI 
 

 

To gniazdo służy do transmitowania komunikatów MIDI, gene-
rowanych przez instrument. Możesz ich używać do sterowania 
zewnętrznymi urządzenia MIDI. 

 

Przykłady połączeń 
 

 
 

Parametry MIDI 
 

Istnieje możliwość dokonywania ustawień, odnoszących się syn-
tezatora GR-55 jako całości, takich jak numer kanału komunika-
cyjnego MIDI. Szczegóły odnośnie procedury znajdziesz w akapi-
cie „Ustawienia systemowe” (s. 69). Szczegółowy opis wszystkich 
parametrów zamieszczono w akapicie opisie opcji „MIDI/USB” (s. 
79). 
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Podłączanie sprzętu zewnętrznego 
 

 
 

Łączenie syntezatora GR-
55 z urządzeniami V-LINK 

 
 
 
 

Co to jest funkcja V-LINK? 
 

Funkcja V-LINK ( ) umożliwia jednoczesne 
granie muzyki i wyświetlanie obrazów. Dzięki podłączeniu za 
pomocą MIDI dwóch lub więcej urządzeń posiadających 
funkcję V-LINK, możesz łatwo zsynchronizować efekty wi-
zyjne z ekspresyjnymi elementami muzycznymi. 
 

 
Jeśli np. połączysz syntezator z samplerem P-10 firmy Roland, 
będziesz w stanie przełączać obrazy oraz sterować jego nasy-
ceniem i jaskrawością. 

 

Przykłady połączeń 
Ten przykład opisuje połączenie z samplerem P-10 firmy Roland. 
Sprzedawanym oddzielnie kablem MIDI połącz gniazdo [OUT] grupy 
MIDI instrumentu z gniazdem MIDI IN sekwencera lub podobnego 
urządzenia. 

 

 
 

* Komunikacja w ramach funkcji V-LINK nie jest możliwa poprzez port USB. 

 

Włączanie i wyłączanie funkcji V-LINK 
 

1. Naciśnij przycisk [V-LINK] tak, aby zaczął świecić. 

 Funkcja V-LINK zostanie włączona. 

2. Naciśnij ponownie przycisk [V-LINK]. 

 Przycisk [V-LINK] zgaśnie i funkcja V-LINK zostanie wyłączona. 
 

Ustawienia funkcji V-LINK 
 

Ustawienia systemowe funkcji V-LINK  
 

 

Można wybierać kanał MIDI, używany do komunikacji w ramach 
funkcji V-LINK. Szczegóły odnośnie procedury znajdziesz w 
akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). Szczegółowy opis pa-
rametrów znajdziesz w opisie opcji V-LINK (s. 79). 

 

Ustawienia funkcji V-LINK dla Zestawu Ustawień 
 

 

Dla każdego Zestawu Ustawień można określać sposób działa-
nia funkcji V-LINK (przełączanie obrazów lub sterowanie jaskra-
wością i nasyceniem). Opis procedury w akapicie „Ustawienia 
Zestawu Ustawień” (s. 54). Szczegółowy opis parametrów znaj-
dziesz w opisie opcji V-LINK (s. 59). 
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Ustawienia systemowe 
 

 
 

Ustawienia mające wpływ na pracę całego syntezatora, takie jak 
strój lub ustawienia pedałów, nazywamy „ustawieniami systemo-
wymi”. Ten rozdział opisuje procedurę edycji parametrów syste-
mowych oraz sposób ich działania. 

 

Procedura podstawowa 
 

 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

 

 
 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄][►] zaznacz ikonę opcji, którą 
chcesz edytować. 

 

Ikona Opis Strona

GK SETTING Ustawienia przetwornika GK. 69 

OUTPUT SELECT Wybieranie urządzenia, pod-
łączonego do gniazd grupy 
OUTPUT. 

70 

PEDAL/GK CTL Ustawienia związane z peda-
łami. 70 

MIDI/USB Ustawienia MIDI i USB. 70 
GUITAR OUT Ustawienia gniazda [GUITAR 

OUT]. 70 
TUNER Strojenie gitary. 71 
AUDIO PLAYER Odtwarzanie plików audio 

(WAV, AIFF). 65 

LCD Regulacja kontrastu ekranu. 71 
OTHER 

POWER 
Określanie warunków auto-
matycznego wyłączania zasi-
lania. 

71 

BACKUP/ 
RESTORE 

Wykonywanie kopii zapaso-
wej danych syntezatora i 
umieszczanie ich w pamięci 
USB oraz ładowanie takich 
danych z pamięci USB. 

72 

PEDAL CALIB Kalibracja czułości pedału. 73 
FACTORY 
RESET Przywracanie domyślnych 

ustawień fabrycznych. 73 

BACKUP 
/INIT 

GUITAR<->BASS Określanie, czy do syntezato-
ra podłączona jest gitary, czy
bas. 

71 

 
4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Pojawi się ekran edycyjny wybranego elementu. 

5. Edytuj ustawienia. 
 
 
 

Przyciskami grupy PAGE wybieraj zakładki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyciskami kursora [▼][▲] przestawiaj kursor na parametr, 
którego wartość chcesz zmienić, a kołem danych dobieraj war-
tość. 

 
 
 
 

Szczegóły o parametrach w akapicie „Wykaz parametrów” (s. 74). 

6. Po zakończeniu edycji naciśnij przycisk [EXIT]. 
 

Ustawienia przetwornika GK 
 

Aby mieć pewność, że syntezator będzie pracować w sposób 
optymalny, ważną sprawą jest dokonanie poprawnych ustawień 
dzielonego przetwornika GK. Te ustawienia muszą być wykonywa-
ne po zamontowaniu na gitarze nowego dzielonego przetwornika 
lub po regulacji jego wysokości. 
Syntezator GR-55 umożliwia tworzenie i przechowywanie w pa-
mięci dziesięciu grup ustawień przetwornika GK (Zestawy GK). Je-
śli syntezator będzie używany z więcej niż jedną gitarą, dla każdej 
gitary należy przygotować oddzielny Zestaw GK i przechowywać 
go we pamięci syntezatora, aby po zmianie gitary szybko wywoły-
wać odpowiednie ustawienia. 
Ustawienia te są zachowywane w pamięci również po wyłączeniu 
zasilania. Po poprawnym wykonaniu ustawień nie trzeba będzie ich 
wykonywać ponownie przed każdą grą. 
 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „GK 
SETTING” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

4. Przyciskami kursora przestaw kursor w miejsce, wska-
zane na poniższym rysunku. 

 

 
 

5. Kołem danych wybierz Zestaw GK („1” – „10”). 

6. Zmień ustawienia Zestawu GK. 

Zmienione ustawienia zostaną automatycznie zachowane w 
Zestawie GK. Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w 
opisie opcji GK SETTING (s. 74). 
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Ustawienia systemowe 
 

 

 
7. Naciśnij przycisk [Exit], aby wrócić do podstawowego 

ekranu roboczego. 

Wybrany Zestaw GK zostanie uaktywniony. 

* Jeśli parametr „SELECT” grupy „GK SET” opcji „MASTER” (s. 58) 
będzie mieć wartość „SYSTEM”, wartość parametru systemowego 
„GK SET SELECT” będzie mieć priorytet. 

 

Przełączanie Zestawów GK 
 

Wybierz Zestaw GK (1 – 10), jak opisano w punktach 1 – 5 
akapitu „Ustawienia przetwornika GK” (s. 69). 

* Jeśli parametr „SELECT” grupy "GK SET” opcji „MASTER” będzie 
mieć wartość „SYSTEM”, ustawienia dokonywane w ramach tego 
ekranu roboczego będą mieć priorytet. Można również wybrać war-
tość „1” – „10”, aby określić Zestaw GK dla poszczególnych Zesta-
wów Ustawień. 

 

Zmiana nazwy Zestawu GK 
 

Każdemu Zestawowi GK można zredagować nazwę. 

Redagowanie nazw pozwala identyfikować gitarę, dla której da-
nych Zestaw GK jest przeznaczony. 

1. Wybierz Zestaw GK (1 – 10), jak opisano w punktach 
1 – 5 akapitu „Ustawienia przetwornika GK” (s.  69) . 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

3. Przyciskami kursora [◄][►] przestaw kursor na 
znak, który chcesz zmienić. 

4. Kołem danych i niżej podanymi przyciskami zmień 
znak. 

Kręcąc kołem danych można zmieniać typ znaków w następują-
cej kolejności: wielkie litery → małe litery → cyfry → symbole. 

 

Przycisk Opis 
Kursora [▲] (INSERT) Wstawianie spacji na pozycji kursora 
Kursora [▼] (DELETE) Usuwanie znaku z dosunięciem tych, 

które znajdują się za nim. 
PAGE [◄] (A0!) Przełączanie pomiędzy literami, cyframi i 

symbolami. 
PAGE [►] (A<=>a) Przełączanie wielkich i małych liter. 

 
5. Powtórz polecenia punktów 3 i 4, aby zredagować całą 

nazwę. 

 Można wprowadzić maksymalnie 8 znaków. 

6. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Nazwa zostanie zatwierdzona. 
 

 

Określanie sposobu wy-
prowadzania sygnału 

 

Poniższa procedura służy do określania urządzenia, przyłączone-
go do gniazd grupy OUTPUT. Dźwięk będzie regulowany we-
wnętrznie w celu uzyskania optymalnego brzmienia w podłączo-
nym urządzeniu. 
Szczegóły odnośnie ustawień w akapicie „Określanie sposobu 
wyprowadzania sygnału” (s. 12). 

 

 
 

Ustawienia sterujące pe-
dałów i przetwornika GK 

 

Istnieje możliwość dokonywania takich ustawień, aby pedały 
działały zawsze tak samo, bez względu na to, jaki Zestaw 
Ustawień został wywołany. 
Szczegóły w akapicie „Ustawienia sterowników" (s. 61). 

 

Ustawienia MIDI i USB 
 

Ustawienia MIDI i USB można zmieniać. 
Szczegóły w akapitach „Łączenie syntezatora GR-55 z urządze-
niami MIDI” (s. 67) i „Podłączanie syntezatora GR-55t do kompu-
tera” (s. 66). 
 

Ustawienia gniazda [GUITAR OUT] 
 

Gniazdem [GUITAR OUT] można wyprowadzać sygnał standar-
dowego przetwornika gitary oraz brzmienie modelujące. 
Można np. dźwięk normalnego przetwornika oraz brzmienie mo-
delujące odtwarzać przez wzmacniacz gitarowy, a brzmienia syn-
tezatorowe przez system nagłaśniający, podłączony do gniazd 
grupy OUTPUT. 

 

 
 

Stałe wyprowadzanie gniazdem [GUITAR 
OUT] sygnału normalnego przetwornika 

 

1. Parametrowi systemowemu „SOURCE” grupy 
„GUITAR OUT” opcji „OTHER” (s. 80) dobierz wartość 
„NORMAL PU”. 

Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz 
w akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

 

Stałe wyprowadzanie gniazdem 
[GUITAR OUT] brzmienia modelującego 

 

1. Parametrowi systemowemu „SOURCE” grupy 
„GUITAR OUT” opcji „OTHER” (s. 80) dobierz wartość 
„MODELING”. 

Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz 
w akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 
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Ustawienia systemowe 
 

 

 

Zmiana wyprowadzanego sy-
gnału w zależności od wybra-
nego Zestawu Ustawień 

 

1. Parametrowi systemowemu „SOURCE” grupy „GUITAR 
OUT” opcji „OTHER” (s. 80) dobierz wartość „PATCH”. 

 Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz w 
akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

2. Parametrowi systemowemu „SOURCE” grupy „GUITAR 
OUT” opcji „OTHER” (s. 80) dobierz wartość, którą 
chcesz stosować. 

 Metody dobierania wartości tych parametrów opisano w akapicie 
„Parametry Zestawu Ustawień” (s. 54). 

 

 
• Ustawienia gniazda [GUITAR OUT] nie wpływają na usta-

wienia gniazd grupy OUTPUT. 
 Jeśli nie chcesz, aby sygnał wyjściowy z gniazda [GUITAR 

OUT] pojawiał się również w gniazdach grupy OUTPUT, 
należy dla każdego typu brzmienia danego Zestawu 
Ustawień dobrać wartość „OFF”. 

• Po wybraniu wartości „BOTH” dźwięk z normalnego prze-
twornika i brzmienie modelujące zostaną zmiksowane i będą 
wyprowadzane równocześnie. 

• Ustawienia gniazd grupy OUTPUT (s. 70) nie są stosowane 
do dźwięku, wyprowadzanego gniazdem [GUITAR OUT]. 

 

Strojenie gitary (funkcja TUNER) 
 

Za pomocą funkcji TUNER możesz dostroić gitarę. 

Szczegóły odnośnie edycji parametrów systemowych znajdziesz 
w akapicie „Ustawienia systemowe” (s. 69). 

Szczegółowy opis parametrów znajdziesz w opisie opcji OTHER 
(s. 80). 

 

Regulacja kontrastu ekranu 
 

Poniższa procedura opisuje, jak zmieniać kontrast ekranu. 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„SYSTEM”. 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „OTHER” i 
naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz parametr „LCD”. 
 

 
 

5. Kołem danych dobierz kontrast ekranu. 
 

 

Określanie warunków automa-
tycznego wyłączania zasilania 

 
Syntezator GR-55 potrafi automatycznie wyłączać zasilanie. Zasi-
lanie zostanie wyłączone automatycznie po upływie 10 godzin 
bezczynności. Na 15 minut przed wyłączeniem zasilania na ekra-
nie pojawia się komunikat ostrzegawczy. 
W ustawieniu fabrycznym ta funkcja jest włączona. Aby ją wyłą-
czyć, wykonaj poniższą procedurę. 

 

UWAGA!

Po wyłączeniu zasilania wszystkie zmienione, a nie zachowa-
ne ustawienia zostaną stracone. Aby ich nie utracić, należy je 
zachować. 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „OTHER” i 
naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz parametr 
„POWER”. 
 

 
 

5. Kołem danych wybierz wartość. 
 

Wartość Opis 
ON Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po upływie 10 

godzin bezczynności. 
OFF Zasilanie nie będzie wyłączane automatycznie. 

