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Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz „WAŻNE UWAGI” (ulotka „BEZPIECZNE 
UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja obsługi (s. 28)). Po przeczytaniu, dokumenty należy trzymać pod ręką, aby można było sięgnąć do nich w 
każdej chwili.

 5 Dzięki bardzo precyzyjnemu, 32-bitowemu przetwarzaniu przy częstotliwości próbkowania 96 
kHz, procesor RV-500 oferuje efekt pogłosowy o zdumiewająco wysokiej jakości.

 5 Czytelny ekran i niezależny przełącznik nożny [TAP/CTL] zapewniają dużą funkcjonalność, jak 
również prostotę obsługi podczas występów na żywo.

 5 Procesor oferuje 12 typów pogłosu, w tym wersje klasyczne, jak również opcję DUAL, 
umożliwiającą używanie dwóch pogłosów równocześnie, dźwięczny pogłos SHIMMER oraz 
modelowane pogłosy takich urządzeń, jak Roland SPACE ECHO RE-201 i Roland DIGITAL REVERB 
SRV-2000. Mocny procesor sygnałowy umożliwia używanie linii opóźniającej i modulacji 
równocześnie z każdym z pogłosów.

 5 Funkcja pamięci umożliwia przechowywanie i wywoływanie z pamięci wewnętrznej 297 różnych 
konfiguracji. Funkcja CARRY OVER zapewnia płynne przejście, chroniące wybrzmiewający dźwięk 
przed tłumieniem podczas przełączania ustawień.

 5 Podłączenie procesora RV-500 kablem USB lub kablami MIDI umożliwia przełączanie brzmień 
i sterowanie parametrami za pomocą komputerowego programu typu DAW (Digital Audio 
Workstation) lub zewnętrznego urządzenia MIDI.
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Przygotowania

Zakładanie baterii
Do umieszczonej w dnie urządzenia komory włóż cztery baterie alkaliczne (AA, LR6).

* Odwracając instrument do góry dnem pamiętaj o zabezpieczeniu przycisków i potencjometrów 
przed uszkodzeniem. Ponadto obchodź się z nim ostrożnie; nie upuść go.

*  Jeśli będziesz niewłaściwie obchodzić się z bateriami, ryzykujesz eksplozją lub wyciekiem 
elektrolitu. Upewnij się, że starannie przestrzegasz wszystkich zaleceń, związanych z 
używaniem baterii, które podano w akapitach „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz 
„WAŻNE UWAGI” (oddzielna ulotka „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja 
obsługi (s. 28)).

* Zalecamy, aby baterie były w urządzeniu nawet w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego. 
Zapewni to możliwość nieprzerwanej gry nawet wtedy, gdy kabel zasilania zostanie odłączony 
przypadkowo.

* Jeśli napięcie baterii spadnie, na ekranie pojawi się komunikat „BATTERY LOW”. Baterie należy 
wymienić na nowe.

Montaż gumowych nóżek
Jeśli zachodzi potrzeba, do procesora można przymocować gumowe nóżki (w wyposażeniu).
Należy je przymocować w miejscach, pokazanych na rysunku.

Podłączanie sprzętu
* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem sprzętu, przed 

wykonaniem jakichkolwiek połączeń redukuj poziom głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich 
urządzeń.

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

* Używaj tylko wskazanego zasilacza (serii PSA) i podłączaj go 
do sieci o właściwym napięciu. Nie używać innych zasilaczy, 
bo może to być przyczyną niewłaściwego działania.

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

Port USB (O)
Sprzedawanym oddzielnie 
kablem USB 2.0 połącz 
instrument z komputerem.
Procesor można 
synchronizować poprzez 
system MIDI z programu 
typu DAW (Digital Audio 
Workstation).

Gniazda MIDI (IN, OUT)
Tutaj należy podłączać 
urządzenie MIDI. 
Procesor można 
synchronizować poprzez 
system MIDI z zewnętrznym 
urządzeniem MIDI.

Urządzenie MIDI
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Przygotowania

Gniazdo [CTL 1, 2/EXP]
Podłączenie do gniazda [CTL 1, 2/EXP] przełącznika nożnego (FS-5U, FS-5L, FS-6, FS-7: sprzedawane oddzielnie) lub pedału ekspresji 
(EV-30, Roland EV-5; sprzedawane oddzielnie) umożliwia sterowanie różnymi parametrami (s. 22).

Podłączanie pedału ekspresji

EXP

* Używaj jedynie zalecanego 
pedału ekspresji (EV-30, 
Roland EV-5; sprzedawany 
oddzielnie). Podłączenia 
pedału przełączającego 
innego typu może być 
przyczyną uszkodzenia 
instrumentu.

Podłączanie FS-7Podłączanie FS-6

Przełącznik MODE/POLARITY

CTL 2 CTL 1

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

Przełącznik MODE/POLARITY

Podłączanie FS-5U (lub FS-5L) Podłączenie dwóch FS-5U 
(lub FS-5L)

1/4 cala typu JACK 
,1/4 cala typu JACK

CTL 1 CTL 2 CTL 1

Przełącznik POLARITY

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

Podłączając przełącznik nożny FS-5L, 
przełącznik MODE ustaw w pozycji 
MOMENT (s. 22).

Gniazda [A/MONO] i [B] grupy 
OUTPUT
Gniazda służą do łączenia 
urządzenia ze wzmacniaczem lub 
odsłuchem.
Jeśli używasz konfiguracji 
monofonicznej, użyj gniazda A/
MONO.

* Do tych gniazd nie należy 
podłączać słuchawek. 
Postępując w ten sposób, 
możesz je uszkodzić.

Gniazda [A/MONO] i [B] grupy INPUT
Do tych gniazd można podłączyć gitarę, inny instrument lub procesor efektów.

* Podłączając stereofoniczny procesor efektów należy używać obydwu gniazd. Źródła 
sygnału monofonicznego należy podłączać do gniazda [A/MONO].

Włączanie i wyłączanie zasilania
Gniazdo [A/MONO] pełni również funkcję przełącznika zasilania. Zasilanie jest włączane po 
włożeniu wtyczki do tego gniazda, a wyłączane po jej wyjęciu.
Gdy włączasz zasilanie:
Wzmacniacz powinien być włączony jako ostatni.
Gdy wyłączasz zasilanie:
Wzmacniacz powinien być 
wyłączony jako pierwszy.

1/4 cala JACK stereo ,1/4 
cala JACK stereo 
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Obsługa podstawowa

Regulacja efektu pogłosowego

Potencjometr [LOW]
Określanie charakteru efektu w paśmie 
niskich częstotliwości.

Potencjometr [TIME/VALUE]
Regulacja długości (czasu trwania) pogłosu.
Aby zmieniać wartość szybciej, wciśnij 
gałkę i kręć.

Potencjometr [E.LEVEL]
Regulacja poziomu głośności efektu.

Przyciski [I] i [H]
Przełączanie ekranów.

 [H] 

 [I] 

W trybie symultanicznym (s. 21)

Długość (czas trwania) pogłosuDługość (czas trwania) pogłosu

Podstawowy ekran roboczy

Potencjometrem [TIME/
VALUE] dobierz wartość.

 [H] 

 [I] 

Przełączniki nożne [A] i [B]
Przełączanie banków lub Zestawów 
(s. 7).

Potencjometr [PRE-DELAY]
Określanie czasu, po jakim pojawi się 
efekt pogłosowy.

Potencjometr [HIGH]
Określanie charakteru efektu w paśmie 
wysokich częstotliwości.

Przełącznik nożny [TAP/CTL]
Naciśnij ten przełącznik, aby zmienić 
sposób stosowania pogłosu (s. 8).

Pokrętło [MODE]
Wybieranie typu efektu pogłosowego.

ROOM Symulacja akustyki pokoju.

HALL Symulacja akustyki sali koncertowej.

PLATE

Symulacja pogłosu, uzyskiwanego za 
pomocą stalowej płyty (urządzenia 
pogłosowego, wykorzystującego wibrację 
metalowej płyty).

SPRING
Symulacja pogłosu sprężynowego, 
umieszczanego w niektórych wzmacniaczach 
gitarowych.

SHIMMER Pogłos o wyraźnym, dźwięcznym paśmie 
wysokich częstotliwości.

