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OSTRZEŻENIE 
Ten produkt zawiera chemikalia, w tym ołów, mogące wywoływać nowotwory, wady wrodzone i inne uszkodzenia rozrodcze. 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umiesz-
czać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpadami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobno-
ustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego 
układ centralny i obwodowy nerwowy oraz układ krwionośny i we-
wnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. 

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zuży-
tych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym In-
spektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę odpa-
dów. 

Zapamiętaj!!!!! 

Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla go-
spodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do 
oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża 
przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód po-
wierzchniowych.  

 

 

 



Instrukcja obsługi 

Podstawowe własności 
Nowe wzmacniacze COSM 

Wymodelowane od nowa wzmacniacze COSM oferują ekstrakt z całej wiedzy tworzenia brzmień, jaką budowaliśmy przez lata. 
Reprezentują dalszy rozwój, wykraczający poza konwencjonalne modelowanie klasycznych wzmacniaczy. Od nieskazitelnie 
czystych, aż po brzmienia o bardzo dużym wzmocnieniu, te modele umożliwiają swobodne sterowanie dynamiką wzmacniacza 
oraz subtelnymi zmianami sposobu zachowania w zależności od sposobu uderzania w struny. 

Kompaktowe rozmiary, idealne na blat 

Procesor GT-001 został wyposażony w interfejs USB audio (s. 11). Połączenie z komputerem umożliwia łatwe rejestrowanie 
dźwięku. Do procesora można również podłączyć mikrofon. 

Prosta obsługa za pomocą dedykowanego programu komputerowego 

Za pomocą dedykowanego programu komputerowego można sterować procesorem, edytować brzmienia i zarządzać Zestawa-
mi Ustawień. Z dedykowanej do pobierania Zestawów Ustawień strony BOSS TONE CENTRAL można pobierać różnorodne 
Zestawy Ustawień. 

* Zasilanie instrumentu zostanie wyłączone automatycznie po upływie 
określonego czasu, który upłynie od chwili używania go do odtwa-
rzania dźwięku lub manipulowania manipulowania przyciskami lub 
potencjometrami (funkcja AUTO OFF). 
Jeśli nie chcesz, aby zasilanie było wyłączane automatycznie, wyłącz 
funkcję AUTO OFF (s. 13). 

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

• Aby przywrócić zasilanie instrumentu, włącz je ponownie (s. 2). 

Instrukcja obsługi (ten dokument) 

Przeczytaj najpierw. Ta instrukcja opisuje podstawowe sprawy, o których należy wiedzieć. Szczegółowe infor-
macje, związane z obsługą procesora GT-001, można znaleźć w „Wykazie parametrów” (PDF). 

Instrukcja w formacie PDF 
(do pobrania z Internetu) 

• Wykaz parametrów (Parameter Guide) 
Tutaj znajdziesz Informacje o obsłudze pro-
cesora GT-001 oraz opis wszystkich parame-
trów. Ten dokument można również przeglą-
dać za pomocą programu komputerowego. 

• Wykaz brzmień 
To wykaz wszystkich brzmień, znajdujących się 
w procesorze GT-001. 

• Implementacja MIDI 
Szczegółowe informacje o komunikatach MIDI. 

Jak zdobyć instrukcję 
w formacie PDF 

1. Za pomocą komputera wejść na niżej 
podaną stronę. 

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

 

2. Szukać produktu o nazwie GT-001. 

Przed rozpoczęciem używania urządzenia przeczytaj uważnie akapity „BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE” oraz „WAŻNE UWAGI” (broszura 
„BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA” oraz instrukcja obsługi, s. 15). Te sekcje zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecz-
nego użytkowania instrumentu. Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości urządzenia - należy przeczytać niniejszą 
instrukcję w całości. Po przeczytaniu powinna być ona przechowywana w zasięgu ręki, jako odnośnik i pomoc w użytkowaniu instrumentu. 

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



 

 
 

Przygotowania 
 

 
 
 
 
 
 

Podłączanie sprzętu 

Ostrzeżenia związane z połączeniami 
 

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem lub nieprawidło-
wym działaniem sprzętu, przed wykonaniem jakichkol-
wiek połączeń redukuj poziom głośności i wyłączaj zasi-
lanie wszystkich urządzeń. 

* W przypadku stosowania kabli z opornikami, poziom 
głośności urządzeń podłączonych do gniazda [AUX IN] 
może być niski. W takim przypadku należy stosować 
kable bez rezystorów. 

* Osadzenie kabla zasilacza w rowku, znajdującym się w dnie GT-001, 
zapobiegnie przypadkowemu wyrwaniu wtyczki z gniazda [DC IN]. 