 

Wybieranie typu instru-
mentu (gitara lub bas) 

 

Zanim zaczniesz posługiwać się syntezatorem, musisz określić, czy 
używasz gitary, czy basu. Szczegóły w akapicie „Wybieranie gitary 
lub basu" (s. 9). 
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Zachowywanie danych w pamięci USB 
 

Poniższa procedura służy do zachowywania w pamięci USB 
wszystkich ustawień syntezatora GR-55. 

* W danej pamięci USB można zachować jeden zbiór takich danych. 
 

* Ustawienia kalibracji pedałów nie są zachowywane. 
 

1. Podłącz pamięć USB. 

 Szczegółowe informacje znajdziesz w akapicie „Wkładanie pa-
mięci USB” (s. 65). 

2. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

3. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„SYSTEM”. 

4. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę 
„BACKUP/INIT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

5. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę 
„BACKUP/RESTORE” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

6. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz pole „BACKUP” 
i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

7. Przyciskami kursora [◄][►] zaznacz pole „OK” i na-
ciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 

 

Przywracanie danych z pamięci USB 
 

Poniższa procedura umożliwia ładowanie danych z pamięci USB. 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę 
„BACKUP/INIT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „BACKUP/ 
RESTORE” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

5. Przyciskami kursora [◄][►] zaznacz pole „RESTORE” i 
naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

6. Przyciskami kursora [▼][▲] zaznacz pole „OK” i naci-
śnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

7. Po pojawieniu się poniższego ekranu roboczego wyłącz 
zasilanie. 

Następnie włącz zasilanie, aby użyć załadowanych danych. 
 

 
 

UWAGA!
Ta operacji nadpisze całą zawartość pamięci syntezatora. Jeśli 
przechowujesz tam ważne dane, przed wykonaniem tej proce-
dury zachowaj w innej pamięci USB. 
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Regulacja czułości pedału 
 

Poniższa procedura opisuje, jak kalibrować pedał ekspresji. 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran robo-
czy „EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę 
„SYSTEM”. 

3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę 
„BACKUP/INIT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „PEDAL 
CALIB” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

Pojawi się ekran roboczy „PEDAL Calibration”. 
 

 
 

5. Ustaw pedał ekspresji w położeniu „całkowicie 
zwolniony” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „OK”, a nastepnie obraz, 
jak na poniższym rysunku. 
 

 
 

6. Ustaw pedał ekspresji w położeniu „całkowicie wci-
śnięty” i naciśnij przycisk [ENTER]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „OK”, a nastepnie ob-
raz, jak na poniższym rysunku. 
 

 
 

7. Naciśnij mocno czubek pedału ekspresji. 

Sprawdź, czy po naciśnięciu czubka pedału zaświeciła się dio-
da [EXP PEDAL SW]. Jeśli chcesz zmienić czułość, przy której 
zaczyna świecić dioda [EXP PEDAL SW], dobierz wartość pa-
rametru „THRESHOLD”. 

 

 
 

8. Po zakończeniu kalibracji, naciśnij przycisk [EXIT]. 

Na ekranie pojawi się komunikat „COMPLETE!”. 

 

Przywracanie ustawień fabrycz-
nych (funkcja Factory Reset) 

 

Poniższa procedura umożliwia przywracanie fabrycznych ustawień 
syntezatora GR-55. 

 

UWAGA!

Jeśli w pamięci syntezatora znajdują się ważne dane, przed 
uruchomieniem tej funkcji należy zachować je w pamięci 
USB, aby nie zostały usunięte. Aby nie stracić danych, nale-
ży je wpisać do pamięci USB (s. 72). 

* Ustawienia kalibracji pedału nie są resetowane. 
 

1. Naciśnij przycisk [EDIT], aby wywołać ekran roboczy 
„EDIT”. 

2. Przyciskami grupy PAGE zaznacz zakładkę „SYSTEM”. 
3. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „BACKUP/ 

INIT” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 
 

4. Przyciskami kursora [◄] [►] zaznacz ikonę „FACTORY 
RESET” i naciśnij przycisk [ENTER]. 
 

 

5. Przyciskami kursora [◄][►] zaznacz pole „OK” i naciśnij 
przycisk [ENTER]. 
 

 
 

Funkcja FACTORY RESET zostanie uruchomiona. 

* Nigdy nie wyłączaj zasilania podczas wykonywania funkcji przywracania 
ustawień początkowych. 

 
6. Po pojawieniu się poniższego ekranu roboczego wyłącz 

zasilanie. 
 

 
 

Po następnym włączeniu zasilania ustawienia zostaną zresetowane. 
 

UWAGA!

Jeśli syntezator działał w trybie gitary basowej, przywrócony 
zostanie tryb gitary standardowej (s. 9). 
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Wykaz parametrów 
 

Opcja GK SETTING 
 

Zakładka Parametr Dostępne wartości Opis 

GK SET SELECT 1–10 
Wybieranie Zestawu GK, który będzie używany, gdy parametr systemowy 
„GK SET” (s. 58) będzie mieć wartość „SYSTEM”. Tutaj również będziesz 
wybierać Zestaw GK do edycji. 

GK SET 
SELECT 

NAME Edycja nazwy Zestawu GK (maksymalnie 8 znaków). 
Wybieranie typu przetwornika GK, zamontowanego na gitarze lub basie. 
Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „GUITAR” (s. 9) 
GK-3 Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-3. 
GK-2A Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-2A. 

PIEZO Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego o pła-
skiej charakterystyce. 

PIEZO F Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego Fishman. 
PIEZO G Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego Graph Tech.

PIEZO L Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego L.R.Baggs.

PIEZO R Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego RMC. 
Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS” (s. 9) 
GK-3B Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-3B. 
GK-2B Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika GK-2B. 

PIEZO Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego o pła-
skiej charakterystyce. 

PIEZO G Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego Graph 
Tech. 

PU TYPE 

PIEZO R Wybierz tę wartość, jeśli używasz przetwornika piezoelektrycznego RMC. 
Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „GUITAR” (s. 9) 
500–660 mm, 

ST (648 mm), 

LP (628 mm) 

Określanie długości gryfu używanej gitary. 

Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS” (s. 9) SCALE 

710–940 mm, 

SHORT (760 mm), 

MEDIUM (812 mm), 
LONG JB/PB (864 mm), 
EXTRA LONG (914 mm)

Określanie długości gryfu używanego basu. 

Określanie położenia dzielonego przetwornika. 

* Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS” 
(s. 9) . 

4STR-1 

4STR-2 

4STR-3 

Położenia dla gitary basowej 4-strunowej 

5STR Lo1 

5STR Lo2 
Położenia dla gitary basowej 5-strunowej (dolna H – G). 

5STR Hi1 

5STR Hi2 
Położenia dla gitary basowej 5-strunowej (E – górne C). 

GK PU POS 

6STR Położenia dla gitary basowej 6-strunowej 
Określanie fazy dzielonego i normalnego przetwornika gitary. 

Wybierz wartość „NORMAL”, a gdy chcesz stłumić pasmo niskich częstotliwości, wybierz wartość 
„INVERS”. 

 
Fazę będzie łatwiej wykryć, jeśli dźwięk dzielonego przetwornika bęzie miksowany z dźwiękim prze-
twornika normalnego. 
NORMAL Faza normalna. 

PICKUP 

PU PHASE 

INVERSE Faza odwrócona. 
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Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 
Określanie kierunku zamocowania przetwornika dzielonego. 
NORMAL Kabel przetwornika wychodzi od strony szóstej struny. PU DIRECTION 
REVERSE Kabel przetwornika wychodzi od strony pierwszej struny. 
Swaps the functions of the [S1] and [S2] buttons of the GK-3 or GK-2A. 
NORMAL Standardowe ustawienie przełączników. S1/S2 POSITION 
REVERSE Funkcje przełączników  [S1] i [S2] będą odwrócone. 

NORM PU GAIN 
-20–+20 
dB 

Regulowanie poziomu głośności normalnego przetwornika. 
Dobierając wartość tego parametru przełącznik przetwornika GK ustaw w pozycji MIX. 

PIEZO TONE 
LOW 

-10–+10 
dB 

Regulacja pasma niskich częstotliwości. 
* Ten parametr jest stosowany wtedy, gdy parametr „PU TYPE” ma wartość 

„PIEZO”,”PIEZO F”,”PIEZO G”, „PIEZO L” lub „PIEZO R”. 

PICKUP 

PIEZO TONE 
HIGH 

-10–+10 
dB 

Regulacja pasma wysokich częstotliwości. 
* Ten parametr jest stosowany wtedy, gdy parametr „PU TYPE” ma wartość 

„PIEZO”,”PIEZO F”,”PIEZO G”, „PIEZO L” lub „PIEZO R”. 
Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „GUITAR” (s. 9) 
10.0–30.0 
mm 

Określanie odległości między przetwornikiem a mostkiem. 
Ten parametr jest ignorowany wtedy, gdy parametr „PU TYPE” ma wartość „PIEZO”, 
„PIEZO F”, „PIEZO G”, „PIEZO L” lub „PIEZO R”. 

Gdy opcja „GUITAR<->BASS” jest ustawiona na „BASS” (s. 9) DISTANCE PU<->BRIDGE 

5.5–55.5 
mm 

Określanie odległości między przetwornikiem a mostkiem. 
Ten parametr jest ignorowany wtedy, gdy parametr „PU TYPE” ma wartość „PIEZO”, 
„PIEZO G”, lub „PIEZO R”. 

SENSITIVITY SENS 0–100 Określanie czułości dzielonego przetwornika. 
VELOCITY 
DYNAMICS 

1–10 
Określanie czułości brzmienia PCM na zmiany poziomu głośności. 
Im wyższa wartość, tym łatwiej będzie uzyskać wysoki poziom głośności. 

PLAY FEEL 1–5 

Określanie krzywej zmian poziomu głośności brzmienia PCM. 
Niższe wartości będą dawać szerszy7 zakres zmian poziomu głośności w odpowiedzi na 
dynamikę gry. 
Przy stosowaniu wyższych wartości poziom głośności będzie stabilniejszy, niezależnie 
od dynamiki gry. 
Po wybraniu wartości „5” stosowana będzie stała wartość dynamiki. 

VELOCITY 

LOW VELOCITY 
CUT 

0–10 
Zmień wartość tego parametru, jeśli nawet dotykanie strun będzie wyzwalać dźwięki. 
Zwiększanie wartości utrudni przypadkowe wyzwalanie dźwięków. 

Te parametry służą do określania sposobu, w jaki sposób parametry ze wskaźnikiem „NIUANSE” będą reagować na grę. 
Wartość należy dobierać w taki sposób, aby miernik poziomu wysterowania osiągał pozycję maksymalną wtedy, gdy 
będziesz grać najcichsze nuty i tak, aby miernik nie ruszał się wtedy, gdy będziesz grać normalnie. 
NUANCE 
DYNAMICS 

0–10 
Dobieranie czułości działania parametrów ze wskaźnikiem „NUANCE”. Im wyższa war-
tość, tym łatwiej będzie uzyskać efekt. 

NUANCE 

NUANCE TRIM 0–10 
Określanie progu zadziałania parametrów ze wskaźnikiem „NUANCE”. Jeśli efekt bę-
dzie występować częściej, niż potrzeba, wartość należy obniżyć. 

DOWN TUNE SHIFT 0– -5 
Jeśli w gitarze lub basie stosowany jest obniżony strój, podaj ilość interwałów 
chromatycznych, o jakie została przestrojona. 

 

 

Opcja OUTPUT SELECT 
 

Parametr Dostępne wartości Opis 
LINE/PHONES 

Wybierz tę wartość, jeśli używasz słuchawek lub jeśli syntezator jest podłączony do wzmacniacza, 
miksera lub cyfrowego rekordera. 

JC-120 Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do wzmacniacza JC-120. 
SMALL 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do małego wzmacniacza gitaro-
wego. 

COMBO 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony wejścia gitarowego wzmacnia-
cza typu combo (tzn. wzmacniacza z głośnikiem w jednej obudowie), innego niż JC-120. Zależnie 
od używanego wzmacniacza czasem wartość „JC-120” może dać lepsze efekty. 

STACK 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do wejścia gitarowego 
wzmacniacza wieżowego (tzn. wzmacniacza, w którym wzmacniacz i głośnik znajdują się w in-
nych obudowach). 

JC-120 RETURN 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do gniazda RETURN wzmac-
niacza JC-120. 

COMBO RETURN 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do gniazda RETURN wzmac-
niacza gitarowego typu combo. 

STACK RETURN 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do gniazda RETURN wzmac-
niacza wieżowego. Należy ją wybierać również wtedy, gdy syntezator jest używany ze wzmac-
niaczem gitarowym i kolumną głośnikową. 

B-AMP WITH 
TWEETER 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do wzmacniacza basowego z 
głośnikiem wysokotonowym. 

OUTPUT 
SELECT 

B-AMP NO TWEETER 
Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy syntezator jest przyłączony do wzmacniacza basowe-
go bez głośnika wysokotonowego. Pasmo wysokich częstotliwości będzie poprawnie korygo-
wane. 
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Opcja PEDAL/GK CTL 
 

Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 
Wybieranie funkcji dla pedału [CTL], pedału ekspresji i przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK.  
OFF Żadna funkcja nie będzie przypisana. 
PATCH 
SETTING 

Wybierz tę wartość, jeśli chcesz, aby funkcja pedału i przełączników zmieniała się wraz ze 
zmianą Zestawu Ustawień. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

HOLD TYPE 1 

Po wciśnięciu pedału podtrzymywane będzie wy-
brzmiewanie nut, zagranych przed naciśnięciem i po 
jego naciśnięciu. Różnica w stosunku do wartości „4” 
polega na tym, że jeśli będzie wybrzmiewać nuta, 
zagrana na danej strunie, zagranie innej nuty na tej 
strunie spowoduje stłumienie nuty wybrzmiewającej. 
Pozwala to grać bez przerw, jeśli nawet następna nuta 
znajdować się będzie na odległym progu. 

 2 

Dźwięk nut, wybrzmiewających w momencie naciśnię-
cia pedału będzie podtrzymywany tak długo, jak długo 
wciśnięty będzie pedał. Nuty, zagrane po wciśnięciu 
pedału, nie będą odtwarzane. 