FAST DECAY
Pogłos o krótkim czasie zanikania, który nie 
będzie przeszkadzać w grze nawet wtedy, 
gdy głębokość efektu będzie duża.

EARLY 
REFLECTION Pogłos, który zawiera tylko odbicia wstępne.

NON-LINEAR Pogłos bramkowany i pogłos odwrócony.
SFX Wyraźny efekt pogłosowy.

DUAL Możliwość używania dwóch efektów 
pogłosowych równocześnie

SRV Modelowanie cyfrowego pogłosu urządzenia 
Roland SRV-2000

SPACE ECHO Modelowanie pogłosu urządzenia Roland 
RE-201 Space Echo.
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Obsługa podstawowa

Regulacja linii opóźniającej
Procesor RV-500 umożliwia równoczesne używanie pogłosu i linii opóźniającej.
Każde naciśnięcie gałki potencjometru [TIME/VALUE] umożliwia edycję ustawień na przemian 
pogłosu i linii opóźniającej.

* Aby używać linii opóźniającej, za pomocą parametru „CONNECTION” należy określić sposób 
połączenia (s. 11). Jeśli parametr „CONNECTION” będzie mieć wartość „OFF”, linia opóźniająca 
będzie wyłączona.

Linia opóźniającaPogłos

Naciśnij, aby przełączyć

Potencjometr [LOW]
Określanie charakteru linii opóźniającej 
w paśmie niskich częstotliwości.

Potencjometr [TIME/VALUE]
Ustawianie czasu opóźnienia.
Aby zmieniać wartość szybciej, wciśnij 
gałkę i kręć.

Potencjometr [E.LEVEL]
Regulacja poziomu głośności efektu.

Przełącznik nożny [TAP/
CTL]
Naciskając przełącznik 
zgodnie z tempem utworu 
można w łatwy sposób 
ustawić czas opóźnienia w 
celu zsynchronizowania z 
tempem granego utworu 
(s. 8).

Przyciski [I] i [H]
Przełączanie ekranów.

 [H]  [I] 

 [H] 

 [I] 

 [H]  [I] 

Tempo

NOTE
Odpowiadająca wartości tempa wartość rytmiczna

 [H] 

 [I] 

Czas opóźnieniaCzas opóźnienia
Podstawowy ekran roboczy

Potencjometrem [TIME/VALUE] 
dobierz wartość.

Potencjometr [HIGH]
Określanie charakteru linii opóźniającej 
w paśmie wysokich częstotliwości.

Potencjometr [PRE-DELAY]
Określanie głębokości sprzężenia 
zwrotnego (ilość powtórzeń)



6

Obsługa podstawowa

Włączanie lub wyłączanie pogłosu.

Pogłos Zestawu A
Każde naciśnięcie przełącznika nożnego [A] na przemian włącza (dioda świeci kolorem niebieskim) 
lub wyłącza (dioda nie świeci się) pogłos.

Pogłos Zestawu B
Każde naciśnięcie przełącznika nożnego [B] na przemian włącza (dioda świeci kolorem niebieskim) 
lub wyłącza (dioda nie świeci się) pogłos.

Naciśnij jeden raz

Nie świeci: wyłączonyNiebieski: włączony

MEMO

Możesz wykonać takie ustawienia, aby Zestawy A i B były używane równocześnie (s. 20).

Zestawy i banki
Ustawienia pokrętła [MODE] oraz potencjometrów [PRE-DELAY], [E. LEVEL], [LOW], [HIGH] i 
[TIME] noszą wspólną nazwę „Zestawu”. Zestawy można zmieniać przełącznikami nożnymi [A], 
[B] i [TAP/CTL] (s. 20). Grupa Zestawów A, B i C nosi nazwę „banku”.

Bank o numerze o 1 niższym

Bank o 
numerze o 
1 wyższym

Bank 02

Bank 99

Bank 01

Zestaw 01A Zestaw 01B Zestaw 01C

* Jeśli chcesz używać przełącznika nożnego [TAP/CTL] do wybierania Zestawu C, patrz akapit „Przypisywanie funkcji do 
przełączników nożnych [A], [B] i [TAP/CTL]” (s. 20).
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Obsługa podstawowa

Przełączanie banków lub Zestawów

1  Przełączanie banków (01–99)

Bank poprzedni (naciśnij równocześnie przełączniki nożne [A] i [B])

Bank następny (naciśnij równocześnie przełączniki nożne [B] i [TAP/CTL])

2  Naciśnij migający przełącznik ([A] lub [B]), aby zmienić Zestaw.

Miga kolorem niebieskim

MEMO

Inny Zestaw można wywołać przytrzymując wciśnięty 
przycisk [EXIT] i kręcąc gałką potencjometru [TIME/VALUE].

MEMO

 5 Określanie, czy dźwięk pogłosu będzie podtrzymywany podczas przełączania Zestawów 
(s. 20).

 5 Przeznaczenie przełączników nożnych [A], [B] i [TAP/CTL] można zmienić; na przykład 
przełącznik nożny [A] może włączać lub wyłączać pogłos.
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Obsługa podstawowa

Używanie przełącznika nożnego [TAP/CTL] do sterowania pogłosem
W ustawieniu początkowym przełącznik nożny [TAP/CTL] służy do podtrzymywania pogłosu 
(funkcja HOLD); jednakże ustawienie można zmienić, aby przełącznik różnicował sposób 
stosowania pogłosu.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami  [H] i [I] zaznacz opcję „CONTROL”, a następnie 
naciśnij przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] i [I] wybierz parametr, a potencjometrem [TIME/
VALUE] dobierz żądaną wartość.

Parametr Wartość Opis
TAP/CTL Określanie funkcji przełącznika nożnego [TAP/CTL].

TAP/CTL MODE (*1)
MOMENT W stanie swobodnym stosowana będzie wartość minimalna (OFF), a wartość maksymalna 

(ON) będzie stosowana tylko wtedy, gdy przełącznik nożny będzie wciśnięty.

TOGGLE Wartość będzie się zmieniać z minimalnej na maksymalną lub odwrotnie po każdym 
naciśnięciu przełącznika nożnego.

HOLD TIME (*2) 0–100 Określanie czasu, przez który dźwięk wejściowy będzie odtwarzany w pętli.
RISE TIME (*3) 0–100 Określanie czasu, przez który efekt będzie narastać.
FALL TIME (*3) 0–100 Określanie czasu, przez który efekt będzie zanikać.

TAP/CTL PREF
PATCH Dla poszczególnych Zestawów mogą być wykonywane różne ustawienia.
SYSTEM Te same ustawienia będą używane przez wszystkie Zestawy.

*1: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „HOLD”, „TWIST” lub „WARP”.
*2: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „HOLD”.
*3: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „TWIST”.

Wartości parametru „TAP/CTL”
Wartość Opis

OFF Brak przypisania.
HOLD Przytrzymanie wciśniętego przycisku będzie powodować, że dźwięk wejściowy będzie odtwarzany w pętli.

WARP Jednoczesna kontrola poziomu sprzężenia zwrotnego dźwięku i głośności w celu tworzenia całkowicie 
nierealnego pogłosu.

TWIST Nowy typ pogłosu, generujący agresywne i wirujące brzmienie.
TAP Wyznaczanie czasu opóźnienia przez nabicie.
MOMENT Wyprowadzanie tylko dźwięku po efekcie, gdy przełącznik będzie wciśnięty.
FADE Płynne zwiększanie lub zmniejszanie głośności dźwięku wejściowego (efekty FADE IN i FADE OUT).
BANK UP

Zmienianie banków.
BANK DOWN

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu roboczego.
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Edycja Zestawu
Istnieje możliwość edycji różnych parametrów, związanych z Zestawem.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami  [H] i [I] zaznacz opcję „PATCH”, a następnie naciśnij 
przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] i [I] wybierz parametr, a  potencjometrem [TIME/
VALUE] dobierz żądaną wartość.

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu 
roboczego.

* Zachowaj zmieniony Zestaw, zgodnie z procedurą, opisaną w akapicie „Zachowywanie 
Zestawu” (s. 10).

 Podstawowe operacje za pomocą przycisku [EDIT]
Przyciskami [H] i [I] przesuwaj kursor.
Potencjometr [TIME/VALUE] służy do wybierania wartości.