Gniazdo [PHONES] Grupa OUTPUT Gniazdo [DC IN] Gniazdo [GUITAR IN] 

 
 
 
 

Gniazdo [AUX IN] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Włączanie zasilania 
 

1. Przełącznikiem [ON/OFF] włącz 
zasilanie procesora. 

2. Włącz zasilanie podłączonego wzmac-
niacza gitarowego. 

 
W przypadku używania komputera podłączenie zasilania jest zbędne, 
ponieważ procesor jest zasilany z komputera (s. 11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potencjometr 
[OUTPUT 
LEVEL] 

 

Stereofoniczną, 
miniaturową 
wtyczką typu 
JACK podłącz 
odtwarzacz  

 
 
 
 

Przełącznik 
[ON/OFF] 

* Po poprawnym wykonaniu połączeń zasilanie należy włączać w takiej 
kolejności, że najpierw włączone zostanie zasilanie procesora GT-
001, a następnie podłączonych do niego urządzeń. Włączenie zasilania 
w niewłaściwej kolejności może spowodować nieprawidłowe działanie 
sprzętu lub awarię. Wyłączając zasilanie, najpierw wyłącz zasilanie sys-
temu wzmacniającego, a następnie zasilanie procesora GT-001. 

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

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

 
 

 

Regulacja głośności 
Potencjometrem [OUTPUT LEVEL] 
ustaw głośność wyjściową. 
* Głośność dźwięku z odtwarzacza, podłą-

czonego do gniazda [AUX IN], należy do-
brać jego własnym regulatorem głośności. 

 
 
 

 

Wygodna funkcja tunera 
1. Naciśnij przycisk [TUNER]. 

2. Uderz pustą strunę i dostrój tak, aby na ekranie 
świecił się tylko środkowy wskaźnik. 

 

 
 

Przycisk [EXIT] 

 
 

  Przycisk [TUNER] 
 
 

3. Gdy skończysz strojenie, naciśnij przycisk [EXIT]. 



 

 
 
 

 
Przygotowania 

 
 

Wybieranie typu podłączonego wzmacniacza 
 

W celu zapewnienia optymalnego dźwięku należy określić typ wzmacniacza, podłączonego do procesora 
GT-001. Poświęć temu chwilę. 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 

2. Koderem VALUE zaznacz opcję „SYSTEM” i 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

3. Koderem VALUE zaznacz opcję „OUTPUT” i 
naciśnij przycisk [ENTER]. 

 
 

Przycisk [ENTER] Koder VALUE 
 
 
 
 

Przycisk [MENU] 
 
 
 

Potencjometr [4] 
 

 
4. Potencjometrem [4] wybierz typ wzmacniacza. 

 
Dostępne wartości Opis 
JC-120 Wybierz tę opcję, jeśli procesor jest podłączony do wejścia gitarowego wzmacniacza JC-

120 firmy Roland. 
SMALL AMP Tę wartość należy wybierać, gdy procesor jest podłączony do małego wzmacniacza gitaro-

wego. 
COMBO AMP 

Wybierz tę opcję, jeśli procesor jest podłączony do wejścia gitarowego wzmacniacza typu 
combo (np. urządzenia, zawierającego wzmacniacz i głośnik), ale innego, niż JC-120). 
W przypadku niektórych wzmacniaczy wybranie opcji „JC-120” może dać lepszy rezultat. 

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

JC-120 RETURN Wybierz tę opcję, jeśli procesor jest podłączony do wejścia RETURN wzmacniacza JC-120. 
COMBO RETURN Wybierz tę opcję, jeśli procesor jest podłączony do wejścia RETURN wzmacniacza gitaro-

wego typu combo. 
STACK RETURN 

Wartość tę należy wybierać wtedy, gdy procesor jest przyłączony do gniazda RETURN 
wzmacniacza wieżowego. Należy ją wybierać również wtedy, gdy syntezator jest używany 
ze wzmacniaczem gitarowym i kolumną głośnikową. 

LINE/PHONES Wybierz tę opcję, jeśli używasz słuchawek lub gdy procesor jet podłączony do głośników 
aktywnych, miksera lub cyfrowego rekordera. 

 

5. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT]. 
 
 
 
 
 

 

• Wartość „SP TYPE” parametru „TARGET” jest ważna tylko wtedy, gdy parametr „OUTPUT” ma 
wartość „LINE/PHONES”. Więcej informacji o opcji „SP TYPE” w „Wykazie parametrów” (PDF). 

• W przypadku używania słuchawek, uzyskanie brzmienia, typowego dla wzmacniacza gitarowego 
nie będzie możliwe, dopóki nie włączysz przedwzmacniacza. Zalecamy włączanie przedwzmac-
niacza w przypadku używania słuchawek. Aby włączyć przedwzmacniacz (PREAMP), jak opisano 
w punkcie 1 akapitu „4. Edycja: Edycja efektów” (s. 7), na ekranie roboczym „EFFECT” zaznacz 
opcję „PrA” lub „PrB” i naciśnij koder VALUE. Szczegóły odnośnie ustawień przedwzmacniacza w 
„Wykazie parametrów” (PDF). 



 

 

Gramy 
 

 
Teraz, po zakończeniu przygotowań, możesz zacząć grać. 

 

 

Czym jest Zestaw Ustawień? 
 

Procesor GT-001 posiada wiele efektów. Sposób połączenia tych efektów oraz ich ustawienia 
nazywamy „Zestawem Ustawień”. 

 

Fabryczny Zestaw Ustawień P200 
 
 

Fabryczny Zestaw Ustawień P001 

Zestaw Ustawień użytkownika U200 

 
Zestaw Ustawień użytkownika U001 

 

 
 
 
 

W pamięci procesora GT-001 znajduje się 200 (począwszy od U001) Zestawów Ustawień użyt-
kownika, które można nadpisać oraz 200 fabrycznych Zestawów Ustawień (począwszy od P001), 
których nadpisać nie można. 