 3 

Dźwięk nut, wybrzmiewających w momencie naciśnię-
cia pedału będzie podtrzymywany tak długo, jak długo 
wciśnięty będzie pedał. Nuty, zagrane po wciśnięciu 
pedału, będą odtwarzane, ale ich dźwięk nie będzie 
podtrzymywany. 

 4 
Po wciśnięciu pedału podtrzymywane będzie wy-
brzmiewanie nut, zagranych przed naciśnięciem i po 
jego naciśnięciu. 

LATCH 
Każde naciśnięcie pedału będzie na przemian włączać 
i wyłączać podtrzymywanie wybrzmiewania dźwięku. 

SWITCH MODE 
MOMENT 

Dźwięk będzie podtrzymywany tylko wtedy, gdy pedał 
będzie wciśnięty. 

PCM TONE 1 OFF, ON 

HOLD (tylko 
pedał [CTL]) 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Wybierz wartość „OFF ”, jeśli nie chcesz, aby dźwięku 
nut danego brzmienia był podtrzymywany. 

TAP TEMPO 
Ustawianie tempa zgodnie ze sposobem naciskania pedału (wartość będzie wyliczana z inter-
wałów między kolejnymi naciśnięciami). 
Sterowanie przełącznikami poszczególnych brzmień oraz standardowego przetwornika. 
Parametr Dostępne wartości Opis 

PCM TONE 1 OFF/ON 
PCM TONE 2 OFF/ON 
MODELING TONE 
OFF/ON 

SW OFF 

NORMAL PU OFF/ON 

Te ustawienia są stosowane wtedy, gdy parametr 
„STATUS” poszczególnych sterowników (pedał [CTL], 
przełącznik pedału ekspresji) ma wartość „OFF”. 
Ustawienia przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK 
odnoszą się do stanu domyślnego (tzn. przed naci-
śnięciem przycisku). 

PCM TONE 1 OFF/ON 
PCM TONE 2 OFF/ON 
MODELING TONE 
OFF/ON 

TONE SW 

SW ON 

NORMAL PU OFF/ON 

Te ustawienia są stosowane wtedy, gdy parametr 
„STATUS” poszczególnych sterowników (pedał [CTL], 
przełącznik pedału ekspresji) ma wartość „ON”. 
Ustawienia przycisków [S1] i [S2] przetwornika GK 
odnoszą się do stanu, gdy przycisk został naciśnięty 
jeden raz. 

AMP SW Włączanie i wyłączanie procesora AMP. 
MOD SW Włączanie i wyłączanie procesora MOD. 
MFX SW Włączanie i wyłączanie procesora MFX.  
DELAY SW Włączanie i wyłączanie procesora DELAY. 
REVERB SW Włączanie i wyłączanie procesora REVERB. 
CHORUS SW Włączanie i wyłączanie procesora CHORUS. 
SOUND 
STYLE INC 
SOUND 
STYLE DEC 

Przełączanie stylu brzmienia. 

BANK 
NUMBER INC 
BANK 
NUMBER DEC 

Przełączanie numeru banku. 

PATCH 
NUMBER INC 

CTL, 
EXP SW, 
GK S1, 
GK S2 

FUNCTION 

PATCH 
NUMBER DEC 

Przełączanie numeru Zestawu Ustawień. 

 
 
 
 
 
 

76 



Ustawienia systemowe 
 

 

 
Zakładka Parametr Dostępne 

wartości Opis 
AUDIO PLAYER 
PLAY/STOP 

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzacza audio. 
AUDIO PLAYER 
SONG INC 
AUDIO PLAYER 
SONG DEC 

Wybieranie pliku audio z pamięci USB do odtwarzania za pomocą odtwarzacza audio. 

AUDIO PLAYER 
SW 

Dublowanie pracy przycisku [AUDIO PLAYER]. 

CTL, 
EXP SW, 
GK S1,  
GK S2 

FUNCTION 

V-LINK SW Dublowanie pracy przycisku [V-LINK]. 
Wybieranie funkcji dla pedału ekspresji i potencjometru poziomu głośności przetwornika GK. 
Do pedału ekspresji można przypisać dwie różne funkcje; jedną, gdy przełącznik pedału jest włączony, a drugą, 
gdy jest wyłączony. 
OFF Żadna funkcja nie będzie przypisana. 
PATCH SETTING 

Wybierz tę wartość, jeśli chcesz, aby funkcja pedału i przełączników zmieniała się wraz 
ze zmianą Zestawu Ustawień. 

PATCH VOLUME Regulacji poziomu głośności Zestawu Ustawień. 
Regulacja poziomu głośności brzmień i normalnego przetwornika. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

PCM TONE 1 OFF, ON 
PCM TONE 2 OFF, ON 
MODELING TONE OFF, ON 

TONE VOLUME 

NORMAL PU OFF, ON 

Jeśli nie chcesz sterować poziomem głośności 
danego brzmienia lub przetwornika, wybierz wartość 
„OFF”. 

Odstrajanie brzmień PCM i brzmienia modelującego. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

PCM TONE 1 -12–+12 
Określanie głębokości odstrojenia, gdy pedał zosta-
nie wciśnięty do końca. 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz odstrajać drugiego brzmienia PCM, 
wybierz wartość „OFF”. 

MODELING TONE OFF, ON 
Jeśli nie chcesz odstrajać brzmienia modelującego, 
wybierz wartość „OFF”. 

PITCH BEND 

NORMAL PU OFF, ON 
Jeśli nie chcesz odstrajać brzmienia normalnego 
przetwornika, wybierz wartość „OFF”. 

Sterowanie głębokością modulacji brzmień PCM. Efekt będzie zależeć od wybranego 
brzmienia. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

MIN 0–100 
Określanie głębokości modulacji, gdy pedał będzie 
całkowicie zwolniony. 

MAX 0–100 
Określanie głębokości modulacji, gdy pedał będzie 
całkowicie wciśnięty. 

PCM TONE 1 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz modulować pierwszego brzmienia 
PCM, wybierz wartość „OFF”. 

MODULATION 

PCM TONE 2 OFF, ON 
Jeśli nie chcesz modulować drugiego brzmienia 
PCM, wybierz wartość „OFF”. 

Sterowanie zrównoważeniem poziomu głośności. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

OFF 
Poziom głośności brzmienia nie będzie się zmie-
niać. 

TOE 
Poziom głośności brzmienia będzie się zwiększać 
wraz w wciskaniem pedału. 

CROSS FADER 

PCM TONE 1 
POLARITY 
PCM TONE 2 
POLARITY 
MODELING TONE 
POLARITY 
NORMAL PU 
POLARITY HEEL 

Poziom głośności brzmienia będzie się zwiększać 
wraz ze zwalnianiem pedału. 

Sterowanie poziomem efektu procesora DELAY, REVERB lub CHORUS. 
Parametr 

Dostępne 
wartości Opis 

MIN 
Określanie poziomu głośności, gdy pedał będzie 
całkowicie zwolniony. 

EXP, 
EXP ON, 
GK VOL 

FUNCTION 

DELAY LEVEL  
REVERB LEVEL 
CHORUS LEVEL 

MAX 

0–120 
(DELAY) 
0–100 
(REVERB, 
CHORUS) 

Określanie poziomu głośności, gdy pedał będzie 
całkowicie wciśnięty. 
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Zakładka Parametr Dostępne wartości Opis 

Sterowanie głównym parametrem efektu procesora MOD. 
Opcja jest dostępna, gdy parametr „MOD SWITCH” ma wartość „ON”. 

Parametr Dostępne 
wartości Opis 

MIN 

MAX 

Określanie zakresu zmian wartości parametru. Zakres wartości 
zależy od sterowanego parametru. 

Typ efektu Parametr Typ efektu Parameter 

OD/DS DRIVE TREMOLO RATE 

WAH (*1) PEDAL POSITION ROTARY SPEED SELECT 

COMP SUSTAIN UNI-V RATE 

LIMITER THRESHOLD PAN RATE 

OCTAVE OCTAVE LEVEL DELAY EFFECT LEVEL 

PHASER RATE CHORUS EFFECT LEVEL 

EXP, 

EXP ON, 

GK VOL 

FUNCTION MOD CONTROL 

FLANGER RATE EQ HI-MID FREQ 

ASSIGN HOLD OFF, ON 
Podczas przełączania Zestawów Ustawień parametr ten będzie określać, czy stan pedału 
ekspresji i położenie potencjometru głośności przetwornika GK będą stosowane do następ-
nego Zestawu Ustawień (wartość „ON”), czy nie (wartość „OFF”). 

 

(*1) Parametrowi „MODE” (s. 43) dobierz wartość „MANUAL”. 
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Opcja USB MIDI 
 

Zakładka Parametr Dostępne 
wartości Opis 

PATCH CH 1–16 

Wybieranie kanału MIDI, używanego do wywoływania Zestawów Ustawień. 
Aby zmienić Zestaw Ustawień, tym kanałem MIDI należy przesłać odpowiedni komuni-
kat o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE). Tym kanałem MIDI będą również od-
bierane komunikaty MIDI z zewnętrznego urządzenia. Odbierane komunikaty sterujące 
będą kierowane do odpowiednich sterowników (s. 57). 

PC RX SWITCH OFF, ON 

Wybierz wartość „ON”, jeśli chcesz używać komunikatów PROGRAM CHANGE do 
wywoływania Zestawów Ustawień. Można użyć ustawień zakładki „RX PC MAP”, aby 
zmienić zależność między wartością komunikatu PROGRAM CHANGE, a numerem 
Zestawu Ustawień. 

PC TX SWITCH OFF, ON 
Wybierz wartość „ON”, jeśli chcesz transmitować komunikaty PROGRAM CHANGE w 
momencie przełączania Zestawów Ustawień. 

MIDI SYNC OFF, ON Wybierz wartość „ON”, jeśli chcesz synchronizować efekty do tempa zewnętrznego 
urządzenia MIDI. 

MIDI CLOCK 
OUT 

OFF, ON 
Po wybraniu wartości „ON” instrument będzie transmitować zegarowy sygnał synchro-
nizacji MIDI. Dane takie nie będą transmitowane, jeśli parametrr „MIDI SYNC” będzie 
mieć wartość „ON”. 

GENERAL 

V-LINK TX CH 1–16 Wybieranie kanału MIDI, używanego do sterowania urządzeniem V-LINK. 
SWITCH OFF, ON Dane muzyczne nie będą transmitowane gniazdem [OUT] grupy MIDI. 

Określanie trybu transmisyjnego komunikatów MIDI. 

MONO 

W trybie tym, używany jest jeden kanał na jedną strunę, zatem można wykorzystywać 
ogólnie sześć kanałów. 
Ponieważ każda struna używa innego kanału MIDI, do każdej struny można przypisy-
wać inne brzmienie, używać techniki podciągania strun lub odstrajać dźwięk w sposób 
płynny; procedura ta wymaga jednak zastosowania modułu wielobrzmieniowego . MODE 

POLY 

W trybie tym komunikaty wszystkich sześciu strun transmitowane są za pośrednictwem 
jednego kanału. 
Procedura transmitowania komunikatów MIDI dla wszystkich strun za pośrednictwem 
jednego kanału upraszcza niezbędne ustawienia wykonane dla modułu brzmieniowego 
i powoduje redukcję ilości używanych kanałów MIDI lecz narzuca pewne ograniczenia; 
dopuszcza np. stosowanie tylko jednego brzmienia. 

CHROMATIC OFF, ON Wybierz wartość „ON”, jeśli chcesz sterować zewnętrznym modułem brzmieniowym 
chromatycznie. 

STRING CH 1–11 

Wybieranie kanału MIDI, używanego do transmisji gitarowych danych muzycznych. 
Jeśli parametr „MODE” będzie mieć wartość „MONO”, dane będą transmitowane sze-
ścioma kolejnymi kanałami, zaczynając od wybranego za pomocą tego parametru. Jeśli 
parametr „MODE” będzie mieć wartość „POLY”, dane ze wszystkich strun będą trans-
mitowane jednym kanałem, wybranym za pomocą tego parametru. 

DATA THIN OFF, ON Po wybraniu wartości „ON”, ilość komunikatów PITCH BEND będzie redukowana w 
celu zmniejszenia ilości transmitowanych komunikatów MIDI. 

CTL PDL CC OFF, 1–31, 64–95 

EXP PDL CC OFF, 1–31, 64–95 
Wybieranie numeru kontrolera MIDI, transmitowanego w wyniku poruszania pedałem. 
Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby dane o pracy pedału nie były transmitowane. 

EXP PDL 
BEND 
RANGE 

-24–+24 

Określanie maksymalnej wartości komunikatu PITCH (maksymalnego odstrojenia), 
transmitowanej przez pedał ekspresji do zewnętrznego modułu brzmieniowego. Wy-
bierz wartość „0”, jeśli nie chcesz, aby pedał ekspresji transmitował komunikaty PITCH 
BEND. 

GK VOL CC OFF, 1–31, 64–95 

GK S1 CC OFF, 1–31, 64–95 

GTR-MIDI 

GK S2 CC OFF, 1–31, 64–95 

Wybieranie numerów kontrolera MIDI, transmitowanych przez przyciski [S1] i[S2] oraz 
potencjometr głośności przetwornika GK. 
Wybierz wartość „OFF”, jeśli chcesz, aby dane takie nie były transmitowane. 

W przypadku używania komunikatów PROGRAM CHANGE, odbieranych z zewnętrznego urządzenia MIDI, 
do wywoływania Zestawów Ustawień, parametr ten służy do określania, czy zależność między wartością 
odbieranego komunikatu PROGRAM CHANGE będzie stała, czy też będzie ją można dobrać. 
FIX 

Odbierane komunikaty PROGRAM CHANGE będą wywoływać zdefiniowane fabrycznie 
Zestawy Ustawień, niezależnie od ustawień parametrów „BANK” i „PC”. 

MAP SELECT 

PROG Zestawy Ustawień będą wywoływane zgodnie z ustawieniami parametrów „BANK” i „PC”

BANK 0–63 Wybieranie numeru banku (MSB = 0 – 63) komunikatu PROGRAM CHANGE (LSB 
zawsze = 0). 

Określanie zależności między wartością odbieranego komunikatu PROGRAM CHANGE, a numerem Ze-
stawu Ustawień. 

