
 
 
 
 
 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne prze-
czytanie sekcji zatytułowanych: „BEZPIECZNE 
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA” i „WAŻNE UWAGI” (na 
oddzielnym arkuszu). Rozdziały te zawierają istotne infor-
macje dotyczące bezpiecznego użytkowania instrumentu. 
Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możli-
wości urządzenia - należy przeczytać niniejszą instrukcję w 
całości. Po przeczytaniu powinna być ona przechowywana 
w zasięgu ręki, jako odnośnik i pomoc w użytkowaniu in-
strumentu. 
W nowym urządzeniu znajduje się założona fabrycznie ba-
teria. Żywotność baterii jest ograniczona, ponieważ jej pod-
stawowym zadaniem jest umożliwienie przetestowania 
urządzenia. 



Opis paneli 
 
 

 

 
 

1. Gniazdo zasilania 
Gniazdo do podłączania zasilacza (serii PSA; opcjonal-
ny). 
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 zasi-
laczy, bo może to być przyczyną niewłaściwego działania. 

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

* Zalecamy, aby baterie były w urządzeniu nawet w przypad-
ku korzystania z zasilacza sieciowego. Zapewni to możli-
wość nieprzerwanej gry nawet wtedy, gdy kabel zasilania 
zostanie odłączony przypadkowo. 

 
2. Dioda [CHECK] 
Wskaźnik obecności zasilania oraz stanu naładowania 
baterii. Dioda świeci się, gdy efekt jest włączony. 
* Jeśli efekt będzie zasilany z baterii, a przy próbie włączenia 

dioda [CHECK] przygaśnie lub nie będzie się świecić wcale, 
będzie to oznaczać, że bateria jest prawie rozładowana i na-
leży ją wymienić. 
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Opis paneli 
 

Odnośnie wymiany baterii patrz akapit „Wymiana ba-
terii” (s. 10). 

* Dioda [CHECK] informuje, czy efekt jest stosowany. 
Nie sygnalizuje, czy zasilanie jest doprowadzane, czy 
nie. 

 

3. Gniazda wyjściowe [OUTPUT A 
(MONO)] i [OUTPUT B] 

Te gniazda można łączyć ze wzmacniaczem lub 
innym efektem. 
* W przypadku stosowania wyjścia monofonicznego, 

używaj gniazda [OUTPUT A (MONO)]. 
* Sposób wyprowadzania dźwięku zależy od położenia 

przełącznika [MODE] oraz gałki potencjometru 
[SHIFT/HARMONY]. Szczegóły w akapicie „Opis try-
bów roboczych” (s. 6–. 9). 

 

4. Gniazdo [INPUT] 
Tutaj należy doprowadzać sygnał z gitary, innego 
instrumentu lub innego efektu. 
* Gniazdo [INPUT] pełni również funkcję przełącznika 

zasilania. Zasilanie jest włączane po włożeniu wtyczki 
do tego gniazda, a wyłączane po jej wyjęciu. Aby unik-
nąć niepotrzebnego zużycia baterii, nie zapominaj o 
wyjmowaniu wtyczki z gniazda [INPUT], jeśli efekt nie 
jest używany. 

5. Gniazdo [EXP] 
Gniazdo służy do podłączania pedału ekspresji (Ro-
land EV-5 lub BOSS FV-500L/FV-500H; sprzedawane 
oddzielnie). 
 

Naciskanie pedału zmienia głębokość odstrojenia. 
 

Odstrojenie jest uruchamiane w momencie naciśnięcia 
pedału. Gdy zwolnisz pedał (wartość minimalna), 
zmiany wysokości dźwięków nie będą stosowane. 
* Potencjometr MINIMUM VOLUME pedału EV-5, FV-500L 

lub FV-500H ustaw w pozycji MIN. 
* Jeśli nie będzie ustawiony na wartość minimalną, sys-

tem nie będzie działać poprawnie. 