 
 
 

Wywoływanie Zestawu Ustawień 
 

Pokręć koderem VALUE, aby wybrać żądany Zestaw. 
 
 
 

• Zestawów Ustawień nie można zmieniać, jeśli nie jest 
wyświetlany ekran roboczy PLAY (s. 5). Naciśnij przycisk 
[EXIT], aby powrócić do ekranu roboczego PLAY i dopie-
ro wtedy wybieraj Zestawy Ustawień. 

 
 
 

Koder VALUE 

• Cztery ulubione Zestawy Ustawień można przypisać do przycisków od [A] – [D], aby można było 
szybko je wywoływać. Wywołaj żądany Zestaw Ustawień i przytrzymaj wciśnięty przez kilka sekund 
jeden z przycisków od [A] – [D], aby przypisać do niego wybrany Zestaw Ustawień. 

 
 
 

Ekran z numerem Zestawu Ustawień 
 

Na ekranie wyświetlany jest numer aktualnie wybranego Zestawu 
Ustawień oraz jego nazwa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Objaśnienia w tej instrukcji zawierają ilustracje, które są typowymi obrazami, pojawiającymi się na ekranie. Jednakże 
instrument może zawierać nowszą, bardziej rozbudowaną wersję systemu (np. nowsze brzmienia), więc to, co będzie wi-
doczne na ekranie nie zawsze może odpowiadać temu, co zamieszczono w niniejszej instrukcji. 

 



 

 

Gramy 
 
 
 

Wybieranie Zestawu Ustawień wg kategorii 
 

1. W ramach ekranu roboczego PLAY naciśnij koder 
VALUE. 

 Na ekranie pojawią się kategorie Zestawów Ustawień. 

2. Koderem VALUE zaznacz żądaną kategorię, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 

 Spowoduje to wywołanie pierwszego Zestawu Ustawień danej kategorii oraz powrót do ekranu 
roboczego PLAY. 

 
 
 
 
 
 
 

Ekran roboczy PLAY 
 

Ekran, który pojawia się po włączeniu zasilania, nazywamy „ekranem roboczym PLAY”. 
 

Ikony na ekranie 

 
 
 
 

Numer Zestawu 
Ustawień 

 
 
Tempo 

Ustawienia wyjściowe 
 

Kanał przedwzmacniacza 
 
 
 

Status zasilania PHANTOM 

 
 
 

Ikona Opis 

 Tempo w miarach ćwierćnutowych na minutę (BPM). 

 
Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gry parametr „OUTPUT” ma wartość inną, niż 
„LINES/PHONES”. 

 
Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gry parametr „OUTPUT” ma wartość „LINES/PHONES”. 

 
Stosowany jest kanał A przedwzmacniacza, a parametr „MODE” opcji „DIVIDER” ma wartość 
„SINGLE”. 

 
Stosowany jest kanał B przedwzmacniacza, a parametr „MODE” opcji „DIVIDER” ma wartość 
„SINGLE”. 

 Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gdy parametr ‘MODE” opcji „DIVIDER” ma wartość „DUAL”. 

 Ta ikona jest podświetlona, jeśli włączona jest funkcja SOLO. 
 Ta ikona jest wyświetlana wtedy, gdy włączone jest zasilanie PHANTOM (s. 13). 

 

* Szczegóły odnośnie opcji MASTER BPM, SOLO, OUTPUT i DIVIDER w „Wykazie parametrów” 
(PDF). 

 

 



 

Edycja: Obsługa podstawowa 
 
 

Edycja ustawień procesora GT-001 jest wyjątkowo prosta. Poświęć chwilę, aby nauczyć się podsta-
wowej obsługi urządzenia. 

 
 

Wybierz, co zamierzasz edytować 
 
 

Naciśnij jeden z poniższych przycisków.  
 
 
 

Przycisk [EFFECT] 

Edycja ustawień poszczególnych 
efektów. 

 
 
 
 

 
Wybierz opcję 
Poniższa procedura to przykład, gdy naciśnięto przy-
cisk [MENU]. 

Przycisk [MENU] 

Dostęp do ustawień wyjściowych lub 
edycja żądanej funkcji dla pedałów 
zewnętrznych. 

1. Pokręć koderem VALUE, aby przestawić 
kursor i zaznaczyć element. 

Przycisk [ENTER]  
Koder VALUE 

 
 
 
 
 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 

3. Koderem VALUE zaznacz inny element. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
 Na ekranie pojawi się wybrany element 

 
 
 
 
 
 

Edycja wartości 

1. Zmień wyświetlaną wartość potencjometrami [1] – [4]. 

2. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT]. 
 Powrócisz do ekranu roboczego PLAY. 

 
 
 
 

 

W tej instrukcji kolejność operacji jest podawana w poniższy sposób. 
Przykład: 
 

[MENU]„SYSTEM”„AUTO OFF” 
 

1. Naciśnij przycisk [MENU]. 
2. Koderem VALUE zaznacz opcję „SYSTEM”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 
3. Koderem VALUE zaznacz opcję „AUTO OFF”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER]. 