RX PC 
MAP 

PC [LEAD] **-* 
[RHYTHM] **-* 
[OTHER] **-* 
[USER] **-* 

Wybieranie numeru Zestawu Ustawień ([LEAD] 01-1–[USER] 99-3), przypisanego do 
poszczególnych wartości komunikatu PROGRAM CHANGE (BANK SELECT). 
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Zakładka Parametr Dostępne  
wartości Opis 

AUDIO IN 
LEVEL 

0–200 Regulacja poziomu cyfrowego sygnału audio z portu USB (komputer). 

AUDIO OUT 
LEVEL 

0–200 Regulacja poziomu cyfrowego sygnału audio, kierowanego do portu USB (komputer). 

OFF 

Wybierz tę wartość, jeśli dane 
audio wracają z komputera do 
syntezatora GR-55. W tym przy-
padku dźwięk pojawi się dopiero 
po przejściu sygnału przez kom-
puter. 

USB 

DIRECT 
MONITOR 

ON 

Dźwięk syntezatora będzie 
transmitowany bezpośrednio. 
Wybierz tę wartość, jeśli synteza-
tor jest używany samodzielnie. 
(Po wybraniu wartości „OFF” 
wyprowadzany będzie tylko 
dźwięk, doprowadzany z kompu-
tera portem USB.)  

 

 

Opcja OTHER 
 

Grupa Parametr Dostępne warto-
ści Opis 

Wybieranie źródła sygnału, kierowanego do gniazda [GUITAR OUT]. 

Po wybraniu wartości „PATCH”, używana będzie wartość parametru „GUITAR OUT” (s. 58) 
wywołanego Zestawu Ustawień. Po wybraniu innej wartości ten sygnał będzie kierowany do 
gniazda [GUITAR OUT] przez cały czas. Szczegóły w opisie ustawień gniazda [GUITAR 
OUT] (s. 70). 

PATCH Używana będzie wartość parametru „GUITAR OUT” (s. 58) wywoła-
nego Zestawu Ustawień. 

OFF Do gniazda nie będzie kierowany żaden sygnał. 

NORMAL PU 
Do gniazda kierowany będzie sygnał ze standardowego przetworni-
ka. 

MODELING Do gniazda kierowane będzie brzmienie modelujące. 

GUITAR 
OUT SOURCE 

BOTH Do gniazda kierowany będzie sygnał ze standardowego przetwornika 
oraz brzmienie modelujące. 

MASTER TUNE 435 Hz–445 Hz 
Określanie dźwięku odniesienia. 

* Fabrycznie dobrana wartość to „440 Hz”. 
TUNER 

TUNER MUTE OFF, ON 

Wybierz wartość „OFF” jeśli chcesz, aby podczas strojenia dźwięk był 
słyszalny. Wybierz wartość „ON’, jeśli nie chcesz słyszeć dźwięków 
strojonej gitary. 
* W ustawieniu fabrycznym stosowana jest wartość „ON”. 

AUDIO 
PLAYER 

LEVEL 0–200 Regulacja poziomu głośności odtwarzacza audio. 
LCD CONTRAST 1–10 Regulacja kontrast ekranu. 

POWER AUTO POWER OFF OFF, ON 

Syntezator GR-55 potrafi automatycznie wyłączać zasilanie. Zasila-
nie zostanie wyłączone automatycznie po upływie 10 godzin bez-
czynności. Na 15 minut przed wyłączeniem zasilania na ekranie 
pojawia się komunikat ostrzegawczy. 
W ustawieniu fabrycznym ta funkcja jest włączona. Wybierz wartość 
„OFF”, aby ja wyłączyć. 

 

 

Opcja BACKUP/INITIALIZE 
 

Ikona Opis 
BACKUP/RESTORE Patrz akapit „Zachowywanie danych w pamięci USB” (s. 72). 
PEDAL CALIBRATION Patrz akapit „Regulacja czułości pedału” (s. 73). 
FACTORY RESET Patrz akapit „Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET)” (s. 73). 
GUITAR-BASS SELECT Patrz akapit „Wybieranie gitary lub basu" (s. 9). 
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Wykaz Zestawów Ustawień 
 
 
 

   
Tryb gitarowy 

 

STYL BRZMIENIA: LEAD 
Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 

Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 
Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 Metal Synth Lead Synth Lead 477 Synth Lead 548 E.GTR 03 

01-2 Rock Lead Organ E.Organ 062 --- --- SYNTH 22 

01-3 GR-300 Ctl:+1Oct --- --- --- --- SYNTH 18 

02-1 Nice Tenor Sax 407 --- --- --- --- 

02-2 Flute Solo Flute 393 --- --- --- --- 

02-3 Jazz Guitar Vibe Mallet 143 Mallet 142 E.GTR 10 

03-1 Legato Solo Pulsating 821 --- --- E.GTR 05 

03-2 SlowAttack Solo Synth Lead 524 Synth Lead 524 --- --- 

03-3 Synth Brass Lead Synth Lead 453 Synth Lead 524 SYNTH 23 

04-1 Drive Blues Harp Harmonica 119 --- --- --- --- 

04-2 Tp Section Ensemble Brass 379 Solo Brass 370 --- --- 

04-3 MELLOW CELLO Solo Strings 339 --- --- --- --- 

05-1 Strange Whistle Recorder 414 --- --- --- --- 

05-2 EMOTIONAL LEAD Synth Lead 446 --- --- --- --- 

05-3 WAVE SYNTH SOLO --- --- --- --- SYNTH 19 

06-1 Dual Sync Lead Synth Lead 486 Synth Lead 486 E.GTR 02 

06-2 Funky Syn Lead Synth Lead 466 Synth Lead 467 E.GTR 05 

06-3 SqrPipe For You Synth Lead 527 Synth Lead 527 --- --- 

07-1 Concert Grand Ac.Piano 002 --- --- --- --- 

07-2 Mute Trumpet/EXP Solo Brass 377 --- --- --- --- 

07-3 Epf + 335 Unison E.Piano1 035 --- --- E.GTR 09 

08-1 P90 & Organ Bell E.Organ 082 --- --- E.GTR 06 

08-2 Feedback Guitar E.Guitar 193 --- --- E.GTR 01 

08-3 CTL=DLY/EXP=WAH --- --- --- --- E.GTR 05 

09-1 More Blacklord E.Organ 060 E.Organ 065 E.GTR 01 

09-2 Pdl Bend Guitar --- --- --- --- E.GTR 02 

09-3 POLY DISTOTION --- --- --- --- SYNTH 19 

10-1 NaturalResoLead Synth Lead 560 Synth Lead 501 E.GTR 01 

10-2 Organ Syn Lead Synth Lead 554 E.Organ 087 SYNTH 22 

10-3 Crims-O-Tron E.Bass 215 Vox/Choir 418 SYNTH 18 

11-1 Dist Sync Lead Synth Lead 488 Synth Lead 548 E.GTR 03 

11-2 5th Layer Synth Lead 469 Synth Lead 465 E.GTR 05 

11-3 Screamin Lead Synth Lead 460 --- --- --- --- 

12-1 Portamento Lead Synth Lead 471 Synth Lead 471 SYNTH 19 

12-2 Dist Sine Solo Synth Lead 524 Synth Lead 524 E.GTR 05 

12-3 Dist Square Lead Synth Lead 536 Synth Lead 535 E.GTR 03 

13-1 Buzz Lead Synth Lead 476 Synth Lead 538 SYNTH 18 

13-2 METAL SAW LEAD Synth Lead 447 --- --- E.GTR 05 

13-3 BrassyLead Sax 406 Synth Brass 590 SYNTH 23 

14-1 LONG ECHO LEAD Synth Lead 471 --- --- E.GTR 05 

14-2 RockyOrgan E.Organ 084 E.Organ 087 SYNTH 22 

14-3 MILD SAW LEAD Synth Lead 523 --- --- --- --- 

15-1 Simple Square Synth Lead 533 --- --- --- --- 

15-2 +1oct Mild Lead Synth Lead 533 --- --- --- --- 

15-3 Unison Lead Dist.Guitar 201 --- --- E.GTR 01 

16-1 Lead Beast Synth Lead 455 Synth Lead 456 SYNTH 19 

16-2 Dream Bell Vox/Choir 416 Mallet 156 AC 11 

16-3 Female Chorus Synth Bellpad 693 Vox/Choir 435 --- --- 
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Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

17-1 70s Unison Dist.Guitar 199 Dist.Guitar 199 E.GTR 01 

17-2 Comfortable Solo --- --- --- --- E.GTR 02 

17-3 Wah Feedback Synth Lead 524 Synth Lead 524 E.GTR 05 

18-1 Gtr+Organ Unison E.Organ 060 E.Organ 060 E.GTR 03 

18-2 Vibraphone Mallet 152 --- --- --- --- 

18-3 Dark Trumpet Solo Brass 371 --- --- --- --- 

19-1 High Note Tp Solo Brass 370 --- --- --- --- 

19-2 Fat Brass Sec Ensemble Brass 380 Ensemble Brass 384 --- --- 

19-3 Solo Fr .Horn Solo Brass 369 --- --- --- --- 

20-1 SGT Fr Horn Ensemble Brass 383 --- --- --- --- 

20-2 Solo Trombone Solo Brass 372 --- --- --- --- 

20-3 Super Low Brass Solo Brass 375 Orchestral 365 --- --- 

21-1 Clarinet>EXP Vib Wind 390 --- --- --- --- 

21-2 Oboe Wind 387 --- --- --- --- 

21-3 Soprano Sax Sax 405 --- --- --- --- 

22-1 Alto Sax Sax 409 --- --- --- --- 

22-2 Moody Sax Sax 406 --- --- --- --- 

22-3 Guitar+SaxUnison Sax 410 Sax 411 E.GTR 09 

23-1 Flute+Gtr Unison Flute 399 --- --- E.GTR 10 

23-2 Pan Flute Flute 397 --- --- --- --- 

23-3 Piccolo Flute 398 --- --- --- --- 

24-1 Flutey GT Flute 401 Flute 403 --- --- 

24-2 Heaven Ocarina Recorder 412 --- --- --- --- 

24-3 LofiFlute&Glockn Mallet 156 Flute 399 --- --- 

25-1 Recorder Recorder 413 --- --- --- --- 

25-2 Chromatic Harmo Harmonica 118 --- --- --- --- 

25-3 FILTER HARP Harmonica 118 --- --- --- --- 

26-1 Gt + HARMONICA Harmonica 118 --- --- E.GTR 09 

26-2 Heavy Harmonica Recorder 415 Harmonica 118 E.GTR 05 

26-3 LEAD VIOLIN Solo Strings 333 --- --- --- --- 

27-1 DIST VIOLIN Solo Strings 333 --- --- --- --- 

27-2 DRIVE+VLN+CELLO Solo Strings 337 Solo Strings 339 E.GTR 05 

27-3 DOUBLE CELLO Solo Strings 339 Solo Strings 339 --- --- 

28-1 GLASS CELLO Solo Strings 339 Synth Pad/Strings 681 --- --- 

28-2 OVERDRIVE+CELLO Solo Strings 339 --- --- E.GTR 09 

28-3 SMOOTH LEAD+VLN Solo Strings 336 --- --- E.GTR 09 

29-1 Brass + Drive Ensemble Brass 379 Sax 411 E.GTR 05 

29-2 Organ,Pf & OD Gt E.Organ 060 Ac.Piano 003 E.GTR 06 

29-3 Shamisen Plucked/Stroke 329 --- --- --- --- 

30-1 for Normal PU L1 Pipe Organ 094 E.Organ 080 SYNTH 20 

30-2 for Normal PU L2 Sax 406 Synth Bass 280 SYNTH 18 

30-3 for Normal PU L3 Synth Lead 486 Synth Lead 535 SYNTH 23 
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STYL BRZMIENIA: RHYTHM 
Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 

Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 
Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 12st AG & Ch Org Pipe Organ 095 --- --- AC 11 