6. Przełącznik nożny 
Włączanie i wyłączanie efektu. 

7. Śruba radełkowa 
Gdy śruba jest odkręcona, pedał będzie otwarty, umoż-
liwiając wymianę baterii. 
* W przypadku stosowania zasilania bateryjnego, wskaź-

nik obecności zasilania zacznie świecić słabiej, gdy na-
pięcie zasilania zacznie spadać poniżej nominalnego po-
ziomu. 
Wymień baterie tak szybko, jak to możliwe. Odnośnie 
wymiany baterii patrz akapit „Wymiana baterii” (s. 10). 
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Opis paneli 
 

 

 
 

8. Przełącznik [MODE] 
Przełącznik służy do przełączania trybów roboczych - 
harmonizera (Major, Minor), PITCH SHIFTER, 
DETUNE i S-BEND. 
Więcej informacji o przeznaczeniu potencjometrów 
w ramach poszczególnych trybów roboczych w 
akapicie „Opis trybów roboczych” (s. 6–. 9). 

9. Przełącznik [KEY] 
Wybieranie tonacji w trybie harmonizera (Major, Minor). 
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* Jeśli tonacja granego utworu nie będzie dobrana prawi-

dłowo, generowane harmonie mogą mieć nieprawidłową 
wysokość dźwięków. 

 
W trybie S-BEND przełącznik służy do określania cza-
su trwania przejścia wysokości dźwięku od wysokości 
ustawionej do wysokości oryginalnej (FALL TIME). 
10. Potencjometr [SHIFT] 
W trybie harmonizera (Major, Minor) potencjometr 
służy do określania wysokości dźwięków harmonii. 
Szczegóły w akapicie „Opis trybów roboczych” (s. 6– 
9). 
W trybach PITCH SHIFTER, DETUNE i S-BEND po-
tencjometr służy do określania głębokości odstrojenia. 
Szczegóły w akapicie „Opis trybów roboczych” (s. 6– 
9). 

11. Potencjometr [BALANCE] 
Równoważenie głośności sygnału bezpośredniego i 
sygnału po efekcie. 
W trybie S-BEND przełącznik służy do określania cza-
su trwania przejścia do ustawionej wysokości dźwięku 
(RISE TIME). 



Połączenia 
 

 
Gitara elektryczna 

 
 
 

Zasilacz serii PSA 
(sprzedawany oddzielnie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wzmacniacz gitarowy Pedał ekspresji (sprze-
dawany oddzielnie) 

 

* Aby uchronić się przed uszkodzeniem i/lub niewłaściwym 
działaniem głośników lub innych urządzeń, przed wyko-
naniem jakichkolwiek połączeń we wszystkich urządze-
niach redukuj do zera poziom głośności i wyłączaj ich za-
silanie. 

* Niektóre kable połączeniowe zawierają oporniki. Do podłą-
czania urządzenia nie używaj kabli zawierających oporniki. 
Ich użytkowanie może spowodować zmniejszenie pozio-
mu sygnału wyjściowego do niskiej wartości, lub całkowi-
cie uniemożliwiając odsłuchanie dźwięku instrumentu. 
Aby uzyskać bliższe informacje na temat parametrów ka-
bli, skontaktuj się z ich producentem. 

 
* Włożenie wtyczki do gniazda [INPUT] automatycznie 

włącza zasilanie. 
 

* Przed podłączeniem lub odłączeniem jakichkolwiek 
kabli upewnij się, że poziom głośności we wszystkich 
urządzeniach zredukowano do minimum. 

 
* Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji (model 

Roland EV-5 lub BOSS FV-500L/FV-500H; sprzedawa-
ne oddzielnie). Podłączając inny pedał ekspresji, ryzy-
kujesz uszkodzeniem urządzenia i/lub nieprawidłowym 
działaniem. 