Przycisk [EDIT]

Przyciskami [H] i [I] 
przesuwaj kursor.

Przycisk [EDIT]

Przycisk [EXIT]
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Zachowywanie Zestawu
Oto procedura zachowywania zmodyfikowanego Zestawu.

1  Naciśnij równocześnie przyciski [EXIT] i [EDIT].

2  Potencjometrem [TIME/VALUE] wybierz miejsce docelowe.
Bank Przełącznik [A] Przełącznik [B] Przełącznik nożny [TAP/CTL]
Bank 01 01A 01B 01C
Bank 02 02A 02B 02C

: : : :
Bank 99 99A 99B 99C

* Zestaw C można wybierać tylko wtedy, gdy parametr „FSW MODE” (s. 20) ma wartość „A/B/C”.

3  Naciśnij przycisk [H], aby zredagować nazwę Zestawu.

4  Zredaguj nazwę Zestawu.
Przyciski [H] i [I] Przesuwanie kursora
Potencjometr [TIME/VALUE] Zmiana znaku

* Naciśnij gałkę potencjometru [TIME/VALUE], aby zmienić typ znaków.

5  Naciśnij przycisk [EDIT], aby zachować Zestaw.
Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT].

Ustawienie kursora na opcji „WRITE TO” i pokręcenie gałką potencjometru [TIME/VALUE] 
umożliwia zresetowanie Zestawu lub zamianę dwóch Zestawów.
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Wykaz parametrów

PATCH

Parametry wspólne dla wszystkich efektów
Parametr Wartość Opis
REVERB
MODE Wybieranie typu efektu pogłosowego (s. 4). Dublowanie działania potencjometru [MODE].
TIME 0.1–10.0 s (*1) Regulacja długości (czasu trwania) efektu pogłosowego.
PRE DELAY 0–200 ms Określanie czasu, po jakim pojawi się efekt pogłosowy.
EFFECT LEVEL 0–100 Poziom głośności efektu pogłosowego.
LOW (*2) -50–+50 Regulacja barwy pasma niskich częstotliwości.
HIGH (*2) -50–+50 Regulacja barwy pasma wysokich częstotliwości.

LOW CUT (*2) FLAT, 20–800 Hz Częstotliwość odcięcia filtra górnoprzepustowego. Wybranie wartości „FLAT” 
powoduje wyłączenie filtra górnoprzepustowego.

HIGH CUT (*2) 630 Hz-16,0 kHz, FLAT Określanie częstotliwości odcięcia filtra dolnoprzepustowego. Wybranie wartości 
„FLAT” powoduje wyłączenie filtra dolnoprzepustowego.

LOW DAMP (*3) -50–+50 Regulacja głębokości tłumienia zwrotnego efektu w paśmie niskich 
częstotliwości.

HIGH DAMP (*3) -50–+50 Regulacja głębokości tłumienia w paśmie wysokich częstotliwości.
DENSITY (*4) 1–10 (*5) Regulacja zwartości efektu pogłosowego.
MOD DEPTH 0–100 Określanie głębokości modulacji efektu pogłosowego.
MOD RATE 0–100 Określanie (szybkości) częstotliwości modulacji efektu pogłosowego.
*1: Gdy parametr „MODE” ma wartość „EARLY REFLECTION” lub „NON-LINEAR (REVERSE)”, to zakres wynosi od 0.1–1.0 s.
*2:  Z wyjątkiem przypadku, gdy parametr „MODE” ma wartość „SRV” lub „SPACE ECHO” (gdy parametr „MODE” ma wartość „SPACE ECHO”, to 

wyświetlane są parametry „BASS” i „TREBLE”).
*3: Z wyjątkiem przypadku, gdy parametr „MODE” ma wartość „EARLY REFLECTION”, „NON-LINEAR”, „SRV” lub „SPACE ECHO”.
*4: Z wyjątkiem przypadku, gdy parametr „MODE” ma wartość „SFX” lub „SPACE ECHO”.
*5: Gdy parametr „MODE” ma wartość „SRV”, to zakres wynosi 0–9.
DELAY

CONNECTION OFF, SERIES, PARALLEL

Określanie, czy pogłos i linia opóźniająca będą połączone szeregowo (SERIES), 
czy równolegle (PARALLEL). Po wybraniu wartości „SERIES” efekty są połączone w 
takiej kolejności: linia opóźniająca 0pogłos.
Po wybraniu wartości „OFF” linia opóźniająca będzie wyłączona.

TIME 1–2000 ms Ustawianie czasu opóźnienia.

BPM
Wyznaczanie tempa.
Zakres wartości zależy od wartości parametru „TIME” lub „NOTE”.

NOTE ˜–ª Ustawianie czasu opóźnienia. Określanie czasu opóźnienia za pomocą długości 
nuty.

FEEDBACK 0–100
Określanie poziomu dźwięku opóźnionego, kierowanego na wejście efektu.
Im wyższa wartość, tym więcej powtórzeń.

EFFECT LEVEL 0–120 Regulacja głośności sygnału opóźnionego.
LOW -50–+50 Stopień podbicia lub tłumienia pasma niskich częstotliwości.
HIGH -50–+50 Regulacja barwy pasma wysokich częstotliwości.
MOD DEPTH 0–100 Określanie głębokości modulacji linii opóźniającej.
MOD RATE 0–100 Określanie częstotliwości (szybkości) modulacji linii opóźniającej.

TEMPO HOLD OFF, ON

Określanie, czy przełączenie Zestawu spowoduje zmianę tempa. Jeśli tempo 
jest utrzymywane, to czas opóźnienia może być utrzymywany. Jednakże w 
przypadku przełączania Zestawów o różnych ustawieniach parametru „NOTE” 
(¸ lub ˙ itp.), czas opóźnienia również będzie inny.
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Parametr Wartość Opis

COMMON

CARRYOVER OFF, ON Określanie, czy pogłos będzie podtrzymywany podczas zmieniania Zestawów 
lub po wyłączeniu tego efektu (s. 20).

DIRECT LEVEL 0–100 Regulacja poziomu sygnału bezpośredniego.
INPUT LEVEL 0–100 Regulacja poziomu sygnału na wejściu efektu pogłosowego i linii opóźniającej.

DUCK SENS 0–100
Określanie czułości automatycznego modyfikowania głośności, w zależności od 
poziomu sygnału wejściowego. Im wyższa wartość parametru, tym regulacja 
będzie wykonywana już w odpowiedzi na niższe poziomy głośności.

DUCK PRE DEPTH 0–100
Gdy dźwięk wejściowy jest głośny, poziom sygnału jest automatyczne 
redukowany ma wejściu pogłosu i linii opóźniającej. Dla wartości bliskich „100” 
redukcja poziomu sygnału wejściowego będzie silniejsza.

DUCK POST DEPTH 0–100
Gdy dźwięk wejściowy jest głośny, poziom sygnału wyjściowego z pogłosu i linii 
opóźniającej jest automatyczne redukowany. Dla wartości bliskich „100” redukcja 
poziomu sygnału wyjściowego będzie silniejsza.

OUTPUT GAIN -6–+6 dB Regulacja poziomu sygnału wyjściowego.

Parametry poszczególnych efektów

ROOM
Parametr Wartość Opis
REVERB

TYPE AMBIENCE, SMALL, 
MEDIUM, LARGE Określanie wielkości pomieszczenia.

HALL
Parametr Wartość Opis
REVERB
TYPE SMALL, MEDIUM, LARGE Określanie wielkości sali koncertowej.

SPRING
Parametr Wartość Opis
REVERB
SPRING NUMBER 1–3 Określanie ilości sprężyn.

SHIMMER
Parametr Wartość Opis
REVERB
PITCH 1
PITCH 2

-24–+24 Określanie głębokości odstrojenia.

FINE 1
FINE 2

-50–+50 Dokładna regulacja odstrojenia dźwięków.

RELEASE 1
RELEASE 2

0–100 Regulacja długości pogłosu (odstrojonego).

LEVEL 1
LEVEL 2

0–100 Określanie głośności odstrojonego dźwięku.
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FAST DECAY
Parametr Wartość Opis
REVERB
DECAY 1–10 Długość (czas) zanikania efektu pogłosowego.