01-2 DoubleFlatHeavy Synth Bass 253 Synth Lead 450 E.GTR 05 

01-3 SoftBrightPad+L4 Synth Pad/Strings 682 Synth Pad/Strings 680 E.GTR 10 

02-1 RICH STRINGS Ensemble Strings 363 Solo Strings 340 --- --- 

02-2 POLY SITAR Plucked/Stroke 327 Synth PolyKey 725 --- --- 

02-3 HeavyBrassRock Ensemble Brass 384 Ensemble Brass 381 E.GTR 05 

03-1 Syn Str .Pdl Reso Synth Pad/Strings 633 Synth Pad/Strings 627 E.GTR 02 

03-2 TB-303 Bass Synth Bass 289 Synth Bass 289 --- --- 

03-3 AG+Bell Pad Bell 121 Synth FX 784 AC 11 

04-1 Double Low Piano Ac.Piano 003 Ac.Piano 003 --- --- 

04-2 E .Piano E.Piano2 054 --- --- --- --- 

04-3 Xylophone Plus Mallet 148 Pulsating 801 --- --- 

05-1 30 String Guitar Ac.Guitar 178 Ac.Guitar 175 E.GTR 08 

05-2 ST + TWEED --- --- --- --- E.GTR 01 

05-3 LP + STACK --- --- --- --- E.GTR 05 

06-1 AcGt12st+STRINGS Ensemble Strings 346 Solo Strings 339 AC 11 

06-2 Jazz Guitar --- --- --- --- E.GTR 10 

06-3 TL&Rotary Organ E.Organ 064 --- --- E.GTR 04 

07-1 Ballade Wurly E.Piano1 041 --- --- --- --- 

07-2 RnB Section Ensemble Brass 379 Sax 411 --- --- 

07-3 NYLON Gt+STRINGS Ensemble Strings 346 --- --- AC 12 

08-1 Symphonic Rock! Percussion 885 Ensemble Strings 350 E.GTR 03 

08-2 GR Brass+Strings Synth Brass 584 Ensemble Strings 344 SYNTH 18 

08-3 RockInCathedral Vox/Choir 418 Pipe Organ 092 E.GTR 02 

09-1 DADGAD PHASER Ensemble Strings 350 --- --- E.GTR 07 

09-2 Asian DADGAD Plucked/Stroke 329 Plucked/Stroke 315 AC 11 

09-3 TL+StFlanger Pad Synth Pad/Strings 632 Synth Pad/Strings 609 E.GTR 04 

10-1 Heavy Gt W/Sweep Synth Brass 581 Synth Pad/Strings 655 E.GTR 03 

10-2 Fat Drive Mix Synth Lead 468 Synth Lead 468 E.GTR 05 

10-3 Bright Gtr + Pad Ac.Piano 006 Synth Pad/Strings 618 AC 11 

11-1 Electric 12str --- --- --- --- E.GTR 08 

11-2 AC->12stAC(CTL) --- --- --- --- AC 11 

11-3 Nylon String Gtr --- --- --- --- AC 12 

12-1 Pedal Wah --- --- --- --- E.GTR 01 

12-2 Stolling Rones --- --- --- --- E.GTR 04 

12-3 Flat Tuned Drive --- --- --- --- E.GTR 03 

13-1 BlueGrass 12-St Plucked/Stroke 328 --- --- AC 11 

13-2 Bell Clean Synth Bellpad 694 Synth Pad/Strings 618 E.GTR 09 

13-3 AG & Epf E.Piano1 033 --- --- AC 11 

14-1 HnkyTonk Piano Ac.Piano 008 Ac.Piano 008 AC 14 

14-2 Phaser E .Pf E.Piano1 032 --- --- --- --- 

14-3 Piano + Anlg Pad Ac.Piano 007 Synth Pad/Strings 614 SYNTH 21 

15-1 Dyno Epf w/Pad E.Piano1 032 --- --- SYNTH 23 

15-2 ST+FM Epf+Voice E.Piano2 049 Vox/Choir 442 E.GTR 02 

15-3 Drive Wurly E.Piano1 040 --- --- --- --- 

16-1 80s Piano Pop Piano 018 Synth Pad/Strings 631 SYNTH 20 

16-2 Analog Clav S&H Clav 106 Synth FX 775 E.GTR 06 

16-3 E .PIANO/AcPIANO Ac.Piano 001 E.Piano1 022 --- --- 

17-1 Pipe Organ Pipe Organ 095 --- --- --- --- 

17-2 Cheap Organ E.Organ 086 --- --- --- --- 

17-3 3xOrganPower E.Organ 067 E.Organ 065 SYNTH 22 
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Wykaz Zestawów Ustawień 
 

 
 

Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

18-1 Simple Clavi Clav 103 --- --- --- --- 

18-2 R12st+Clavi+Xylo Clav 104 Mallet 161 E.GTR 08 

18-3 Harpsichord CTL Harpsichord 098 --- --- --- --- 

19-1 Celesta Celesta 111 --- --- --- --- 

19-2 Accordion Accordion 112 --- --- --- --- 

19-3 Bell&Mallet+(Bs) Bell 139 Mallet 145 --- --- 

20-1 TE+FM Bell Pad Bell 121 Synth Pad/Strings 613 E.GTR 04 

20-2 Marimba Mallet 146 --- --- --- --- 

20-3 SteelDrums/Ethno Mallet 147 Mallet 150 SYNTH 21 

21-1 Voice Pad SL Vox/Choir 420 Synth Pad/Strings 662 SYNTH 20 

21-2 AG+Voice Vox/Choir 419 --- --- AC 11 

21-3 Rotary G & Pad Vox/Choir 426 Synth Bass 229 E.GTR 06 

22-1 Gt & Vo Unison Vox/Choir 438 --- --- E.GTR 10 

22-2 Vox+Pf+Crystal Vox/Choir 417 Pop Piano 017 SYNTH 21 

22-3 Crunch & Voice Vox/Choir 430 Pulsating 799 E.GTR 04 

23-1 80s Stack Piano Pop Piano 017 Synth Brass 569 SYNTH 20 

23-2 Like 60s E.Organ 072 E.Organ 061 E.GTR 01 

23-3 Reed Organ(+LP) Reed Organ 097 --- --- E.GTR 05 

24-1 Full Section Ensemble Brass 382 Sax 411 --- --- 

24-2 Real & Syn Brass Ensemble Brass 379 Synth Brass 605 --- --- 

24-3 Edge Brass Ensemble Brass 381 Ensemble Brass 379 --- --- 

25-1 ORCHESTRA Orchestral 367 Orchestral 367 --- --- 

25-2 PIZZICATO Gt Ensemble Strings 360 Ensemble Strings 361 E.GTR 01 

25-3 FLANGE STRINGS Ensemble Strings 344 Solo Strings 340 --- --- 

26-1 PHASE STRINGS Ensemble Strings 346 Ensemble Strings 358 --- --- 

26-2 SynthBrass Synth Brass 597 Ensemble Brass 380 SYNTH 18 

26-3 BLADE RUNNING Synth Brass 575 --- --- --- --- 

27-1 Seychelles Tour Vox/Choir 443 Sound FX 863 E.GTR 01 

27-2 EmotionalBallad E.Piano1 042 E.Piano2 053 E.GTR 09 

27-3 Analog Voice Pad E.Bass 215 Vox/Choir 418 SYNTH 18 

28-1 -2 Tubular & LP Bell 136 Pipe Organ 095 E.GTR 05 

28-2 Bridge of Sy's E.Piano1 042 Synth FX 765 E.GTR 01 

28-3 Faded Cherry E.Guitar 190 Mallet 159 AC 12 

29-1 Acid Bass Synth Bass 308 Synth Bass 308 SYNTH 23 

29-2 Acoustic Bass Ac.Bass 210 --- --- AC 11 

29-3 Heavy P-Funk BS Synth Bass 242 Plucked/Stroke 328 E.GTR 02 

30-1 for Normal PU R1 Synth Bellpad 693 Ensemble Strings 345 AC 11 

30-2 for Normal PU R2 Synth Brass 569 E.Organ 088 AC 11 

30-3 for Normal PU R3 Ensemble Strings 362 Synth Pad/Strings 627 SYNTH 19 
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Wykaz Zestawów Ustawień 
 

 
STYL BRZMIENIA: OTHER 

Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 Ultimate Pulse Synth Pad/Strings 612 Pulsating 824 SYNTH 18 

01-2 Heavy Hit&Groove Hit 843 Beat&Groove 835 E.GTR 02 

01-3 Jazz Trio Percussion 884 Ac.Bass 212 E.GTR 10 

02-1 Seq*Tempo Dly+EG Synth Pad/Strings 615 Synth Seq/Pop 788 E.GTR 01 

02-2 DarkSideOfTheSun Bell 128 Synth Pad/Strings 669 E.GTR 03 

02-3 KOTO DREAMS Plucked/Stroke 330 Synth PolyKey 726 --- --- 

03-1 Voice Hit Pulsating 825 Hit 844 E.GTR 04 

03-2 Heavens Bells Bell 129 Synth Pad/Strings 666 E.GTR 08 

03-3 Sine Air Bend Synth Lead 549 Synth Lead 549 --- --- 

04-1 Question+Answer Plucked/Stroke 318 E.Grand Piano 020 E.GTR 03 

04-2 Metamorphosis Synth FX 775 Pulsating 797 SYNTH 21 

04-3 HighlanderGTR Synth Bellpad 704 Wind 391 AC 15 

05-1 Sitar Fantasy Synth Lead 553 Ensemble Strings 355 AC 13 

05-2 GR-300 Triplet Synth Pad/Strings 675 Synth Pad/Strings 684 SYNTH 18 

05-3 Noize Mix Drive Synth FX 764 Synth FX 760 E.GTR 03 

06-1 Scat & Guitar Scat 444 E.Piano1 034 E.GTR 10 

06-2 SE Pad & LP+MS Pulsating 825 Synth Pad/Strings 640 E.GTR 05 

06-3 DancingAcoustic Synth Pad/Strings 692 Ac.Guitar 173 AC 11 

07-1 Heavy Pulse Synth Lead 553 Synth Lead 538 E.GTR 03 

07-2 NEW WAVES Synth Lead 492 --- --- --- --- 

07-3 FourthOfFifth Synth PolyKey 735 Synth Bellpad 708 E.GTR 02 

08-1 E Sitar& Dly Toy Mallet 141 --- --- AC 13 

08-2 Trio Concerto Ac.Piano 002 Ensemble Strings 346 AC 12 

08-3 PARADISE LOST Synth PolyKey 754 Synth Bellpad 708 --- --- 

09-1 Trademark Riff --- --- Synth FX 779 --- --- 

09-2 Touchy 5th Synth PolyKey 735 E.Guitar 190 E.GTR 09 

09-3 Scuba-Diving Synth FX 779 Pulsating 798 SYNTH 23 

10-1 Big Syn Drum Percussion 893 Synth Pad/Strings 633 E.GTR 03 

10-2 Sequence Clean Pulsating 812 Synth Pad/Strings 620 E.GTR 01 

10-3 Acoustic Heaven Pulsating 815 Synth Pad/Strings 610 AC 11 

11-1 SparkleBellGTR Bell 128 Plucked/Stroke 324 E.GTR 02 

11-2 Metal Timpani Percussion 885 Percussion 885 E.GTR 03 

11-3 Cheezy Movie Hit 840 Orchestral 365 E.GTR 04 

12-1 Stalker Violin Solo Strings 333 Synth Pad/Strings 681 E.GTR 08 

12-2 OverblownClnGTR Sax 409 Flute 401 E.GTR 10 

12-3 MotionBuilder Pulsating 823 Pulsating 809 SYNTH 18 

13-1 Pulsing Bell+EG Pulsating 811 Synth Bellpad 696 E.GTR 06 

13-2 Flying Tremolo Synth FX 775 Pulsating 803 E.GTR 09 

13-3 Trance Organ Pulsating 810 E.Piano1 038 SYNTH 22 

14-1 Sequence Trio Pulsating 812 Pulsating 814 E.GTR 02 

14-2 Extreme FX Sound FX 859 Sound FX 863 E.GTR 02 

14-3 Rhythmic Pulse Pulsating 808 E.Organ 063 E.GTR 02 

15-1 Scared Score Sound FX 863 Percussion 886 AC 12 

15-2 EasternFluteGT Plucked/Stroke 327 Flute 394 AC 13 

15-3 Odd Guitar Ac.Guitar 175 Plucked/Stroke 330 E.GTR 02 

16-1 DissonantBeauty E.Piano1 033 Plucked/Stroke 322 SYNTH 19 

16-2 PluckdBaritoned --- --- Plucked/Stroke 325 E.GTR 04 

16-3 GroovePusher Beat&Groove 831 Pulsating 809 E.GTR 04 

17-1 JazzEP/BassSplit E.Piano2 055 Ac.Bass 210 E.GTR 10 

17-2 Metal Scat Scat 444 Scat 444 E.GTR 05 

17-3 Quantum Physics Synth Pad/Strings 657 Vox/Choir 429 SYNTH 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86 



Wykaz Zestawów Ustawień 
 

 
 

Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

18-1 Enigmatic Rick Synth FX 755 Synth FX 761 E.GTR 08 

18-2 Euro Beat Slicer Synth Bass 242 Synth Lead 553 --- --- 

18-3 Fuzz Heaven Synth PolyKey 754 Pulsating 797 SYNTH 18 

19-1 Arabian Nights --- --- Plucked/Stroke 322 AC 14 

19-2 Morpheus Bell 129 Synth Pad/Strings 665 E.GTR 08 

19-3 Unison+5thPower Synth Seq/Pop 795 Synth Lead 553 E.GTR 09 

20-1 BassFluteSaxTrio Sax 410 Flute 402 E.BASS 17 

20-2 Exorbitanz Synth Pad/Strings 652 Synth FX 757 AC 14 

20-3 Armageddon Sound FX 850 Sound FX 849 SYNTH 18 

21-1 Grinder Bell 132 Pulsating 800 AC 13 

21-2 EmoCarillion Ac.Guitar 169 Bell 138 SYNTH 18 

21-3 Unbelievable Synth Pad/Strings 653 Synth Pad/Strings 668 E.GTR 08 

22-1 FAB 4 Together E.Piano1 042 E.Piano2 056 E.BASS 17 

22-2 Esoteric Vibe Plucked/Stroke 321 Mallet 152 E.GTR 06 

22-3 Deja Vu Bass Synth Lead 542 Synth PolyKey 743 E.BASS 16 

23-1 GK Paradise Synth FX 775 Synth PolyKey 726 AC 13 

23-2 Is Dis Fat? Synth PolyKey 747 Synth Lead 482 E.GTR 05 

23-3 Gladiator Percussion 885 Vox/Choir 425 --- --- 

24-1 SlowGearSynth Bell 130 Ac.Guitar 174 E.GTR 04 

24-2 Oxygen Lead Plucked/Stroke 320 E.Piano1 035 SYNTH 18 

24-3 SteelPan + Agogo Percussion 886 Mallet 147 E.GTR 01 

25-1 GHOSTLY Synth FX 783 Synth FX 783 E.GTR 01 

25-2 SNEAKING UP Ensemble Strings 353 Synth Pad/Strings 681 --- --- 

25-3 Big Ben Plucked/Stroke 320 Bell 137 E.GTR 03 

26-1 AggroClav Reed Organ 096 Clav 106 SYNTH 20 

26-2 Cinematic Art Sound FX 863 Mallet 156 --- --- 

26-3 Strictly E Mallet 142 Synth Lead 492 E.GTR 06 

27-1 Beat Provider Beat&Groove 830 Beat&Groove 829 --- --- 

27-2 Shanai+Rhythm Wind 392 Beat&Groove 834 --- --- 

27-3 BackToDaCrib Beat&Groove 839 Beat&Groove 838 SYNTH 23 

28-1 Hyper TE Beat Sound FX 851 Beat&Groove 837 E.GTR 04 

28-2 HOUSE FIRE Beat&Groove 838 Pulsating 822 --- --- 

28-3 Trance Groove Beat&Groove 831 Synth PolyKey 713 E.GTR 03 

29-1 RAINSTORM Sound FX 850 Sound FX 849 --- --- 

29-2 Scary Scream Sound FX 860 Sound FX 876 --- --- 

29-3 COMEDIAN Sound FX 875 Sound FX 874 --- --- 

30-1 for Normal PU O1 Mallet 143 E.Piano2 054 AC 13 

30-2 for Normal PU O2 Synth Lead 553 Beat&Groove 832 SYNTH 20 

30-3 for Normal PU O3 Synth FX 783 Orchestral 367 SYNTH 18 
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Wykaz Zestawów Ustawień 
 