 



 

Edycja: Edycja efektów 
 
 

W każdym Zestawie Ustawień można edytować parametry poszczególnych efektów. Tutaj pokażemy 
przykład edycji głębokości przesteru w efekcie OVERDRIVE. 

 
 

Wybieranie efektu do edycji 
 

1. [EFFECT]„OD/DS” Wybierz efekt, używając kodera VALUE do przesuwania 
kursora. 
Naciśnij koder VALUE, aby włączyć lub wyłączyć dany 
efekt. Wciśnij gałkę kodera i pokręć, aby przesunąć efekt 
w lewo lub w prawo. 

 
 

2. Naciśnij przycisk [ENTER]. 
Przycisk [ENTER] 

 
 
 
 

(Tylko wtedy, gdy kursor znajduje się na module 
„FX1” lub „FX2”). Potencjometrem [4] wybierz efekt 
dla modułu FX1 lub FX2. 

 
 
 
 

Edycja wartości 
Zmień wyświetlaną wartość potencjometrami [1] – [4]. 

Koderem VALUE można zmieniać zakładki. 
 

 Szybkie ustawienia 

Jeśli wybierzesz zakładkę „QS”, będziesz w stanie łatwo wywołać usta-
wienia, zachowane dla każdego efektu (funkcja QUICK SETTINGS). 

Szczegóły odnośnie funkcji QUICK SETTINGS w akapicie „Zachowywanie 
ustawień efektu” (s. 9). 

 
 

Do czego służą poszczególne potencjometry? 

Funkcja (parametr) każdego potencjometru będzie inna dla każdego efektu. Wykaz wszystkich parametrów 
znajdziesz w „Wykazie parametrów” (PDF). 

Po wywołaniu ekranu roboczego „OD/DS” 
 

Potencjometr Parametr Opis 
[1] TYPE Wybieranie typu przesteru (OVERDRIVE lub DISTORTION). 
[2] DRIVE Regulacja głębokości przesteru. 
[3] TONE Regulacja barwy dźwięku. Im wyższa wartość, tym ostrzejszy dźwięk. 
[4] E. LEVEL Regulacja poziomu głośności, gdy efekt jest włączony. 

 
 
 
 
 

Kończenie edycji ustawień 
Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT]. 

Nastąpi powrót do ekranu roboczego PLAY. 
 

 

Utracisz zmienione ustawienia, jeśli wywołasz inny Zestaw Ustawień. Jeśli chcesz zachować 
dokonane zmiany, naciśnij przycisk [WRITE], aby zachować ustawienia w Zestawie Ustawień 
użytkownika (s. 8). 



 

Edycja: Zachowywanie Zestawu Ustawień 
 
 

Jeśli zechcesz zachować stworzony Zestaw Ustawień, za pomocą poniższej procedury zachowaj go jako 
Zestaw Ustawień użytkownika. Jeśli nie zachowasz Zestawu Ustawień i wyłączysz zasilanie lub wywołasz 
inny Zestaw Ustawień, utracisz dokonane zmiany. 

 
 
 
 

Włączanie menu „WRITE” 
 

Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 Przycisk [WRITE] 

 

 
 
 
 
 
 

Wybieranie opcji 
 

Koderem VALUE zaznacz opcję „WRITE” 
i naciśnij przycisk [ENTER]. 

 

 
 
 
 

Przycisk [ENTER] 

 
 
 
 
 

Koder VALUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opcje zachowywania danych 
 

Istnieje możliwość wybrania typu zachowywanych danych. (W ustawieniu domyślnym zachowany 
zostanie Zestaw Ustawień.) 

 
 

Nazwa    Zachowywanie Zamiana Resetowanie 
 
  
 
 
 
 

A jeśli pokręcisz gałką kodera VALUE… 

 
 
 

Pokręć gałką kodera VALUE, aby 
wybrać typ zachowywanych danych. 

 
Zamiana lub kopiowanie ustawień 
przedwzmacniacza między kana-
łami A i B. 
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Edycja: Zachowywanie Zestawu Ustawień 
 
 
 
 
 

Wybieranie miejsca docelowego 
 

Potencjometrem [4] wybierz docelowy Zestaw 
Ustawień (U001–U200). 

 

Redagowanie nazwy 

Aby zredagować nazwę, z menu „WRITE UTILITY” 
(s. 8) wybierz opcję „INFO”, koderem VALUE prze-
suwaj kursor, a potencjometrem [4] wybieraj znaki. 

 
 
 
 

Wybieranie miejsca docelowego 

 

Sterownik Działanie 
Potencjometr [1] Wybieranie kategorii 
Potencjometr [2] Wybieranie typu znaków 
Potencjometr [3] Przełączanie wielkich i małych 

liter. 
Potencjometr [4] Zmiana znaku 
Koder VALUE Przesuwanie kursora 

 
 
 
 
 

Zachowywanie 
 

Naciśnij przycisk [WRITE]. 

Po zachowaniu ustawień nastąpi powrót do ekranu 
roboczego PLAY. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk [WRITE] 

 
 
 
 
 
 
 

Zachowywanie ustawień efektu 
 

Oprócz przechowywania ustawień w postaci Ze-
stawów Ustawień, istnieje również możliwość za-
chowywania ustawień określonych efektów. Po-
nieważ tak zachowane ustawienia można stoso-
wać w innych Zestawach Ustawień, posiadanie 
wcześniej zachowanych ustawień efektów może 
się przydać podczas tworzenia nowych Zesta-
wów Ustawień. 