EARLY REFLECTION
Parametr Wartość Opis
REVERB
TYPE 1–4 Wybieranie typu efektu.
ENVELOPE 1–10 Wybieranie obwiedni pogłosu.

NON-LINEAR
Parametr Wartość Opis
REVERB

TYPE GATE, REVERSE, 
NON-LINEAR Wybieranie typu efektu pogłosowego.

GATE
THRESHOLD 0–100 Regulacja długości pogłosu.

HOLD TIME 0.1–1.0 s Określanie czasu, jaki upłynie od zamknięcia bramki do chwili jej ponownego 
otwarcia.

REVERSE, NON-LINEAR
GATE TIME 0.1–1.0 s Ustawianie czasu bramkowania.

SFX
Parametr Wartość Opis
REVERB

TYPE

Wybieranie typu efektu pogłosowego.
LO-FI Jakość dźwięku typowa dla radia AM lub telefonu.
SLOWVERB Efekt z delikatnie narastającym dźwiękiem i cichymi alikwotami.
STORM Dźwięk, który wydaje się być miotany przez burzę.

LO-FI
LO-FI 1–10 Regulacja pasma częstotliwości efektu pogłosowego.
DISTORTION 0–10 Określanie głębokości zniekształcenia.

LO-FI LEVEL 0–100 Określanie części dźwięku gorszej jakości (dźwięku podobnego do jakości radia 
AM lub telefonu), do którego pogłos lub linia opóźniająca nie są stosowane.

SLOWVERB
RISE TIME 0–100 Określanie czasu narastania efektu pogłosowego.
SENS 0–100 Określanie sposobu narastania pogłosu w odpowiedzi na sygnał wejściowy.
LOWER HARM 0–100 Regulacja głośności dźwięku niższego o oktawę.
UPPER HARM 0–100 Regulacja głośności dźwięku wyższego o oktawę.
UNISON MIX 0–100 Regulacja dźwięku o tej samej wysokości, co dźwięk wejściowy.
DETUNE 0–100 Głębokość modulacji alikwotów.
STORM
COLOR 0–100 Określanie charakteru efektu pogłosowego.
DEPTH 0–100 Określanie głębokości modulacji efektu pogłosowego.
SPEED 0–100 Określanie szybkości, z jaką pogłos rozprzestrzenia się.
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DUAL
Parametr Wartość Opis
REVERB
TYPE1
TYPE2

ROOM, HALL, PLATE, 
SPRING

Wybieranie typu efektu pogłosowego (s. 4). Dublowanie działania 
potencjometru [MODE].

TIME1
TIME2

0.1–10.0s Regulacja długości (czasu trwania) efektu pogłosowego.

PRE-DELAY1
PRE-DELAY2

0–200 ms Określanie czasu opóźnienia efektu pogłosowego.

LOW1
LOW2

-50–+50 Określanie charakteru pasma niskich częstotliwości.

HIGH1
HIGH2

-50–+50 Określanie charakteru pasma wysokich częstotliwości.

DENSITY1
DENSITY2

1–10 Regulacja zwartości efektu pogłosowego.

EFFECT LEVEL1
EFFECT LEVEL2

0–100 Poziom głośności efektu pogłosowego.

CROSSOVER PARALLEL, 100 Hz–4.00 
kHz

Dzielenie sygnału wejściowego na dwie części i kierowanie ich do różnych 
pogłosów.
Po wybraniu wartości „PARALLEL” do obydwu pogłosów kierowany jest ten sam 
sygnał.

SRV
Parametr Wartość Opis
REVERB

SELECTION

Wybieranie typu pogłosu, oferowanego przez pogłos cyfrowy Roland SRV-2000.
P-A Pogłos stalowej płyty.

P-B Pogłos stalowej płyty o bardziej ekstrawaganckim brzmieniu, niż w przypadku 
opcji P-A.

H37–H15 Pogłos typu HALL (sali koncertowej) Im wyższy wskaźnik, tym większe rozmiary 
sali koncertowej

R37–R0.3 Pogłos typu ROOM (pokojowy) Im wyższy wskaźnik, tym większe rozmiary 
pokoju.

HF DAMP 0.05–1.00 Regulacja pasma wysokich częstotliwości efektu pogłosowego.
DENSITY 0–9 Regulacja zwartości końcowego pogłosu.
ATTACK GAIN 0–9 Regulacja wzmocnienia odbić wstępnych.
ATTACK TIME 0–9 Regulacja długości (czasu trwania) odbić wstępnych.
ER DENSITY 0–9 Regulacja zwartości odbić wstępnych.
ER LEVEL 0–99 Regulacja głośności odbić wstępnych.
LOW GAIN -24–+12 dB Stopień podbicia lub tłumienia pasma niskich częstotliwości.
LOW FREQ 0.04–1.00 kHz Określanie częstotliwości środkowej pasma niskich częstotliwości.
MID GAIN -24–+12 dB Stopień podbicia lub tłumienia pasma średnich częstotliwości.
MID FREQ 0.25–9.99 kHz Określanie częstotliwości środkowej pasma średnich częstotliwości.

MID Q 0.2–9.0 Regulacja szerokości pasma średnich częstotliwości. Im wyższa wartość, tym 
węższe pasmo.

HIGH GAIN -24–+12 dB Stopień podbicia lub tłumienia pasma wysokich częstotliwości.
HIGH FREQ 0.80–9.99 kHz Określanie częstotliwości środkowej pasma wysokich częstotliwości.

HIGH Q 0.2–9.0 Regulacja szerokości pasma wysokich częstotliwości. Im wyższa wartość, tym 
węższe pasmo.

OUTPUT MODE MONO, STEREO Określanie sposobu wyprowadzania pogłosu.
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SPACE ECHO
Parametr Wartość Opis

ECHO
REPEAT RATE 1 ms–10.0 s Określanie interwału między sygnałami opóźnionymi (czas opóźnienia).

BPM
Wyznaczanie tempa.
Zakres wartości zależy od wartości parametrów „REPEAT RATE” i „NOTE”.

NOTE ˜–ª Ustawianie czasu opóźnienia. Określanie czasu opóźnienia za pomocą długości 
nuty.

INTENSITY 0–100 Określanie głośności sygnałów opóźnionych (głębokość sprzężenia zwrotnego).
ECHO VOLUME 0–120 Regulacja poziomu głośności wyjściowej echa.
HEAD SELECT 1–1+2+3 Wybieranie kombinacji głowic odtwarzających.
BASS -50–+50 Regulacja pasma niskich częstotliwości w efekcie.
TREBLE -50–+50 Regulacja pasma wysokich częstotliwości w efekcie.
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CONTROL
Istnieje możliwość określenia funkcji każdego przełącznika nożnego [TAP/CTL] i przełącznika 
nożnego lub pedału ekspresji, podłączonego do gniazda [CTL 1,2/EXP].

 5 „Używanie przełącznika nożnego [TAP/CTL] do sterowania pogłosem” (s. 8)

 5 „Przypisywanie funkcji do pedału zewnętrznego” (s. 22)

ASSIGN

ASSIGN INPUT SENS
Parametr Wartość Opis

ASGN INPUT SENS 0–100 Regulacja czułości wejściowej, gdy parametr „SRC” ma wartość „INPUT”.

ASSIGN 1–8
Parametr Wartość Opis

SW OFF, ON Włączanie i wyłączanie sterowników, dobieranych w opcjach ASSIGN 1 – ASSIGN 8.

SRC (SOURCE)

Wybieranie sterownika (źródła).
TAP/CTL Przełącznik nożny [TAP/CTL].

EXP PDL
(EXP PEDAL)

Zewnętrzny pedał ekspresji (EV-30,EV-5, itp.; sprzedawany oddzielnie), 
podłączony do gniazda [CTL 1,2/EXP].

CTL1, 2 PDL Zewnętrzny przełącznik nożny, podłączony do gniazda [CTL 1,2/EXP].

INT PDL

Pedał wewnętrzny
Wirtualny pedał ekspresji zacznie działać, gdy zostanie 
uruchomiony wybranym sterownikiem (parametr „TRIGGER”), 
zmieniając wartość parametru, wskazywanego parametrem „TRG”.
Szczegóły odnośnie tego, jakie parametry można przypisywać do 
pedału wewnętrznego, znajdziesz w opisie parametrów „TIME” i „CURVE” (s. 17)

WAVE PDL

Pedał wirtualny
Wirtualny pedał ekspresji będzie okresowo modyfikować parametr, wskazywany 
wartością parametru „TARGET” za pomocą stałego przebiegu.