 

 

Tryb basowy 
 

STYL BRZMIENIA: LEAD 
Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 

Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 
Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 Double String Bs Ensemble Strings 342 Synth Pad/Strings 632 E.BASS 01 

01-2 Oct Unison Lead Synth Lead 523 Synth Lead 523 SYNTH 10 

01-3 Cotton Harp Harmonica 119 --- --- --- --- 

02-1 Jazz Trio Percussion 884 Mallet 152 E.BASS 01 

02-2 Mond MG Lead Synth Lead 482 Solo Brass 378 E.GTR 16 

02-3 Pipe & Organ Flute 393 E.Organ 071 --- --- 

03-1 Indian Fretless Plucked/Stroke 319 E.Bass 218 E.BASS 01 

03-2 EP Unison E.Piano1 022 E.Piano1 032 E.BASS 01 

03-3 Mellow Fretless E.Bass 218 --- --- E.BASS 01 

04-1 AnalogBass+Pedal Synth Lead 481 Synth Pad/Strings 688 SYNTH 10 

04-2 OrgBass+PedalSyn Synth Lead 561 E.Organ 062 E.BASS 05 

04-3 ModBass+PedalSyn Synth Brass 577 Synth Pad/Strings 639 E.BASS 08 

05-1 Deep Ensemble Ensemble Strings 358 Solo Strings 340 SYNTH 10 

05-2 Rock Organic E.Organ 061 E.Organ 088 E.BASS 06 

05-3 Pedal Synth Bend Synth Lead 477 Synth Lead 548 E.BASS 01 

06-1 Soft Lead Recorder 414 --- --- E.BASS 01 

06-2 70s Mond Org E.Organ 077 --- --- E.GTR 16 

06-3 Flange GR-500 Synth Lead 456 --- --- SYNTH 10 

07-1 Solo Cello Solo Strings 335 Solo Strings 333 --- --- 

07-2 Trumpet&Strings Solo Brass 371 Ensemble Strings 356 E.BASS 01 

07-3 OctaPiano Ac.Piano 001 Ac.Piano 001 E.BASS 01 

08-1 Strings&FL Sound Ensemble Strings 342 Flute 399 E.BASS 01 

08-2 Ska Melody Solo Strings 340 Ensemble Brass 384 E.BASS 01 

08-3 Spacy Jazz Bass --- --- --- --- E.BASS 01 

09-1 Delayed Nylon Ac.Guitar 163 --- --- E.BASS 08 

09-2 Experience --- --- --- --- E.GTR 16 

09-3 Extreme Dist --- --- --- --- E.BASS 05 

10-1 for Normal PU L1 Pipe Organ 094 E.Organ 080 SYNTH 12 

10-2 for Normal PU L2 E.Piano1 038 Synth Lead 502 SYNTH 10 

10-3 for Normal PU L3 Synth Lead 486 Synth Lead 535 SYNTH 15 
 

 

STYL BRZMIENIA: RHYTHM 
Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 

Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 
Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 Super Saw Bass Synth Bass 229 Synth PolyKey 723 SYNTH 11 

01-2 M-Man Brass Ensemble Brass 379 Sax 411 E.BASS 05 

01-3 Fat Upright Ac.Bass 211 --- --- SYNTH 12 

02-1 Organ ViolinBass E.Organ 070 E.Organ 073 E.BASS 09 

02-2 Bell Sweep Bass Synth Lead 553 Synth Bellpad 693 SYNTH 10 

02-3 Heavy E .Piano E.Piano1 022 E.Piano1 023 E.BASS 04 

03-1 Shaker Synth Synth Lead 556 Synth Brass 569 SYNTH 12 

03-2 FilterBassSynth --- --- --- --- SYNTH 12 

03-3 MM & Fat Poly Synth PolyKey 721 Synth Pad/Strings 656 E.BASS 05 

04-1 FastTrackin'Bass Synth Bass 240 --- --- SYNTH 12 

04-2 Soft Bass Synth Bass 283 Synth Bass 265 --- --- 

04-3 BrightJB+SynBass Synth Bass 303 --- --- E.BASS 02 

05-1 Fat Synth Bass Synth Bass 235 Synth Bass 237 SYNTH 10 

05-2 Big Synth Synth Bass 275 --- --- --- --- 

05-3 DecayFilterBass --- --- --- --- SYNTH 12 
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Wykaz Zestawów Ustawień 
 

 
 

Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

06-1 Bass Synth Synth Bass 237 --- --- SYNTH 11 

06-2 Reso Fuzz Bass Synth Bass 288 --- --- E.BASS 04 

06-3 ACID CLAV Synth Bass 262 Clav 105 --- --- 

07-1 Space Funk Clav 108 Synth Bass 253 E.BASS 03 

07-2 Trem E .Piano E.Piano1 022 --- --- E.BASS 01 

07-3 Bass + Clav Clav 103 --- --- E.BASS 03 

08-1 OctaClavz Clav 109 Clav 110 E.BASS 03 

08-2 High Strings Ensemble Strings 342 Ensemble Strings 363 --- --- 

08-3 Brass Mix Ensemble Brass 379 Synth Brass 579 E.BASS 08 

09-1 Organ Bass E.Organ 062 E.Organ 070 E.BASS 01 

09-2 Octave M-Man --- --- --- --- E.BASS 05 

09-3 P-Bass Crunch --- --- --- --- E.BASS 04 

10-1 for Normal PU R1 Synth Bellpad 693 Ensemble Strings 345 E.BASS 07 

10-2 for Normal PU R2 Synth Brass 569 E.Organ 088 E.BASS 08 

10-3 for Normal PU R3 Ensemble Strings 362 Synth Pad/Strings 627 SYNTH 10 

 
STYL BRZMIENIA: OTHER 

Pierwsze brzmienie PCM Drugie brzmienie PCM BRZMIENIE MODELUJĄCENr Zestawu 
Ustawień Nazwa Zestawu Ustawień 

Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia Kategoria Nr brzmienia

01-1 Ultimate Pulse Synth Pad/Strings 612 Pulsating 824 SYNTH 10 

01-2 Ambient Sparkle Bell 120 Synth Pad/Strings 680 --- --- 

01-3 Auto Groove Beat&Groove 835 Synth Brass 569 E.BASS 01 

02-1 Avalon Bell 120 Plucked/Stroke 318 --- --- 

02-2 Bollywood Stack Plucked/Stroke 327 Ensemble Strings 359 SYNTH 10 

02-3 Gel Sequence Pulsating 813 Synth Pad/Strings 645 --- --- 

03-1 Seq .Str .Hit Pulsating 815 Ensemble Strings 351 --- --- 

03-2 Vint Seq .Bass Synth FX 773 Synth FX 773 SYNTH 12 

03-3 Techno Sequence Pulsating 824 Pulsating 808 --- --- 

04-1 Tubular Strings Bell 133 Ensemble Strings 361 E.BASS 05 

04-2 TIME>TRAVELER Pulsating 805 Pulsating 808 --- --- 

04-3 STRINGTHEORY Pulsating 803 Pulsating 797 --- --- 

05-1 Ambient Organ E.Organ 067 Flute 402 --- --- 

05-2 RingLoop&E .Piano E.Piano1 024 Pulsating 809 E.BASS 01 

05-3 Unknown Kingdom Pulsating 825 Synth Pad/Strings 646 E.BASS 01 

06-1 Arrival Of King Percussion 885 Ensemble Strings 345 E.BASS 01 

06-2 Ringing Bell --- --- Synth Pad/Strings 680 --- --- 

06-3 TOKYO LIGHTS Synth PolyKey 718 Synth FX 778 --- --- 

07-1 Sad Memory Pulsating 823 Vox/Choir 433 E.BASS 01 

07-2 Wandering Pipe Bell 120 Flute 394 --- --- 

07-3 LUNAR LANDING Synth FX 759 Pulsating 805 --- --- 

08-1 Techno Opening Pulsating 824 Synth Lead 486 E.BASS 01 

08-2 Inner Journey Pulsating 822 Vox/Choir 436 SYNTH 10 

08-3 HOUSE PARTY Beat&Groove 839 Hit 842 --- --- 

09-1 Compu-Strings Beat&Groove 831 Ensemble Strings 362 E.BASS 01 

09-2 5th & Groovin' Beat&Groove 829 Synth PolyKey 735 E.BASS 01 

09-3 Shamisen Beat Plucked/Stroke 329 Beat&Groove 839 E.BASS 08 

10-1 for Normal PU O1 Mallet 143 E.Piano2 054 SYNTH 14 

10-2 for Normal PU O2 Synth Lead 553 Beat&Groove 832 SYNTH 12 

10-3 for Normal PU O3 Synth FX 783 Orchestral 367 SYNTH 10 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 

 
 

Jeśli syntezator nie będzie generować dźwięku lub jeśli będziesz uważać, że nie działa poprawnie, najpierw sprawdź poniższe punkty. Jeśli 
sprawdzenie tych punktów nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z dealerem lub najbliższym centrum serwisowym firmy Roland. 

 

Syntezator używany samodzielnie podczas normalnej gry 
Problem Co należy sprawdzić Działanie Strona

Czy potencjometr OUTPUT LEVEL nie jest 
ustawiony w pozycji minimalnej? Dobierz odpowiedni poziom sygnału wyjściowego. 16 

Czy poziom głośności przetwornika GK partii 
nie został zredukowany do zera? 

Ustaw poziom sygnału wyjściowego z przetwornika GK na odpo-
wiednim poziomie. 16 

Czy przełącznik przetwornika GK nie znaj-
duje się w pozycji GUITAR? Ustaw przełącznik w pozycji GKL (lub SYNTH) lub MIX. 22 
Czy pedał ekspresji nie jest zwolniony? Wciśnij pedał ekspresji. 20 
Czy poziom głośności Zestawu Ustawień nie 
jest ustawiony na minimum? 

Spróbuj zwiększyć wartość parametru „PATCH LEVEL” na ekranie 
roboczym „EZ EDIT” lub innym. 18 

Czy w którymś z kabli nie mas zwarcia? Spróbuj wymienić kabel na inny. — 
Czy połączenia są prawidłowo wykonane? Sprawdź połączenia z innymi urządzeniami. 8 
Czy podłączony wzmacniacz lub mikser jest 
włączony i czy nie zredukowano w nim 
poziomu głośności? 

Sprawdź ustawienia podłączonego urządzenia. — 

Czy tuner jest włączony? Gdy tuner będzie włączony, dźwięk nie będzie słyszalny, jeśli 
podczas strojenia parametr „MUTE” będzie mieć wartość „ON”.  13 

Jeśli brak dźwięku z portu USB, to czy sys-
temowe ustawienia USB są prawidłowe? Dobierz odpowiednie wartości parametrów. 80 

Brak dźwięku/Niski poziom 
głośności 

Czy parametr „DIRECT MONITOR” ma 
wartość „OFF”? Ustaw wartość „ON”. 80 

Pojawia się niechciane 
brzmienie syntezatorowi 
nawet wtedy, gdy grasz 
cicho 

Jeśli zwiększysz wartość parametru „LOW VELOCITY CUT”, 
spowoduje to obniżenie czułości i cicho grane nuty mogą nie 
wybrzmiewać. 

75 

Brzmienie syntezatorowi 
ma niestabilny poziom 
głośności 

Sprawdź ustawienia zakładki „VELOCITY” 
opcji GK SETTING. 

Dobierz wartość parametru „PLAY FEEL”. 

Wartość „5” zapewnia stały poziom głośności i dźwięk będzie się 
pojawiać bez względu na to, jak silnie będziesz uderzać w struny. 

75 

Czy ustawienia zakładki „SENS” dla każdej 
struny są prawidłowe? Wykonaj ustawienia. 10, 11 

Poziom głośności strun nie 
jest jednakowy Czy przetwornik GK jest zamontowany pra-

widłowo? 
Sprawdź w instrukcji obsługi przetwornika GK i zamontuj go prawi-
dłowo. Na stronie firmy Roland znajdują się rady montażowe oraz 
zdjęcia i opis, jak to zrobić. Nie zapomnij tam zajrzeć! 
http://www.roland.com/GK/ 

— 

Używając pedału efektów 
lub ekspresji skutek jest 
inny dla każdego Zestawu 
Ustawień 

Pedał ekspresji działa inaczej w ramach 
różnych Zestawów Ustawień. Sprawdź dokładnie efekty każdego Zestawu Ustawień. — 

Wysokość dźwięku brzmie-
nia syntezatorowego nie 
zmienia się w taki sam 
sposób, jak dźwięku gitary 

Wysokość niektórych dźwięków (takich jak 
brzmienia perkusyjne lub efekty dźwiękowe) 
będzie się zmieniać inaczej, niż dźwięk 
gitary. 

To nie jest objaw nieprawidłowego działania. — 

Podczas podciągania strun, 
itp. wysokość dźwięków 
zmienia się w krokach pół-
tonowych 

W przypadku niektórych brzmień, takich jak 
fortepian lub organy, wysokość dźwięków 
nie będzie się zmieniać w sposób płynny 
lecz tylko w krokach półtonowych. Zostało to 
zrobione specjalnie, aby brzmienie instru-
mentu była bardziej realistyczne. 

To nie jest objaw nieprawidłowego działania. — 

Występują sprzężenia Czy w ustawieniach efektów parametry 
wzmocnienia lub poziomu głośności mogą 
mieć zbyt wysoką wartość? 

Zmniejsz wartość. 41 

Za pomocą pedałów lub 
przycisków nie można 
zmieniać wartości parame-
trów 

Czy używasz pedału wewnętrznego do 
sterowania wartością parametrów? 

Gdy elementem sterującym jest pedał wewnętrzny lub pedał 
wirtualny, wartość sterowanych parametrów efektów będzie się 
zmieniać w sposób automatyczny. 

Jeśli chcesz zmieniać wartość parametrów za pomocą potencjome-
trów lub koła danych, najpierw należy wyłączyć pedał wewnętrzny. 

57 

Nie przełączają się Zestawy 
Ustawień 

Czy wyświetlany jest inny ekran roboczy, niż 
ekran podstawowy? 

Zestawy Ustawień można wywoływać tylko w w ramach 
podstawowego ekranu roboczego. Naciśnij kilka razy przycisk 
[EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego PLAY. 