1. [WRITE]„QS WRITE” 

2. Wybierz efekt, zawierający ustawienia, 
które chcesz przypisać do potencjome-
tru [1]. 

3. Potencjometrem [2] wybierz docelowy 
Zestaw Ustawień (U001–U200). 

4. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
Po zachowaniu ustawień nastąpi powrót do 
ekranu roboczego PLAY. 

 
Efekty, które można przechowywać w pamięci 

Kanały przedwzmacniacza 

OD/DS 

DELAY  

CHORUS  

REVERB  

COMP  

EQ 

WAH i odstrajanie pedałem 

DIVIDER 

Każdy efekt modułu FX1/FX2 

ASSIGN 1–8 



 

 

Edycja: Ustawienia pedału zewnętrznego 
 
 

Podłączenie pedału ekspresji (takiego jak Roland EV-5: sprzedawany oddzielnie) lub pedału przełączają-
cego (FS-5U, FS-6: sprzedawany oddzielnie), podłączonego do gniazda [CTL/EXP], umożliwia sterowa-
nie różnymi parametrami. 

 

Podłączenie pedału 
 

* Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji (model 
EV-5, FV-500L, FV-500H; sprzedawane oddzielnie). 
Podłączenie innego pedału ekspresji może być przy-
czyną nieprawidłowego działania i/lub uszkodzenia 
instrumentu. 

* Nie można równocześnie używać pedału ekspresji i 
pedału przełączającego. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Określanie przeznaczenia pedału 
 

1. [MENU]„CTL/EXP”„CTL1”, „CTL2” lub „EXP”. 
 

Opcja Opis 
CTL1 lub CTL2 Wybieranie funkcji, jaką pełnić będzie pedał przełączający (taki jak FS-5U lub FS-6: sprzedawany 

oddzielnie). 
EXP Wybieranie funkcji, jaką pełnić będzie pedał ekspresji (taki jak Roland EV-5, FV-500L lub 

FV-500H: sprzedawany oddzielnie). 
 

2. Potencjometrami [1] – [4] dobierz wartość parametrów. 
Szczegóły odnośnie przypisywania funkcji do pedałów zewnętrznych w „Wykazie parametrów” (PDF). 

 
Ustawienia przykładowe 
Przełączanie Zestawów Ustawień (pedały A i B sterownika pedałowego BOSS FS-6) 

 

Parametr Wartość opcji CTL1 
(pedał B) 

Wartość opcji CTL2 
(pedał A) Opis 

[1] FUNC NUMBER INC NUMBER DEC 
[2] MIN OFF OFF 
[3] MAX ON ON 
[4] MODE TOGGLE TOGGLE 

Pedał B będzie wywoływać Zestaw Ustawień o 
numerze o 1 wyższym. Pedał A będzie wywoły-
wać Zestaw Ustawień o numerze o 1 niższym. 

 
* Ponadto parametrom „CTL1” i „CTL2” należy dobrać wartość „SYSTEM” ([MENU]„SYSTEM”„PREF”„CTL1” 

i „CTL2”). 
 

Przypisywanie efektu WAH do pedału ekspresji 
 

Parametr Dostępne wartości 
[1] FUNC WAH 

 
* Wybierz: [EFFECT]„PEDAL” i parametrowi „PEDAL” ustaw wartość „ON”. 
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Współpraca z komputerem 
 

Połączenie procesora GT-001 z komputerem przez port USB umożliwia: 
• Przesyłanie cyfrowego dźwięku oraz komunikatów MIDI między komputerem i procesorem GT-001. 

• Edycję i zarządzanie Zestawami Ustawień oraz wyświetlanie na ekranie komputera „Wykazu parame-
trów” (PDF) za pomocą dedykowanego oprogramowania. 

• Pobieranie Zestawów Ustawień z dedykowanej strony BOSS TONE CENTRAL 
(http://bosstonecentral.com/). 

 

Instalowanie sterownika USB 
 

Przed podłączeniem procesora do komputera musisz zainstalować sterownik USB. 
Sterownik USB można pobrać z podanej niżej strony internetowej. 
Przed wykonaniem połączenia USB zainstaluj ten specjalny sterownik. Więcej informacji w pliku 
Readme.htm, znajdującym się w pobieranym pakiecie. 
 http://www.roland.com/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. 

 
 
 

Połączenie z komputerem 
Dostępnym w sprzedaży kablem USB 
połącz port USB w komputerze z gniaz-
dem USB w procesorze GT-001. 

* Po wykonaniu połączenia procesor będzie za-
silany przez port USB. Dlatego podłączenie 
zasilacza jest zbędne. 

 
 

Port USB 

 
 
 
 
 

GT-001 jako interfejs audio 
 

Dźwięk procesora GT-001 można rejestrować w komputerze lub dźwięk z komputera można wypro-
wadzać gniazdami grupy OUTPUT procesora GT-001 lub jego gniazdem słuchawkowym. 

* Szczegóły odnośnie przebiegu sygnału po wykonaniu połączenia USB oraz instrukcje, jak wyko-
nać ustawienia, znajdziesz w „Wykazie parametrów” (PDF). 