INPUT

(INPUT LEVEL)

Wartość parametru sterowanego będzie się zmieniać zgodnie ze zmianami 
poziomu sygnału wejściowego.

* Jeśli chcesz zmienić czułość wejściową, dobierz wartość parametru „INPUT 
SENS”.

CC#1–31, CC#64–95 Kontroler MIDI, odbierany z zewnętrznego urządzenia MIDI.

MODE

Określanie sposobu działania sterownika.

MOMENT

Stanem normalnym będzie wartość minimalna (OFF), a wartość maksymalna 
(ON) będzie stosowana tylko wtedy, gdy sterownik będzie używany.

* Jeśli chcesz używać pedału wewnętrznego lub wirtualnego, wybierz wartość 
„MOMENT”.

TOGGLE Wartość będzie się zmieniać z minimalnej (OFF) na maksymalną (ON) po każdym 
użyciu sterownika.

TRG Wybieranie modyfikowanego parametru.

MIN
MAX

Określanie zakresu zmian wartości parametru. Zakres wartości zależy od sterowanego parametru, 
wskazywanego wartością parametru „TARGET”.



17

Wykaz parametrów

Parametr Wartość Opis

ACT LOW 0–126 Określanie przedziału wartości sterujących w ramach zakresu roboczego 
sterownika.
Wartość parametru sterowanego będzie się zmieniać w wyznaczonym tutaj 
przedziale wartości. Zazwyczaj parametr „ACT LOW” powinien mieć wartość „0”, a 
parametr „ACT HIGH” wartość „127”.

ACT HIGH 0–127

WAVE RATE (*1)
0–100, – Określanie długości (czasu trwania) jednego cyklu pracy pedału wirtualnego.

* Jeśli wynikający ze stosowanego tempa czas jest dłuższy niż zakres dostępnych wartości, synchronizacja 
jest wykonywana zgodnie z 1/2 lub 1/4 tego czasu.

WAVE FORM (*1) SAW, TRI, SIN

Wybieranie krzywej zmian wartości, generowanych przez pedał wirtualny.

SAW TRI SIN

TRIGGER
(INT PEDAL TRIGGER)
(*2)

Określanie sposobu wyzwalania ruchu pedału wewnętrznego.

PAT CNG
(PATCH CHANGE)

Sterownik jest aktywowany, gdy wybierany jest Zestaw.

EXP LOW
Sterownik jest aktywowany, gdy zewnętrzny pedał ekspresji, podłączony do 
gniazda [CTL 1,2/EXP] zajmuje położenie minimalne.

EXP MID
Sterownik jest aktywowany, gdy zewnętrzny pedał ekspresji, podłączony do 
gniazda [CTL 1,2/EXP], przechodzi przez położenie środkowe.

EXP HIGH
Sterownik jest aktywowany, gdy zewnętrzny pedał ekspresji, podłączony do 
gniazda [CTL 1,2/EXP] przyjmuje położenie maksymalne.

CTL1, 2 PDL
Sterownik jest aktywowany działaniem zewnętrznego przełącznika nożnego, 
podłączonego do gniazda [CTL 1,2/EXP].

CC#1–#31
CC#64–#95

Sterownik jest aktywowany odbieranym kontrolerem MIDI.

TIME
(INT PEDAL TIME)
(*2)

0–100
Określanie czasu, jaki upłynie, zanim pedał wewnętrzny „przemieści się” od 
położenia „całkowicie zwolniony” do położenia „całkowicie wciśnięty”.

CURVE
(INT PEDAL CURVE)
(*2)

LINEAR, 
SLOW, 
FAST

Wybieranie krzywej zmian wartości, generowanych przez pedał wewnętrzny.
LINEAR SLOW FAST

*1: Parametr dostępny tylko wtedy, gdy parametr „SRC” ma wartość „WAVE PDL”.
*2: Parametr dostępny tylko wtedy, gdy parametr „SRC” ma wartość „INT PDL”.
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BANK
W trybie równoczesnym można określać sposób połączenia Zestawów A i B oraz wyprowadzania 
dźwięku.

 5 „Jednoczesne używanie dwóch Zestawów (tryb równoczesny)” (s. 21)

SYSTEM
Parametr Wartość Opis

CONTRAST 1–16 Regulacja kontrastu ekranu.

OUTPUT

Określanie warunków wyprowadzania sygnału.
STEREO Wyjście stereofoniczne.

A:DIR B:EFX Sygnał bezpośredni jest wyprowadzany gniazdem [A/MONO], a sygnał po 
efekcie gniazdem [B].

DIRECT MUTE Sygnał bezpośredni nie jest wyprowadzany; wyprowadzany jest tylko sygnał 
po efekcie.

BANK MODE

Określanie synchronizacji zmian Zestawów podczas przełączania banków.

WAIT

Przełączenie banku spowoduje wyświetlenie na ekranie odpowiedniego 
wskaźnika, ale Zestaw nie zostanie jeszcze wywołany. Naciśnięcie przełącznika 
nożnego [A] lub [B] spowoduje zatwierdzenie numeru i wywołanie danych 
następnego Zestawu.

IMMEDIATE Przełączenie banku spowoduje natychmiastowe wywołanie danych Zestawu.
BANK EXTENT MIN 01–99 Określanie dolnej granicy dostępnych banków.
BANK EXTENT MAX 01–99 Określanie górnej granicy dostępnych banków.
KNOB LOCK OFF, ON Określanie, czy potencjometry obrotowe będą włączone (ON), czy też nie (OFF).

KNOB MODE IMMEDIATE, HOOK
Określanie, czy ruszanie gałką potencjometru zawsze będzie transmitować 
wartość przypisanego do niego parametru (IMMEDIATE), czy tylko wtedy, gdy 
gałka minie położenie, odpowiadające aktualnie stosowanej wartości (HOOK).

BYPASS BUFFERED, TRUE Określanie sposobu wyprowadzania dźwięku (omijanie buforowane lub 
omijanie rzeczywiste).

PEDAL ACT PUSH, RELEASE
Określanie, czy skutek, wywoływany działaniem przełącznika [A], [B] lub [TAP/
CTL] będzie następować w momencie jego naciśnięcia, czy w momencie 
zwolnienia.

FSW MODE Określanie sposobu używania przełącznika nożnego (s. 20).
USB MODE Określanie trybu działania USB (s. 25).

MIDI
Parametr Wartość Opis

Rx CHANNEL Ch.1–16, OFF
Numer kanału odbiorczego MIDI.
Po wybraniu wartości „OFF” komunikaty MIDI nie będą odbierane.

Tx CHANNEL Ch.1–16, Rx, OFF
Numer kanału transmisyjnego MIDI.
Po wybraniu wartości „OFF” komunikaty MIDI nie będą transmitowane.

PC IN OFF, ON Określanie, czy komunikaty o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE) będą 
odbierane.

PC OUT OFF, ON Określanie, czy komunikaty o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE) będą 
transmitowane.

BANK SEL OUT MSB, M+L

Wybieranie komunikatu BANK SELECT, transmitowanego równocześnie z 
komunikatem o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE).
Po wybraniu wartości „MSB” transmitowany jest tylko starszy bajt (MSB) tego 
komunikatu (kontroler CC00). Po wybraniu wartości „M+L” transmitowane są 
obydwa bajty (MSB i LSB) tego komunikatu (CC0 i CC32).

CC IN OFF, ON Określanie, czy kontrolery MIDI (CONTROL CHANGE) będą odbierane.
CC OUT OFF, ON Określanie, czy kontrolery MIDI (CONTROL CHANGE) będą transmitowane.
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Parametr Wartość Opis

TIME CC (R)

OFF, CC#1–31, 64–95

Potencjometr [TIME/VALUE] 
(pogłos)

Wybieranie numeru kontrolera MIDI, 
przypisanego do danego elementu.
Rodzaj sterowanych parametrów zależy od 
stosowanego trybu.