20 

Czy efekty są wyłączone? Upewnij się, czy włączone efekty posiadają parametry, któ-
rymi można sterować. 38 

Czy kanały MIDI są dopasowane? Gdy operacje są przeprowadzane przy użyciu  MIDI, upewnij 
się czy oba urządzenia pracują na tym samym kanale MIDI. 79 

Za pomocą ustawień zakła-
dek „ASSIGN 1” – „ASSIGN 
8” nie można sterować 
parametrami w oczekiwany 
sposób Czy dopasowane są numery kontrolerów 

MIDI (CC#)? Sprawdź, czy numery kontrolerów są takie same. 79 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 

 
 

Gdy syntezator współpracuje z innymi urządzenia MIDI lub z komputerem 
Problem Co należy sprawdzić Działanie Strona 

Czy kanały komunikacyjne urządzeń MIDI 
są dopasowane? Dopasuj kanały MIDI. 79 Podłączony do gniazda [OUT] 

grupy MIDI zewnętrzny moduł 
brzmieniowy nie generuje 
dźwięku. 

Czy poziom głośności nie został zreduko-
wany za pomocą potencjometru przetwor-
nika GK lub pedału ekspresji? 

Zwiększa wartość sterownikiem lub poziomu głośności. — 

W zewnętrznym module 
brzmieniowym pojawia się 
dźwięk tylko od jednej struny 
(niektóre struny nie działają) 

Czy transmisja do zewnętrznego modułu 
brzmieniowego nie jest wykonywana w 
trybie monofonicznym i moduł brzmieniowy 
nie jest w stanie odbierać komunikaty MIDI 
sześcioma kanałami? 

Używaj modułu brzmieniowego, obsługującego tryb wielobrzmie-
niowy. Przełącz syntezator GR-55 w tryb polifoniczny. 79 

Czy w zewnętrznym module brzmieniowym 
parametr związany z odstrajaniem nie ma 
wartości +24 lub -24? 

W zewnętrznym module brzmieniowym parametrowi związane-
mu z odstrajaniem ustaw wartość +24 lub -24. — 

Wysokość dźwięku jest niepra-
widłowa (inna, niż wysokość 
dźwięków gitary) 

Czy gitara jest dobrze nastrojona? Za pomocą funkcji TUNER możesz dokładnie dostroić gitarę. 
Musisz również tak wyregulować gitarę, aby nawet na dolnych 
progach generowane były dźwięki o prawidłowej wysokości. 

13 

Przeglądając komunikaty nuto-
we w sekwencerze widać, że ich 
wysokość różni się od tego, co 
słychać. 

Syntezator GR-55 wyraża wysokość 
dźwięku jako połączenie komunikatu nuto-
wego i komunikatu PITCH BEND. Oznacza 
to, że jeśli patrzysz tylko na komunikat 
nutowy, jego wysokość może być inna, niż 
odtwarzana. 

Sprawdź komunikaty PITCH BEND. — 

Czy nie ma zwarcia w kablu MIDI? Spróbuj wymienić kabel MIDI. — 
Czy połączenia MIDI są prawidłowo wyko-
nane? Sprawdź połączenia MIDI. 67 

Czy kanały MIDI są dopasowane? Upewnij się, że obydwa urządzenia pracują na tym samym kana-
le MIDI. 79 Komunikaty MIDI nie są trans-

mitowane lub odbierane 
Czy w przypadku transmitowania komuni-
katów MIDI z syntezatora GR-55 dobrano 
odpowiednie wartości parametrów, zwią-
zanych z transmisją? 

Sprawdź status (włączona lub wyłączona) transmisji komunika-
tów PROGRAM CHANGE i ustawienia transmitowanych kontro-
lerów. 

79 

Wysokość dźwięków nie zmie-
nia się w sposób płynny 

Czy parametr systemowy „CHROMATIC” 
zakładki „GTR-MIDI” nie ma wartości 
„ON”? 

Jeśli używana będzie wartość „ON”, komunikaty PITCH BEND 
nie będą transmitowane, a wysokość dźwięku będzie si…ę 
zmieniać w krokach półtonowych. Parametrowi systemowemu 
„CHROMATIC” zakładki „GTR-MIDI” ustaw wartość „OFF”. 

79 

 
 

Gdy używana jest pamięć USB 
Problem Co należy sprawdzić Działanie Strona 

Pamięć USB nie jest rozpozna-
wana / Pliki utworów nie są wy-
świetlane 

Sprawdź format pamięci USB. W instru-
mencie można stosować pamięci USB, 
sformatowane w systemie FAT. (Zazwy-
czaj, gdy kupujesz pamięć USB, jest ona 
sformatowana na system plików FAT i 
można ją używać od razu.) Jednakże pa-
mięć USB, sformatowana za pomocą kom-
putera lub innego urządzenia, może mieć 
inny format systemu plików (np. NTFS), 
który nie jest rozpoznawany przez instru-
ment. 

Za pomocą komputera sformatuj pamięć USB na system FAT. 
(Nie można tego zrobić za pomocą syntezatora GR-55.) 
W oknie „Komputer” (lub „Mój Komputer”) kliknij prawym przyci-
skiem myszy napęd USB, wybierz opcję „Format” i wybierz „FAT” 
jako system plików. Szczegółów odnośnie formatowania pamięci 
USB szukaj w dokumentacji komputera. 
* Formatowanie pamięci USB kasuje całą jej zawartość. 

— 

Czy pamięć USB nie jest zabezpieczona 
przed zapisem? Usuń zabezpieczenie. — W pamięci USB nie można zapi-

sać danych kopii zapasowej Czy w pamięci USB jest wystarczająca ilość
wolnego miejsca? Użyj pamięci USB z wystarczającą ilością wolnego miejsca. — 
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Komunikaty o błędzie 
 
 
 

Komunikat Znaczenie Działanie 
MIDI OFFLINE! Uszkodzone połączenie z gniazdem MIDI IN. Sprawdź poprawność połączeń MIDI. 

MIDI BUFFER FULL! W jednostce czasu odebrana została zbyt duża 
ilość danych, której nie można było przetworzyć 
prawidłowo. 

Zredukuj ilość transmitowanych do modułu komunikatów 
MIDI 

MEMORY DAMAGED! Możliwe, że zawartość pamięci systemowej zosta-
ła uszkodzona. 

Uruchom funkcję FACTORY RESET. 

Jeśli to nie rozwiąże problemu, skontaktuj się ze sprzedawcą 
sprzętu lub z najbliższym punktem serwisowym firmy Roland.

USB MEMORY NOT READY! Pamięć USB nie jest podłączona. Podłącz pamięć USB. 

USB MEMORY READ ERROR! Brak możliwości odczytu danych z pamięci USB. 
Za pomocą komputera sformatuj pamięć USB na system 
FAT. 

* Formatowanie pamięci USB kasuje całą jej zawartość.

USB MEMORY WRITE ERROR! Brak możliwości zapisu danych w pamięci USB. 
Sprawdź, czy pamięć USB nie jest chroniona przed zapisem.

Jeśli nie jest, za pomocą komputera sformatuj ją. 

* Formatowanie pamięci USB kasuje całą jej zawartość.

UNFORMATTED USB MEMORY! Pamięć USB nie jest sformatowana. 

W instrumencie można stosować pamięci USB, sformatowa-
ne w systemie FAT. 
(Zazwyczaj, gdy kupujesz pamięć USB, jest ona sformato-
wana na system plików FAT i można ją używać od razu.) 
Jednakże pamięć USB, sformatowana za pomocą komputera 
lub innego urządzenia, może mieć inny format systemu 
plików (np. NTFS), który nie jest rozpoznawany przez in-
strument. 
Za pomocą komputera sformatuj pamięć USB na system 
FAT. (Nie można tego zrobić za pomocą syntezatora GR-
55.) 
W oknie „Komputer” (lub „Mój Komputer”) kliknij prawym 
przyciskiem myszy napęd USB, wybierz opcję „Format” i 
wybierz „FAT” jako system plików. Szczegółów odnośnie 
formatowania pamięci USB szukaj w dokumentacji kompute-
ra. 
* Formatowanie pamięci USB kasuje całą jej zawartość.

CURRENTLY 
CONNECTED TO 
COMPUTER VIA USB! 

Ponieważ istnieje połączenie kablowe z kompu-
terem poprzez gniazdo [COMPUTER], odtwa-
rzacz audio nie jest dostępny. 

Odłącz kabel USB od gniazda [COMPUTER], a następnie 
spróbuj użyć odtwarzacza audio. 

AUDIO FILE NOT FOUND! Nie ma plików audio, które odtwarzacz mógłby odtwa-
rzać. 

Zachowaj w pamięci USB pliki audio, które chcesz odtwa-
rzać. 

UNSUPPORTED AUDIO FILE! Tego pliku audio nie można odtwarzać za pomocą 
syntezatora GR-55. — 
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Przebieg sygnału  
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Tabela implementacji MIDI 
 
 
 

SYNTEZATOR GITAROWY 
Model GR-55 

Data: 9 września 2010 
Wersja: 1.00 

 

Funkcja Transmitowane Odbierane UWAGI 
Kanał pod-
stawowy 

Domyślnie 
Zmiennie 

1–16 
1–16 

1–16 
1–16 

Zapamiętywane 

Domyślnie MODE 3, 4 (M = 6) MODE 3 Zapamiętywane 
Komunikaty X X  

Mode 
(Tryb) 

Zmienne ************** X  

Numer nuty 
 
True Voice 

0 – 127 
************** 

X 
************** 

 

Dynamika 
NOTE ON 
NOTE OFF 

O 
X 

X 
X 

 

Docisk 
Polifoniczny 
Kanałowy 

X 
X 

X 
X 

 

Pitch Bend  O X  
0, 32 O (0 – 3) O *1 BANK SELECT 

1 – 31 O O *1  
33 – 63 X X  
64 – 95 O O *1  

    
    
    

    
    
    
    
    

Kontrolery  
 
(CONTROL 
CHANGE) 

    
PROGRAM 
CHANGE 

Wartość rze-
czywista 

O 
0 – 127 

O 
0 – 127 

Numery brzmień od  
1 – 128 

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

Systemowe 
ogólne 

TUNE REQUEST X X  
Zegarowe O O  Systemowe 

czasu rzeczy-
wistego 

Komendy sterujące  O X  

ALL SOUND OFF X X  
RESET ALL 
CONTROLLERS 

X X 
 

LOCAL ON/OFF X X  
ALL NOTES OFF X X  
ACTIVE SENSING O O  

Komunikaty 
zewnętrzne 

SYSTEM RESET X X  
 
Uwagi 

*1: Odbierane tylko podstawowym kanałem komunikacyjnym 
 
 

 
 

Mode 1: OMNI ON, POLY 

Mode 3: OMNI OFF, POLY 

Mode 2: OMNI ON, MONO 

Mode 4: OMNI OFF, MONO 

O: Tak 

X: Nie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94 



Podstawowe dane techniczne 
 

 
 

Roland GR-55: Syntezator gitarowy 
Brzmienia PCM 2 

Moduł brzmieniowy 
Brzmienia modelujące 1 
PCM 910 

23 (tryb gitarowy) Brzmienia 
Modelujące 

17 (tryb basowy) 
MFX 20 
AMP (przedwzmacniacze) 42 
MOD (modulowane) 14 
CHORUS 7 
DELAY 5 
REVERB 4 

Efekty 

EQ 1 
Tryb gitarowy: 270 (fabrycznych) +297 (użytkownika) 

Pamięć Zestawów Ustawień 
Tryb basowy: 90 (fabrycznych) +297 (użytkownika) 
Przetwornik GK 24-bitowa 

Konwersja analogowo-cyfrowa 
Zwykły przetwornik 

24-bitowa + metoda AF 

* Metoda AF 
Prawnie zastrzeżona metoda firm Roland i Boss zdecydowanie po-
lepszająca współczynnik sygnał/szum konwerterów analogowo-
cyfrowych i cyfrowo-analogowych. 

Konwersja cyfrowo-analogowa 24-bitowa 
Częstotliwość próbkowania 44.1 kHz 

Grupa Output -10 dBu Nominalny poziom wyjściowy 
Gniazdo [GUITAR OUT] -10 dBu 
Grupa Output 2 kΩ 

Impedancja wyjściowa 
Gniazdo [GUITAR OUT] 2 kΩ 

Odtwarzacz audio z pamięci USB Format plików: WAV, AIFF 
Ekran Graficzny LCD 240 x 64 punkty 

Złącza 

Złącze GK IN (13-pinowe, typu DIN) 

Gniazdo [GUITAR OUT] (1/4 cala typu JACK) 

Gniazda [R(MONO) i [L] grupy OUTPUT (1/4 cala typu JACK) 

Gniazdo [PHONES] (stereofoniczne 1/4 cala typu JACK) 

Gniazda [IN] i [OUT] grupy MIDI (5-pinowe, typu DIN) 

Gniazdo [COMPUTER] (obsługa trybu USB Hi-Speed, USB MIDI, i USB Audio)  

Gniazdo [USB MEMORY] (obsługa pamięci USB typu FLASH, USB 2.0 Hi-Speed) 

Gniazdo zasilania [DC IN] 

Wymiary pamięci USB, które można podłączać: 60 (długość: razem ze złączem) x 26 (szerokość) x 13.5 
(grubość) mm lub mniej 

Zasilanie Prąd stały 9V 
Pobór prądu 700 mA 

Wymiary 
405 (W) x 244 (D) x 78 (H) mm 

Wysokość maksymalna: 
405 (W) x 244 (D) x 106 (H) mm 

Waga 3,3 kg (bez zasilacza) 
Model z dołączonym przetwornikiem GK Model z przetwornikiem GK sprzedawanym oddzielnie

Akcesoria 
Zasilacz prądu stałego 

Instrukcja obsługi 

Przetwornik dzielony (GK-3) 

Kabel przetwornika GK (5 m) 

Zasilacz prądu stałego 

Instrukcja obsługi 

Opcje 
Przetwornik dzielony: GK-3 (do gitary), GK-3B (do basu) Kabel GK: GKC-5 (5 m), GKC-10 (10 m) 
Nożny sterownik MIDI: FC-300 
Selektor: US-20 

 

* 0 dBu=0,775 Vrms 
 

* W interesie ulepszania produktu specyfikacja i/lub wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
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Dla krajów UE 
 
 

 

 



 

 
 

 

Dla krajów UE 
 

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

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

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, 
drobnoustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bo-
wiem jego układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ 
krwionośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje 
alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki 
zużytych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w 
Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektyw-
ną zbiórkę odpadów. 
Zapamiętaj!!!!! 
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla 
gospodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany 
jest do oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domo-
wych oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowi-
ska, obniża przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfe-
ry oraz wód powierzchniowych.  
 