* Sprawdź w instrukcji używanego programu komputerowego, jak zmienić w nim ustawienia wej-
ściowe, aby można było stosować procesor GT-001. 

 
 
 

Korzystanie z dedykowanego programu komputerowego 
Dedykowany program komputerowy umożliwia: 

• Pobieranie Zestawów Ustawień ze strony BOSS TONE CENTRAL (http://bosstonecentral.com/). 

• Edycję Zestawów Ustawień 

• Redagowanie nazw Zestawów Ustawień 

• Zarządzanie kolejnością Zestawów Ustawień  

• Wykonywanie kopii zapasowych Zestawów Ustawień oraz ustawień systemowych oraz ładowanie 
takich danych do pamięci procesora. 

• Wyświetlanie na ekranie komputera „Wykazu parametrów” (plik PDF). 

Dedykowany program można pobrać ze strony BOSS TONE CENTRAL 
(http://bosstonecentral.com/). Szczegóły odnośnie używania programu znajdziesz w pliku 
Readme.htm, dołączonym do pobieranego pakietu. 



 

 

Inne funkcje użytkowe 
 
 
 

Korzystanie z metronomu 

1. Naciśnij przycisk [TUNER]. 

2. Koderem VALUE przejdź do zakładki 
„METRONOME”. 

3. Potencjometrami [1] – [4] dobierz ustawienia me-
tronomu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przycisk [TUNER] 

 
 
 
 
Przycisk [EXIT] 

 

Parametr Dostępne 
wartości

Opis 
[1] TEMPO 40–250 Wyznaczanie tempa pracy metronomu.

[2] BEAT 
1/1–8/1, 
1/2–8/2, 
1/4–8/4, 
1/8–8/8 

Określanie metrum. 

[3] OFF/ON OFF, ON Włączanie lub wyłączanie metronomu. 
[4] LEVEL 0–100 Regulacja głośności dźwięków metro-

nomu. 
 

4. Naciśnij przycisk [EXIT]. 
Powrócisz do ekranu roboczego PLAY. 

* Dźwięk metronomu jest kierowany do gniazd grupy OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 

* Zmiana wartości parametru „TEMPO” spowoduje również zmianę tempa systemowego (parametr 
„MASTER BPM”). Więcej informacji o parametrze „MASTER BPM” w „Wykazie parametrów” (PDF). 

 

 

Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET) 
Przywracanie ustawień systemowych urządzenia do wartości fabrycznych to funkcja „FACTORY 
RESET”. 

Za pomocą tej funkcji można nie tylko wszystkim parametrom przypisać wartości domyślne, ale rów-
nież określić zakres resetowania. 

* Po uruchomieniu tej funkcji wszelkie zmiany, dokonane w ustawieniach, zostaną utracone. Po-
trzebne dane należy zachować w komputerze za pomocą dedykowanego programu. 

1. [MENU]„SYSTEM”„F. RESET” (FACTORY RESET) 

2. Potencjometrami [1] i [4] wybierz typ ustawień, które mają być zresetowane do 
wartości fabrycznych. 

 

Potencjometr  Parametr Dostępne wartości Opis 
SYSTEM Parametry systemowe 
QUICK Ustawienia użytkownika, związane z szybką edycją 

[1] 
 

[4] 
FROM  

 
TO 

U001–U200 Zestawy Ustawień U001 – U200 

3. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

4. Naciśnij przycisk [ENTER], aby uruchomić funkcję FACTORY RESET. 
 Po zakończeniu działania funkcji FACTORY RESET nastąpi powrót do ekranu roboczego PLAY. 



 

 

Inne funkcje użytkowe 
 
 

Podłączanie mikrofonu 
Podłączenie mikrofonu do gniazda [MIC IN] umożliwia przetwarzanie dźwięku za pomocą efektów 
procesora GT-001. 

 

Mikrofon dynamiczny 
 
 
 

Mikrofon pojemnościowy 

 
 
 

• Do gniazda [MIC IN] można podłączyć mikrofon pojemnościowy, wymagający zasilania 
PHANTOM. Aby do gniazda [MIC IN] doprowadzić zasilanie PHANTOM, , wykonaj procedurę, opi-
saną w akapicie „3. Edycja: Obsługa podstawowa” (s. 6), wybierając: 
[MENU]„SYSTEM”„INPUT”, a następnie ustawiając wartość „ON” potencjometrem [4]. 

• Gniazd [GUITAR IN] i [MIC IN] nie można używać jednocześnie. Jeśli 
obydwa gniazda będą używane równocześnie, gniazdo [GUITAR IN] bę-
dzie mieć priorytet. 

* Instrument wyposażono w gniazda symetryczne (XLR). Sche-
mat gniazda pokazano obok. Połączenia wykonuj po uprzednim 2: SYGNAŁ     MASA 
sprawdzeniu budowy gniazd podłączanego sprzętu. 

* W zależności od usytuowania mikrofonów względem głośników mogą 
występować sprzężenia. Można temu zapobiec w następujący sposób: 
• Zmieniając ustawienie mikrofonu(ów). 
• Zwiększając odległość mikrofonu(ów) od głośników. 
• Redukując poziomy głośności. 