MEMO
Szczegóły w implementacji MIDI (oddzielny 
plik PDF).
http://www.boss.info/manuals/

PRE-DLY CC (R) Potencjometr [PRE-DELAY] 
(pogłos)

E.LEVEL CC (R) Potencjometr [E.LEVEL] 
(pogłos)

LOW CC (R) Potencjometr [LOW] (pogłos)
HIGH CC (R) Potencjometr [HIGH] (pogłos)

TIME CC (D) Potencjometr [TIME/VALUE] 
(linia opóźniająca)

PRE-DLY CC (D) Potencjometr [PRE-DELAY] 
(linia opóźniająca)

E.LEVEL CC (D) Potencjometr [E.LEVEL] 
(linia opóźniająca)

LOW CC (D) Potencjometr [LOW] 
(linia opóźniająca)

HIGH CC (D) Potencjometr [HIGH] 
(linia opóźniająca)

EFFECT SW
EFFECT A SW (*1) 
EFFECT B SW (*1) 

Wybieranie kontrolera 
MIDI, włączającego lub 
wyłączającego (BYPASS) efekt.

CTL1 CC Zewnętrzny przełącznik nożny 
CTL1

CTL2 CC Zewnętrzny przełącznik nożny 
CTL2

EXP CC Zewnętrzny pedał ekspresji

SYNC

Wybieranie źródła sygnału zegarowego MIDI, używanego do synchronizacji.
INTERNAL Synchronizacja do tempa wewnętrznego.
EXT (USB) Synchronizacja do tempa odbieranego portem USB.
EXT (MIDI) Synchronizacja do tempa odbieranego gniazdem [IN] grupy MIDI.

AUTO

Jeśli gniazdem [IN] grupy MIDI lub gniazdem [USB] będą odbierane zegarowe 
sygnały synchronizacji MIDI, tempo pracy modułu będzie zsynchronizowane z 
tempem zewnętrznym (AUTO).
Jeśli procesor RV-500 jest urządzeniem sterowanym, wybierz wartość „AUTO”.

REALTIME SRC

Wybieranie źródła komunikatów czasu rzeczywistego, transmitowanych gniazdem [OUT] grupy MIDI lub 
portem USB.
INT Źródłem będą wewnętrzne komunikaty czasu rzeczywistego.
USB Źródłem będą komunikaty czasu rzeczywistego odbierane portem USB.

MIDI Źródłem będą komunikaty czasu rzeczywistego odbierane gniazdem [IN] grupy 
MIDI.

MIDI IN->OUT
USB IN->OUT

Wybieranie gniazda, którym transmitowane będą komunikaty MIDI, odbieranie gniazdem [IN] grupy MIDI i 
portem USB.
OFF Komunikaty MIDI nie będą transmitowane.
USB Komunikaty MIDI będą transmitowane portem USB.
MIDI Komunikaty będą transmitowane gniazdem [OUT] grupy MIDI.
U+M Komunikaty będą transmitowane gniazdem [OUT] grupy MIDI oraz portem USB.

DEVICE ID 1–32 Ustawianie identyfikatora urządzenia, używanego podczas transmisji i odbioru 
komunikatów systemowych EXCLUSIVE.

*1: Parametry „EFFECT A SW” i „EFFECT B SW” są dostępne tylko wtedy, gdy parametr „FSW MODE” ma wartość „A/B SIMUL”.

MIDI PC MAP
Parametr Wartość Opis

BNK-PC# 1:001–3:128 01A–99C Wybieranie wartości komunikatu o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE), 
przypisanego do poszczególnych Zestawów.



20

Funkcje użytkowe

Używanie funkcji CARRY OVER
Istnieje możliwość określania, czy dźwięk po efekcie będzie podtrzymywany podczas zmieniania 
Zestawów lub po wyłączeniu pogłosu.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami  [H] i [I] zaznacz opcję „PATCH”, a następnie naciśnij 
przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] i [I] zaznacz parametr „CARRYOVER” i 
potencjometrem [TIME/VALUE] wybierz wartość „ON” lub „OFF”.

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu 
roboczego.

* Jeśli parametr „FSW MODE” (s. 20) będzie mieć wartość „A/B SIMUL”, dźwięk efektu nie będzie 
podtrzymywany nawet wtedy, gdy parametr „CARRYOVER” będzie mieć wartość „ON” (gdy efekt 
jest wyłączony, to dźwięk nie zanika).

 Przypisywanie funkcji do przełączników nożnych [A], [B] i [TAP/CTL]

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami [H] i [I] zaznacz opcję „SYSTEM” a następnie naciśnij 
przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] i [I] zaznacz parametr „FSW MODE” i 
potencjometrem [TIME/VALUE] wybierz żądaną wartość.

Tryb Opis

NORMAL
Przełączniki nożne [A] i [BN] będą używane do wybierania Zestawu A lub B.
Przełącznik nożny [TAP/CTL] będzie służył do podtrzymywania pogłosu lub 
nabijania tempa.

A/B/C
Przełącznik nożny [TAP/CTL] będzie używany do wybierania Zestawu C.

* W tym przypadku przełącznik nożny [TAP/CTL] nie może być używany do 
określania, jak pogłos ma być stosowany.

A/B SIMUL
Zestawy A i B będzie można używać równocześnie (s. 21). Naciśnij przełącznik 
[A] lub [B], którego dioda nie świeci się, aby świeciły diody obydwu 
przełączników.

SW DN/UP Przełącznik nożny [A] będzie używany do włączania lub wyłączania efektu, a 
przełącznik nożny [TAP/CTL] będzie używany do przełączania Zestawów.

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu roboczego.
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Funkcje użytkowe

Jednoczesne używanie dwóch Zestawów (tryb równoczesny)
Jeśli parametr „FSW MODE” ma wartość „A/B SIMUL”, to Zestawy A i B mogą być używane 
równocześnie.

1  Parametrowi „FSW MODE” ustaw wartość „A/B SIMUL” (s. 20).

2  Naciśnij przełącznik nożny [A] lub [B], którego dioda nie świeci 
się, aby świeciły diody obydwu przełączników.
Teraz będzie można posługiwać się dwoma Zestawami równocześnie.

MEMO

 5 Pokazywany na ekranie Zestaw (wybrany przyciskami [H] i [I]) jest tym, którego ustawienia 
można zmieniać.

 5 Ustawienie przełącznika nożnego [TAP/CTL] (s. 8) i nożnego przełącznika zewnętrznego 
(s. 22) odnoszą się do obydwu Zestawów (A i B).

Ustawienia trybu równoczesnego (BANK)
Oto procedura określania sposobu połączenia Zestawów A i B oraz wyprowadzania dźwięku.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami [H] i [I] zaznacz opcję „BANK”, a następnie naciśnij 
przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] [I] wybierz parametr, a potencjometrem [TIME/
VALUE] dobierz żądaną wartość.

Parametr Wartość Opis

CONNECTION

Określanie sposobu połączenia Zestawów A i B.

SERIES Zestawy A i B będą połączone szeregowo w kolejności Zestaw 
A0Zestaw B.

PARALLEL Zestawy A i B będą połączone równolegle.

OUTPUT MODE (*1)

Określanie sposobu kierowania dźwięku do gniazd grupy OUTPUT.
MIX Dźwięk zestawów A i B będzie miksowany.

A/B

Dźwięk wejściowy z gniazda [A/MONO] grupy INPUT będzie 
przetwarzany przez Zestaw A i kierowany do gniazda [A/MONO] 
grupy OUTPUT.
Dźwięk wejściowy z gniazda [B] grupy INPUT będzie 
przetwarzany przez Zestaw B i kierowany do gniazda [B] grupy 
OUTPUT.

* Jeśli parametr „OUTPUT” (s. 18) ma wartość „A:DIR B:EFX” 
Zestawy A i B są miksowane.

*1: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „CONNECTION” ma wartość „PARALLEL”.

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu roboczego.

MEMO

Wartość parametru „BANK” jest zachowywana podczas zachowywania Zestawu.

Wybrany Zestaw
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Przypisywanie funkcji do pedału zewnętrznego
Do zewnętrznego przełącznika nożnego (sprzedawane oddzielnie: FS-5U, FS-5L, FS-6, FS-7) lub 
pedału ekspresji (sprzedawane oddzielnie: EV-30, Roland EV-5, itp.), podłączonego do gniazda [CTL 
1,2/EXP] można przypisywać różne funkcje.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami [H] i [I] zaznacz opcję „CONTROL”, a następnie 
naciśnij przycisk [EDIT].