 

Informacja W razie konieczności serwisowania skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Roland lub 
autoryzowanym dystrybutorem firmy Roland, właściwym dla miejsca zamieszkania. 

 
AFRICA 

 
EGYPT 
Al Fanny Trading O   ce 
9, EBN Hagar Al Askalany Street, 
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT 
TEL: (022)-417-1828 

REUNION 
MARCEL FO-YAM Sarl 
25 Rue Jules Hermann, 
Chaudron - BP79 97 491 
Ste Clotilde Cedex, 
REUNION ISLAND 
TEL: (0262) 218-429 

SOUTH AFRICA 
T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 
2 ASTRON ROAD DENVER 
JOHANNESBURG ZA 2195, 
SOUTH AFRICA 
TEL: (011) 417 3400 

 
Paul Bothner(PTY)Ltd. 
Royal Cape Park, Unit 24 
Londonderry Road, Ottery 7800 
Cape Town, SOUTH AFRICA 
TEL: (021) 799 4900 

 

 
ASIA 

 
CHINA 
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd. 
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA 
TEL: (021) 5580-0800 

 
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 
3F, Soluxe Fortune Building 
63 West Dawang Road, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA 
TEL: (010) 5960-2565 

HONG KONG 
Tom Lee Music 
11/F Silvercord Tower 1 
30 Canton Rd Tsims-
hatsui, Kowloon, 
HONG KONG 
TEL: 852-2737-7688 

 
Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T, 
Kowloon, HONG KONG 
TEL: 852-2333-1863 

INDIA 
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 
411,  Nirman Kendra Mahalaxmi 
Flats Compound O .̆ Dr. Edwin 
Moses Road, Mumbai-400011, 
INDIA 
TEL: (022) 2493 9051 

INDONESIA 
PT. Citra Intirama 
Ruko Garden Shopping Arcade 
Unit 8 CR, Podomoro City 
Jl.Letjend. S.Parman Kav.28 
Jakarta Barat 11470, INDONESIA 
TEL: (021) 5698-5519/5520 

KOREA 
Cosmos Corporation 
1461-9, Seocho-Dong, 
Seocho Ku, Seoul, KOREA 
TEL: (02) 3486-8855 

MALAYSIA/ 
SINGAPORE 
Roland Asia Paci  c Sdn. Bhd. 
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA 
TEL: (03) 7805-3263 

PHILIPPINES 
G.A. Yupangco & Co. Inc. 
339 Gil J. Puyat Avenue 
Makati, Metro Manila 1200, 
PHILIPPINES 
TEL: (02) 899 9801 

 
TAIWAN 
ROLAND TAIWAN ENTERPRISE 
CO., LTD. 
9F-5, No. 112 Chung Shan 
North Road Sec. 2 Taipei 104, 
TAIWAN R.O.C. 
TEL: (02) 2561 3339 

THAILAND 
Theera Music Co. , Ltd. 
100-108 Soi Verng Nakornkasem, 
New Road,Sumpantawong, 
Bangkok 10100, THAILAND 
TEL: (02) 224-8821 

VIET NAM 
VIET THUONG CORPORATION 
386 CACH MANG THANG TAM ST. 
DIST.3, HO CHI MINH CITY, 
VIET NAM 
TEL: (08) 9316540 
 

 
OCEANIA 

 
AUSTRALIA/ 
NEW ZEALAND 
Roland Corporation 
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue 
Dee Why West. NSW 2099, 
AUSTRALIA 
 
For Australia 
TEL: (02) 9982 8266 
For New Zealand 
TEL: (09) 3098 715 
 

 
CENTRAL/LATIN 
AMERICA 

 
ARGENTINA Instrumen-
tos Musicales S.A. Av.Santa 
Fe 2055 
(1123) Buenos Aires, ARGENTINA 
TEL: (011) 4508-2700 

BARBADOS 
A&B Music Supplies LTD 
12 Webster Industrial Park 
Wildey, St.Michael, BARBADOS 
TEL: (246) 430-1100 

BRAZIL 
Roland Brasil Ltda. 
Rua San Jose,  211 
Parque Industrial San Jose 
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL 
TEL: (011) 4615 5666 

CHILE 
Comercial Fancy II S.A. 
Rut.: 96.919.420-1 
Nataniel Cox #739, 4th Floor 
Santiago - Centro, CHILE 
TEL: (02) 688-9540 

COLOMBIA 
Centro Musical Ltda. 
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 
Medellin, COLOMBIA 
TEL: (574) 3812529 

COSTA RICA 
JUAN Bansbach Instrumentos 
Musicales 
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, 
San Jose, COSTA RICA 
TEL: 258-0211 

CURACAO 
Zeelandia Music Center Inc. 
Orionweg 30 
Curacao, Netherland Antilles 
TEL: (305) 5926866 

DOMINICAN REPUBLIC 
Instrumentos Fernando Giraldez 
Calle Proyecto Central No.3 
Ens.La Esperilla 
Santo Domingo, 
DOMINICAN REPUBLIC 
TEL: (809) 683 0305 

 
ECUADOR 
Mas Musika 
Rumichaca 822 y Zaruma 
Guayaquil - ECUADOR 
TEL: (593-4) 2302364 

EL SALVADOR 
OMNI MUSIC 
75 Avenida Norte y Final Alameda 
Juan Pablo II, 
Edi–cio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR 
TEL: 262-0788 

GUATEMALA 
Casa Instrumental 
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 
Ciudad de Guatemala, 
GUATEMALA 
TEL: (502) 599-2888 

HONDURAS 
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. 
BO.Paz Barahona 
3 Ave.11 Calle S.O 
San Pedro Sula, HONDURAS 
TEL: (504) 553-2029 

MARTINIQUE 
Musique & Son 
Z.I.Les Mangle 
97232 Le Lamantin, 
MARTINIQUE F.W.I. 
TEL: 596 596 426860 
 
Gigamusic SARL 
10 Rte De La Folie 
97200 Fort De France 
MARTINIQUE F.W.I. 
TEL: 596 596 715222 

MEXICO 
Casa Veerkamp, s.a. de c.v. 
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico D.F., 
MEXICO 
TEL: (55) 5668-6699 

NICARAGUA 
Bansbach Instrumentos 
Musicales Nicaragua 
Altamira D'Este Calle Principal 
de la Farmacia 5ta.Avenida 
1 Cuadra al Lago.#503 
Managua, NICARAGUA 
TEL: (505) 277-2557 

PANAMA 
SUPRO MUNDIAL, S.A. 
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE PANAMA 
TEL: 315-0101 

PARAGUAY 
Distribuidora De Instrumentos 
Musicales 
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion, PARAGUAY 
TEL: (595) 21 492147 

PERU 
Audionet 
Distribuciones Musicales SAC 
Juan Fanning 530 
Mira‰ores 
Lima - PERU 
TEL: (511) 4461388 

TRINIDAD 
AMR Ltd 
Ground Floor 
Maritime Plaza 
Barataria TRINIDAD W.I. 
TEL: (868) 638 6385 

URUGUAY 
Todo Musica S.A. 
Francisco Acuna de Figueroa 
1771 
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY 
TEL: (02) 924-2335 

VENEZUELA 
Instrumentos Musicales 
Allegro,C.A. 
Av.las industrias edf.Guitar import 
#7 zona Industrial de Turumo 
Caracas, VENEZUELA 
TEL: (212) 244-1122 

 
EUROPE 

 
BELGIUM/FRANCE/ 
HOLLAND/ 
LUXEMBOURG 
Roland Central Europe N.V. 
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM 
TEL: (014) 575811 

CROATIA 
ART-CENTAR 
Degenova 3. 
HR - 10000 Zagreb, CROATIA 
TEL: (1) 466 8493 

CZECH REP. 
CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR 
s.r.o 
Voctárova 247/16 
180 00 Praha 8, CZECH REP. 
TEL: (2) 830 20270 

DENMARK 
Roland Scandinavia A/S 
Skagerrakvej 7 Postbox 880 
DK-2100 Copenhagen, 
DENMARK 
TEL: 3916 6200 

FINLAND 
Roland Scandinavia As, Filial 
Finland 
Vanha Nurmijarventie 62 
01670 Vantaa, FINLAND 
TEL: (0) 9 68 24 020 

GERMANY/AUSTRIA 
Roland Elektronische Musikin-
strumente HmbH. Oststrasse 96, 
22844 Norderstedt, 
GERMANY 
TEL: (040) 52 60090 

GREECE/CYPRUS 
STOLLAS S.A. 
Music Sound Light 
155, New National Road 
Patras 26442, GREECE 
TEL: 2610 435400 

HUNGARY 
Roland East Europe Ltd. 
2045 Torokbalint, FSD Park, 
building 3., HUNGARY 
TEL: (23) 511011 

IRELAND 
Roland Ireland 
E2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12, 
Republic of IRELAND 
TEL: (01) 4294444 

ITALY 
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020  Arese, Milano, ITALY 
TEL: (02) 937-78300 

NORWAY 
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge 
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo, 
NORWAY 
TEL: 2273 0074 

POLAND 
ROLAND POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Kty Grodziskie 16B 
03-289 Warszawa, POLAND 
TEL: (022) 678 9512 

PORTUGAL 
Roland Iberia, S.L. 
Branch O‹ce Porto 
Edifício Tower Plaza 
Rotunda Eng. Edgar Cardoso 
23, 9ºG 
4400-676 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL 
TEL: (+351) 22 608 00 60 

ROMANIA 
FBS LINES 
Piata Libertatii 1, 
535500 Gheorgheni, ROMANIA 
TEL: (266) 364 609 

 
RUSSIA 
Roland Music LLC 
Dorozhnaya ul.3,korp.6 
117 545 Moscow, RUSSIA 
TEL: (495) 981-4967 

SERBIA 
Music AP Ltd. 
Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic, 
SERBIA 
TEL: (024) 539 395 

SLOVAKIA 
DAN Acoustic s.r.o. 
Povazská 18. 
SK - 940 01 Nové Zámky, 
SLOVAKIA 
TEL: (035) 6424 330 

SPAIN 
Roland Iberia, S.L. 
Paseo García Faria, 33-35 
08005 Barcelona, SPAIN 
TEL: 93 493 91 00 

SWEDEN 
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE 
Mårbackagatan 31, 4 tr. 
SE-123 43 Farsta, SWEDEN 
TEL: (0) 8 683 04 30 

SWITZERLAND 
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach, 
CH-4452 Itingen, SWITZERLAND 
TEL: (061) 975-9987 

UKRAINE 
EURHYTHMICS Ltd. 
P.O.Box: 37-a. 
Nedecey Str. 30 
UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE 
TEL: (03131) 414-40 

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd. 
Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM 
TEL: (01792) 702701 
 

 
MIDDLE EAST 

 
BAHRAIN 
Moon Stores 
No.1231&1249 Rumaytha 
Building Road 3931, 
Manama 339, BAHRAIN 
TEL: 17 813 942 

IRAN 
MOCO INC. 
NO.16 End of Nike St. Shariaty 
Ave, Roberouye Cerah Mirdamad 
Teheran, IRAN 
TEL: (021)-2288-2998 

ISRAEL 
Halilit P. Greenspoon & Sons 
Ltd. 
8 Retzif Ha'alia Hashnia St. 
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL 
TEL: (03) 6823666 

JORDAN 
MUSIC HOUSE CO. LTD. 
FREDDY FOR MUSIC 
P. O. Box 922846 
Amman 11192, JORDAN 
TEL: (06) 5692696 

KUWAIT 
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & 
SONS CO. 
Al-Yousi“ Service Center 
P.O.Box 126 (Safat) 13002, 
KUWAIT 
TEL: 00 965 802929 

LEBANON 
Chahine S.A.L. 
George Zeidan St., Chahine Bldg., 
Achra“eh, P.O.Box: 16-5857 
Beirut, LEBANON 
TEL: (01) 20-1441 

 
OMAN 
TALENTZ CENTRE L.L.C. 
Malatan House No.1 
Al Noor Street, Ruwi 
SULTANATE OF OMAN 
TEL: 2478 3443 

QATAR 
AL-EMADI TRADING & 
CONTRACTING CO. 
P.O. Box 62, Doha, QATAR 
TEL: 4423-554 

SAUDI ARABIA 
aDawliah Universal Electronics 
APL 
Behind Pizza Inn 
Prince Turkey Street 
aDawliah Building, 
PO BOX 2154, 
Alkhobar 31952, 
SAUDI ARABIA 
TEL: (03) 8643601 

SYRIA 
Technical Light & Sound Center 
PO Box 13520 Bldg No.49 
Khaled Abn Alwalid St. 
Damascus, SYRIA 
TEL: (011) 223-5384 

TURKEY 
ZUHAL DIS TICARET A.S. 
Galip Dede Cad. No.33 
Beyoglu, Istanbul, TURKEY 
TEL: (0212) 249 85 10 

U.A.E. 
Zak Electronics & Musical 
Instruments Co. L.L.C. 
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., 
No. 14, Ground Floor, Dubai, 
U.A.E. 
TEL: (04) 3360715 
 

 
NORTH AMERICA 

 
CANADA 
Roland Canada Ltd. 
(Head O‹ce) 
5480 Parkwood Way Richmond B. 
C., V6V 2M4, CANADA 
TEL: (604) 270 6626 
 
Roland Canada Ltd. 
(Toronto O‹ce) 
170 Admiral Boulevard 
Mississauga On L5T 2N6, 
CANADA 
TEL: (905) 362 9707 

U. S. A. 
Roland Corporation U.S. 
5100 S. Eastern Avenue 
Los Angeles, CA 90040-2938, 
U. S. A. 
TEL: (323) 890 3700 
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