  
 
 

3: PRZECIWFAZA 

 
 

Regulacja kontrastu (jaskrawości) ekranu 
Istnieje możliwość regulacji kontrastu ekranu. 

1. [MENU]„SYSTEM”„LCD”. 

2. Potencjometrem [4] dobierz wartość. 
 Im wyższa wartość (1 – 16), tym jaśniejszy ekran. 

 
 
 
 

Wyłączanie funkcji AUTO OFF 
Procesor GT-001 potrafi automatycznie wyłączać zasilanie. Zasilanie zostanie wyłączone automa-
tycznie po upływie 10 godzin bezczynności. Na około 15 minut przed wyłączeniem zasilania na 
ekranie pojawia się komunikat ostrzegawczy. 
W ustawieniu fabrycznym ta funkcja jest włączona. Aby zasilanie było włączone przez cały czas, 
wybierz wartość „OFF”. 

1. [MENU]„SYSTEM”„AUTO OFF”. 

2. Potencjometrem [1] wybierz wartość „OFF”. 

3. Naciśnij kilka razy przycisk [EXIT]. 



 

 

Wykaz komunikatów o błędzie 
 

Komunikat Przyczyna Działanie 

MIDI BUFFER FULL! 
Komunikatów MIDI nie można prze-
tworzyć poprawnie z powodu zbyt 
wielkiej ich ilości. 

Zredukuj ilość komunikatów MIDI, przesyłanych do procesora 
GT-001 w jednostce czasu. Zmniejsz tempo w transmisyjnym 
urządzeniu MIDI.  

USB OFFLINE! 

Transmisja z podłączonego urządze-
nia została przerwana. Komunikat ten 
pojawi się również po wyłączeniu 
zasilania w podłączonym urządzeniu. 
To nie jest objaw nieprawidłowego 
działania. 

Sprawdź, czy połączenie kablowe jest poprawne i czy kabel 
nie ma zwarcia. 

DATA WRITE 
ERROR! 

Zapis danych do pamięci użytkownika 
nie powiódł się. 

Procesor może być uszkodzony. Skonsultuj się z najbliższym 
punktem serwisowym firmy Roland. 

PREFERENCE IS 
SYSTEM! 

Parametr „PREFERENCE” ma war-
tość „SYSTEM”. 

Parametr „Preference” służy do określania, czy Zestawy 
Ustawień będą mieć inne ustawienia dla pedału sterującego i 
pedału ekspresji lub innych elementów, czy wszystkie Zestawy 
Ustawień będą używać tych samych ustawień. 
Jeśli parametr „Preference” będzie mieć wartość „SYSTEM”, 
ustawienia Zestawów Ustawień oraz trybu manualnego będą 
ignorowane. Jeśli chcesz stosować ustawienia Zestawu Usta-
wień, parametrowi „Preference” dobierz wartość „PATCH”. 
Aby to zrobić, wybierz: [MENU]„SYSTEM”„PREF” i poten-
cjometrami [1]–[4] dobierz wartość „PATCH”. 

 

Dane techniczne 
 

BOSS GT-001: PROCESOR EFEKTÓW GITAROWYCH 
 
 

Konwersja analo-
gowo-cyfrowa 

24-bitowa + metoda AF 
 
* Prawnie zastrzeżona metoda firm 

Roland i BOSS zdecydowanie po-
lepszająca współczynnik sygnał/ 
szum konwerterów analogowo-
cyfrowych i cyfrowo-analogowych. 

Konwersja cyfro-
wo-analogowa 24-bitowa 
Częstotliwość 
próbkowania 44,1 kHz 
Zestawy Ustawień 200 (użytkownika) + 200 (fabrycznych)

GUITAR IN: -10 dBu 
MIC IN: -40 dBu Nominalny poziom 

wejściowy 
AUX IN: -20 dBu 
GUITAR IN: 1 M Ω 
MIC IN: 4 k Ω Impedancja wej-

ściowa 
AUX IN: 27 k Ω 
OUTPUT L/MONO, R: -10 dBu Nominalny poziom 

wyjściowy PHONES: -10 dBu 
OUTPUT L/MONO, R: 2 kΩ Impedancja wyj-

ściowa PHONES: 44 Ω 
OUTPUT L/MONO, R: 10 kΩ lub 
więcej Zalecana impe-

dancja obciążenia 
PHONES: 44 Ω lub więcej 

Ekran 132 x 32 punkty (podświetlany, gra-
ficzny, LCD) 

 

 

Gniazdo GUITAR IN: 1/4 cala typu 
JACK 
Gniazdo MIC IN: XLR, symetryczne, 
zasilanie PHANTOM (+48 V, maksy-
malnie 10 mA) 
Gniazdo AUX IN: stereofoniczne, 
miniaturowe typu JACK 
Gniazda OUTPUT (L/MONO, R): 1/4 
cala typu JACK 
Gniazdo PHONES: stereofoniczne, 
miniaturowe typu JACK 
Gniazdo CTL/EXP: 1/4 cala typu JACK 
TRS 
Gniazdo USB COMPUTER: USB typ B 

Złącza 

Gniazdo DC IN 
Zasilanie Zasilacz prądu stałego lub pozyski-

wane przez port USB 
Pobór prądu 240 mA 
Wymiary 211 (szer.) x 135 (gł.) x 58 (wys.) mm 