3  Przyciskami [H] [I] wybierz parametr, a potencjometrem [TIME/
VALUE] dobierz żądaną wartość.

Parametr Wartość Opis
CTL 1/2 FUNC Wybieranie funkcji dla przełącznika nożnego, podłączonego do gniazda [CTL 1,2/EXP].

CTL 1/2 MODE (*1)
MOMENT W stanie swobodnym stosowana będzie wartość minimalna (OFF), a wartość maksymalna 

(ON) będzie stosowana tylko wtedy, gdy przełącznik nożny będzie wciśnięty.

TOGGLE Wartość będzie się zmieniać z minimalnej na maksymalną lub odwrotnie po każdym 
naciśnięciu przełącznika nożnego.

HOLD TIME (*2) 0–100 Określanie czasu podtrzymywania efektu pogłosowego.
RISE TIME (*3) 0–100 Określanie czasu, przez który efekt będzie narastać.
FALL TIME (*3) 0–100 Określanie czasu, przez który efekt będzie zanikać.
EXP FUNC Wybieranie funkcji dla pedału ekspresji, podłączonego do gniazda [CTL 1,2/EXP].
TRG MIN Określanie wartości minimalnej (MIN) i maksymalnej (MAX) parametru, sterowanego pedałem ekspresji. 

Zakres wartości zależy od parametru, wskazywanego wartością parametru „EXP FUNC”.TRG MAX
CTL 1/2 PREF
EXP PREF

PATCH Dla poszczególnych Zestawów mogą być wykonywane różne ustawienia.
SYSTEM Te same ustawienia będą używane przez wszystkie Zestawy.

*1: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „HOLD”, „TWIST” lub „WARP”.
*2: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „HOLD”.
*3: Ten parametr pojawia się tylko wtedy, gdy parametr „TAP/CTL” ma wartość „TWIST”.

Wartości parametru „FUNC” dla przełączników nożnych CTL 1 i CTL 2
Wartość Opis

OFF Brak przypisania.
HOLD Podtrzymywanie dźwięku efektu pogłosowego, gdy przełącznik będzie wciśnięty.

WARP Jednoczesna kontrola poziomu sprzężenia zwrotnego dźwięku i głośności w celu tworzenia całkowicie 
nierealnego pogłosu.

TWIST Nowy typ pogłosu, generujący agresywne i wirujące brzmienie.
TAP Wyznaczanie czasu opóźnienia przez nabicie.
MOMENT Wyprowadzanie tylko dźwięku po efekcie, gdy przełącznik będzie wciśnięty.
FADE Płynne zwiększanie lub zmniejszanie głośności dźwięku wejściowego (efekty FADE IN i FADE OUT).
BANK UP

Zmienianie banków.
BANK DOWN
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Przypisywanie funkcji do pedału zewnętrznego

Wartości parametru „EXP FUNC”
Wartość Opis

OFF Brak przypisanej funkcji. Wybierz tę wartość, jeśli używasz opcji „ASSIGN 1” – „ASSIGN 8” (s. 16).
RV TIME Określanie długości (czasu trwania) pogłosu. 
RV PRE-DLY Określanie czasu, po jakim pojawi się efekt pogłosowy.
RV LOW Określanie charakteru efektu w paśmie niskich częstotliwości.
RV HIGH Określanie charakteru efektu w paśmie wysokich częstotliwości.
RV LEVEL Określanie głośności pogłosu. 
RV MOD DPT Określanie głębokości modulacji efektu pogłosowego.
RV MOD RAT Określanie (szybkości) częstotliwości modulacji efektu pogłosowego.
DL TIME Sterowanie czasem opóźnienia. 
DL F.BACK Określanie poziomu dźwięku opóźnionego, kierowanego na wejście efektu.
DL LOW Określanie charakteru linii opóźniającej w paśmie niskich częstotliwości.
DL HIGH Określanie charakteru linii opóźniającej w paśmie wysokich częstotliwości.
DL LEVEL Sterowanie głośnością sygnału opóźnionego. 
DL MOD DPT Określanie głębokości modulacji linii opóźniającej.
DL MOD RAT Określanie częstotliwości (szybkości) modulacji linii opóźniającej.

4  Naciśnij przycisk [EXIT], aby powrócić do podstawowego ekranu roboczego.
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Synchronizacja z programem DAW lub zewnętrznym 

urządzeniem MIDI

Działanie procesora RV-500 można synchronizować z komputerem lub zewnętrznym urządzeniem 
MIDI, przesyłając i odbierając komunikaty MIDI.
Np. zewnętrzne urządzenie MIDI lub program komputerowy typu DAW może przełączać Zestawy 
procesora RV-500 lub sterować tempem.

Przykład połączenia

Zewnętrzne urządzenie 
MIDI

DAW

Odbierane i transmitowane komunikaty MIDI

Zmienianie Zestawów
BANK SELECT (CC00 i CC32) i PROGRAM CHANGE

Synchronizacja
Sygnał zegarowy MIDI (F8)

Dane Zestawów
Komunikaty systemowe EXCLUSIVE

Inne komunikaty
Przełącznik, potencjometr Komunikat MIDI Wartość Uwagi

Potencjometr [TIME/VALUE] 
Numer kontrolera 17 (pogłos)
Numer kontrolera 22 (linia opóźniająca)

0–127 –

Potencjometr [PRE-DELAY]
Numer kontrolera 18 (pogłos)
Numer kontrolera 23 (linia opóźniająca)

Potencjometr [E.LEVEL]
Numer kontrolera 19 (pogłos)
Numer kontrolera 24 (linia opóźniająca)

Potencjometr [LOW]
Numer kontrolera 20 (pogłos)
Numer kontrolera 25 (linia opóźniająca)

Potencjometr [HIGH]
Numer kontrolera 21 (pogłos)
Numer kontrolera 26 (linia opóźniająca)

Przełącznik zewnętrzny CTL 1 Kontroler CC80
0, 127 Po naciśnięciu transmisja wartości „127”, a po 

zwolnieniu wartości „0”Przełącznik zewnętrzny CTL 2 Kontroler CC81
Pedał ekspresji Kontroler CC16 0–127 –

Włączanie i wyłączanie efektu Kontroler CC27 ON, OFF
ON = efekt włączony, OFF = omijanie efektu
W trybie równoczesnym – włączanie lub 
wyłączanie wybranego Zestawu.

Włączanie efektu A, omijanie Kontroler CC28 ON, OFF ON = efekt (Zestawu A) włączony, OFF = 
omijanie efektu

Włączanie efektu B, omijanie Kontroler CC29 ON, OFF ON = efekt (Zestawu B) włączony, OFF = 
omijanie efektu

Musi mieć 
wartość „ON”
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Synchronizacja z programem DAW lub zewnętrznym urządzeniem MIDI

Przebieg sygnału MIDI
Szczegóły odnośnie parametrów MIDI w akapicie „Podstawowe operacje za pomocą przycisku 
[EDIT]” (s. 9).

Podstawowe opcje ustawień
Element Parametr Opis

Źródło synchronizacji SYNC Określanie, czy źródłem synchronizacji będzie procesor RV-500 
(INTERNAL), USB, czy zewnętrzne urządzenie MIDI.

Komunikaty czasu 
rzeczywistego REALTIME SRC

Określanie, czy transmitowane będą komunikaty czasu rzeczywistego, generowane 
przez procesor RV-500 oraz czy będą transmitowane komunikaty tego typu, odbierane 
gniazdem [IN] grupy MIDI lub portem USB.

Miejsce docelowe 
komunikatów MIDI

MIDI IN->OUT Wybieranie komunikatów MIDI, transmitowanych 
gniazdem [OUT] grupy MIDI.

USB IN->OUT Wybieranie komunikatów MIDI, transmitowanych portem 
USB.