Waga 500 g 

Akcesoria 
Instrukcja obsługi, broszura „BEZ-
PIECZNE UŻYWANIE URZĄ-
DZENIA”, zasilacz prądu stałego 

Opcje (sprzeda-
wane oddzielnie) 

Podwójny pedał przełączający: FS-6 
Pedał ekspresji: FV-500L/500H, 
Roland EV-5 

 

* 0 dBu = 0.775 Vrms 

* W interesie ulepszania produktu specyfikacja i/lub wy-
gląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 
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BEZPIECZNE UŻYWANIE URZĄDZENIA  
 
 

 
Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wy-
ciągnij wtyczkę z gniazda zasilania 
Nawet po wyłączeniu zasilania, procesor 
nie jest całkowicie odseparowany od źró-
dła zasilania. Jeśli zachodzi potrzeba 
całkowitego odcięcia zasilania, wyłącz 
zasilanie urządzenia, a następnie wycią-
gnij wtyczkę z gniazda sieciowego. Z tego 
powodu gniazdo sieciowe powinno być 
łatwo dostępne. 

 

Funkcja AUTO OFF 
Zasilanie instrumentu zostanie wyłączone 
automatycznie po upływie określonego cza-
su, który upłynie od chwili używania go do 
odtwarzania dźwięku lub manipulowania 
przyciskami lub potencjometrami (funkcja 
AUTO OFF). Jeśli nie chcesz, aby zasilanie 
było wyłączane automatycznie, wyłącz funk-
cję AUTO OFF (s. 13). 

 

 

 
Używać tylko dołączonego zasilacza i 
właściwego napięcia 
Upewnij się, czy korzystasz z zasilacza znajdu-
jącego się w wyposażeniu urządzenia. Upewnij 
się również, czy napięcie w sieci odpowiada 
napięciu wejściowemu opisanemu 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 uszko-
dzeniem, nieprawidłowym działaniem lub porażeniem 
elektrycznym. 

 

 
Ostrzeżenia związane z używaniem zasilania PHANTOM 
Zawsze wyłączaj zasilanie PHANTOM, gdy 
do urządzenia nie jest podłączony mikrofon 
pojemnościowy, wymagający takiego zasila-
nia. Jeśli omyłkowo podłączysz mikrofon 
dynamiczny, urządzenie odtwarzające audio 
lub urządzenie innego typu, może to być 
przyczyną awarii. 

Sprawdź w specyfikacji podłączanego mikrofonu, jakiego 
typu zasilania wymaga ten sprzęt. (Zasilanie PHANTOM w 
tym urządzeniu ma następujące parametry: prąd stały o 
napięciu 48 V, prąd maksymalny 10 mA) 

 

WAŻNE UWAGI 
 

Miejsce użytkowania 
• W zależności od materiału i tempe-

ratury powierzchni, na której kła-
dziesz instrument, jego gumowe 
nóżki mogą się odbarwić lub znisz-
czyć powierzchnię. 
Zabezpieczyć się można przed tym 
przez podłożenie pod nóżki kawałka 
filcu lub materiału. Jeśli to zrobisz, 
upewnij się, że instrument nie ześli-
zgnie się. 

Konserwacja 
• Do codziennej kosmetyki urzą-

dzenia używaj suchej, miękkiej 
szmatki, ewentualnie lekko zwil-
żonej wodą. Aby usunąć większe 
zabrudzenia, użyj delikatnego 
środka czyszczącego. Następnie 
przetrzyj dokładnie instrument su-
chą, łagodną szmatką. 

 

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 urzą-
dzenia, w niektórych przypadkach, 
takich jak fizyczne uszkodzenie pa-
mięci, odzyskanie jej zawartości 
może być niemożliwe. Firma Roland 
nie bierze odpowiedzialności za 
straty, wynikające z utraty danych. 

Ostrzeżenia dodatkowe 
• Jakiekolwiek dane, przechowywane 

w urządzeniu, mogą być utracone w 
wyniku uszkodzenia sprzętu, nie-
właściwej obsługi, itp. Aby zabez-
pieczyć się przed przypadkową utra-
tą danych, spróbuj wykształcić w 
sobie nawyk regularnego wykony-
wania kopii zachowanych danych. 

• Firma Roland nie bierze odpowie-
dzialności za straty, wynikające z 
utraty danych. 

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

• Używaj jedynie zalecanego pedału 
ekspresji (model EV-5, FV-500L, 
FV-500H; sprzedawane oddzielnie).  

• Podłączenie innego pedału ekspre-
sji może być przyczyną nieprawi-
dłowego działania i/lub uszkodze-
nia instrumentu. 

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

 

• Gniazdo zabezpieczające ( ) 
http://www.kensington.com/ 

 

(lewy panel) 
 
 
 
 

Licencje i znaki towarowe 
• Ten produkt zawiera zintegrowaną 

platformę programową firmy eSOL 
Co., Ltd. eCROS to zastrzeżony 
znak towarowy japońskiej firmy 
eSOL Co., Ltd. 

• ASIO jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy Steinberg Media 
Technologies GmbH. 

• Roland, BOSS i COSM to znaki 
fabryczne firmy Roland Corpora-
tion, zastrzeżone w USA i/lub in-
nych krajach. 
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