Jeśli występują problemy z komunikacją z programem typu DAW
Zazwyczaj połączenie procesora RV-500 z komputerem nie wymaga instalowania sterownika. 
Jednakże w przypadku pojawienia się problemów lub gdy komunikacja jest niestabilna, 
zastosowanie oryginalnego sterownika firmy BOSS może rozwiązać ten problem.
W takim przypadku parametrowi „USB MODE” w procesorze 
RV-500należy ustawić wartość „VENDER”, a następnie zainstalować 
sterownik w komputerze.
Szczegóły odnośnie pobrania i instalacji oryginalnego sterownika firmy 
BOSS można znaleźć na stronie internetowej. Więcej informacji w pliku 
Readme.htm, znajdującym się w pobieranym pakiecie.
& http://www boss info/support/
Program, którego należy używać oraz kroki, jakie należy podjąć w celu zainstalowania 
sterownika USB, zależeć będą od konfiguracji komputera, więc należy uważnie przeczytać plik 
Readme.htm.
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Przywracanie ustawień fabrycznych
Oto procedura przywracania ustawień do stanu fabrycznego. Jeśli chcesz, można również 
zresetować tylko ustawienia systemowe lub tylko określony zakres Zestawów.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami  [H] i [I] zaznacz opcję „FACTORY RESET”, a następnie 
naciśnij przycisk [EDIT].

3  Za pomocą parametrów „FROM” i „TO” określ zakres.
Parametr Wartość Opis

FROM
TO

SYSTEM Parametry systemowe.
01A–99C Ustawienia Zestawów.
BANK01–99 Ustawienia banków (Zestaw A–C, parametry „BANK”)

4  Naciśnij przycisk [EDIT].
Pojawi się komunikat z żądaniem potwierdzenia.

5  Naciśnij przycisk [EDIT], aby uruchomić funkcję FACTORY RESET.
Aby zrezygnować z resetowania, naciśnij przycisk [EXIT].

Transmisja danych do zewnętrznego urządzenia MIDI
Za pomocą komunikatów systemowych MIDI typu EXCLUSIVE w innym egzemplarzu procesora RV-500 
można dobierać takie same ustawienia albo zachowywać parametry efektów w sekwencerach MIDI 
lub innych urządzeniach tego typu. Taki sposób transmisji danych nosi nazwę BULK DUMP.

1  Naciśnij przycisk [EDIT].

2  Przyciskami  [H] i [I] zaznacz opcję „MIDI BULK DUMP”, a 
następnie naciśnij przycisk [EDIT].

3  Za pomocą parametrów „FROM” i „TO” określ zakres.
Parametr Wartość Opis

FROM
TO

SYSTEM Parametry systemowe.
01A–99C Ustawienia Zestawów.
BANK01–99 Ustawienia banków (Zestaw A–C, parametry „BANK”)
TEMP Bieżące ustawienia efektu pogłosowego na panelu.

4  Naciśnij przycisk [EDIT].
Funkcja BULK DUMP zostanie uruchomiona.
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Nieprawidłowości w działaniu
Problem Co sprawdzić Działanie

Zasilanie nie włącza się

Czy gitara jest podłączona do gniazda 
INPUT A (MONO) w sposób prawidłowy? Sprawdź jeszcze raz połączenia kablowe.

Czy napięcie baterii nie jest zbyt niskie? Załóż nowe baterie.
Czy zasilacz (serii PSA-S; sprzedawany 
oddzielnie) jest podłączony w sposób 
prawidłowy?

Sprawdź jeszcze raz połączenia kablowe.

Brak dźwięku wyjściowego / Brak 
pogłosu na wyjściu / Brak dźwięku 
bezpośredniego na wyjściu

Czy parametr „OUTPUT” (s. 18) ma 
odpowiednią wartość? Sprawdź wartość  parametru „OUTPUT” 

(s. 18) oraz połączenia z gniazdami grupy 
OUTPUT.Czy urządzenie wyjściowe jest prawidłowo 

podłączone do gniazd grupy OUTPUT?

Przełącznik nożny nie zmienia brzmienia 
w oczekiwany sposób

Czy parametr „FSW MODE” (s. 20) opcji 
„SYSTEM” ma właściwą wartość?

Parametr „FSW MODE” (s. 20) służy do 
określania, co się zdarzy, gdy naciśniesz 
przełącznik nożny [A], [B] lub [TAP/CTL]. 
Sprawdź ustawienia.

Pogłos nie jest podtrzymywany 
podczas przełączania Zestawów lub po 
wyłączeniu.

Czy parametr  „CARRYOVER” (s. 20) ma 
wartość „ON”?

Jeśli parametr „CARRYOVER” (s. 20) będzie 
mieć wartość „OFF”, pogłos nie będzie 
podtrzymywany.

Czy parametr  „BYPASS” (s. 18) może mieć 
wartość „TRUE”?

Jeśli ma wartość „TRUE”, pogłos nie będzie 
podtrzymywany po wyłączeniu efektu 
nawet wtedy, gdy parametr „CARRYOVER” 
będzie mieć wartość „ON”. Parametrowi 
systemowemu  „BYPASS” ustaw wartość 
„BUFFERED”.

Czy parametr „FSW MODE” (s. 20) może 
mieć wartość „A/B SIMUL”?

Jeśli ma wartość „A/B SIMUL”, pogłos 
nie będzie podtrzymywany podczas 
przełączania Zestawów nawet wtedy, 
gdy parametr „CARRYOVER” będzie mieć 
wartość „ON”.
Sprawdź ustawienia.

Dane techniczne

BOSS RV-500: Pogłos
Zasilanie

Baterie alkaliczne (typu AA, LR6) x 4
Zasilacz prądu stałego

Pobór prądu 225 mA
Żywotność baterii przy pracy 
ciągłej

Baterie alkaliczne (AA, LR6): około 4,5 godzin

* (Powyższe dane mogą być różne w zależności od warunków użytkowania.)

Wymiary
170 (dł.) x 138 (szer.) x 62 (wys.) mm
6-3/4 (W) x 5-7/16 (D) x 2-1/2 (H) cala

Waga (z bateriami)
1,0 kg
2 lbs 4 oz

Akcesoria Instrukcja obsługi, ulotka „BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA”, bateria alkaliczna (LR6, AA) x 4.

Opcje (sprzedawane 
oddzielnie)

Zasilacz prądu stałego: Seria PSA-S
Przełącznik nożny: FS-5U, FS-5L
Podwójny przełącznik nożny: FS-6, FS-7
Pedał ekspresji: FV-500H, FV-500L, EV-30, Roland EV-5

* 0 dBu = 0,775 Vrms
* Niniejszy dokument opisuje dane techniczne produktu w chwili wydania dokumentu. Najnowsze informacje można znaleźć na stronie 

internetowej firmy Roland.
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Małe przedmioty trzymać poza zasięgiem dzieci
Aby zapobiec przypadkowemu połknięciu 
wymienionych niżej części, zawsze trzymaj je poza 
zasięgiem małych dzieci.
• Dołączone części

Gumowe nóżki (s. 2)

WAŻNE UWAGI
Zasilanie: Posługiwanie się bateriami
• Baterie powinny być zakładane lub wymienianie zawsze przed 

podłączeniem innych urządzeń. Robiąc tak, unikniesz awarii 
lub nieprawidłowego działania.

• W przypadku używania zasilania bateryjnego, należy używać 
baterii alkalicznych.

Naprawy i dane
• Przed wysłaniem urządzenia do naprawy upewnij 

się, że wykonano kopię zapasową ważnych danych, 
przechowywanych w jego pamięci; lub zapisz potrzebne 
informacje. Chociaż podczas naprawy będziemy robić 
wszystko, aby zachować dane, przechowywane w pamięci 
urządzenia, w niektórych przypadkach, takich jak fizyczne 
uszkodzenie pamięci, odzyskanie jej zawartości może być 
niemożliwe. Firma Roland nie bierze odpowiedzialności za 
straty, wynikające z utraty danych.

Ostrzeżenia dodatkowe
• Wszelkie przechowywane w urządzeniu dane mogą ulec 

zniszczeniu w wyniku awarii sprzętu, niewłaściwej obsługi, itp. 
Aby zapobiec nieodwracalnej utracie danych, spróbuj wyrobić 
sobie nawyk regularnego wykonywania kopii zapasowych 
ważnych danych.

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

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

• Używaj kabli bez rezystorów.

Własność intelektualna
• Produkt ten zawiera zintegrowaną platformę eParts firmy eSOL 

Co., Ltd. eParts to zastrzeżony w Japonii znak handlowy firmy 
eSOL Co., Ltd.

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

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