 
* Po wykonaniu połączeń kablowych włącz zasilanie we 

współpracujących urządzeniach w odpowiedniej ko-
lejności. Włączenie zasilania w innej kolejności może 
być przyczyną uszkodzenia głośników lub współpra-
cujących urządzeń. 

 
Gdy włączasz zasilanie: Wzmacniacz gitarowy powinien 

być włączony jako ostatni. 
Gdy wyłączasz zasilanie: Wzmacniacz powinien być 

wyłączony jako pierwszy.  
* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpie-

czający. Krótka przerwa w działaniu (kilkusekundowa) 
po włączeniu zasilania jest zjawiskiem normalnym, po 
której urządzenie zacznie normalnie funkcjonować. 
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Opis trybów roboczych 
Harmonizer 

 
2. Potencjometrem [SHIFT/HARMONY] wybierz 

wysokość dźwięków harmonii. 
  3 (tercja wyżej) 
 

 -3 (tercja niżej)  5 (kwinta wyżej) 
 

 -6 (seksta niżej)  6 (seksta wyżej) 
 

 -1 okt (oktawa niżej)  +1 okt (oktawa wyżej) 
 

 -4 & -6h (kwarta i seksta niżej)  3 & 5 (tercja i kwinta wyżej)  
 

 +1 okt & -1 okt  3 & -4 (tercja wyżej 
  (oktawa wyżej i niżej)  i kwarta niżej) 
 
 
 

Dodawanie przetworzonego przez efekt dźwięku 
(maksymalnie dwóch głosów) do dźwięku wejściowe-
go i tworzenie w ten sposób trzygłosowej harmonii. 
* Używaj tylko pojedynczych nut, nie graj akordami. 
* Użyj tunera, takiego jak opcjonalny TU-12EX lub TU-

3, aby upewnić się, że instrumenty są prawidłowo 
nastrojone. Stroić po ustawieniu dźwiękowi odnie-
sienia A4 wartości 440 Hz. 

 
1. Przełącznikami [KEY] i [MODE] wybierz tona-

cję, w której zamierzasz grać. 

 

W przypadku połączenia stereofonicznego dźwięk 
będzie wyprowadzany w niżej podany sposób. 

 

Harmoniczne Gniazdo [OUTPUT A 
(MONO)] Gniazdo 

[OUTPUT B] 
+1 okt & -1 okt  Dźwięk po efekcie (-1 

okt) i dźwięk bezpo-
średni 

Dźwięk po efekcie 
(+1 okt) i dźwięk 
bezpośredni 

-4 & -6 Dźwięk po efekcie (-
4) i dźwięk bezpo-
średni 

Dźwięk po efekcie (-
6) i dźwięk bezpo-
średni 

-1 okt, -6, -3, 3, 
5, 6, +1 okt Dźwięk po efekcie Dźwięk bezpośredni

3 & 5 Dźwięk po efekcie (3) 
i dźwięk bezpośredni

Dźwięk po efekcie 
(5) i dźwięk bezpo-
średni 

3 & -4 Dźwięk po efekcie (3) 
i dźwięk bezpośredni

Dźwięk po efekcie 
(-4) i dźwięk bezpo-
średni 
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PITCH SHIFTER 

 
 
 

-5 (kwinta niżej) 
-7 (septyma niżej) 

-1 okt (oktawa niżej) 
-2 okt (2 oktawy niżej) 

+7 & -5 

Opis trybów roboczych 
 
 

+3 (tercja wyżej) 
+5 (kwinta wyżej) 
+7 (septyma wyżej) 
+1 okt (oktawa wyżej) 
+2 okt (2 oktawy wyżej) 
+1 okt & -5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyprowadzanie dźwięku, odstrojonego w górę lub w 
dół maksymalnie o dwie oktawy. 
* W tym trybie można grać pojedyncze nuty i akordy. 

 
* W tym trybie nie działa przełącznik [KEY]. 

 
1. Potencjometrem [SHIFT/HARMONY] ustaw 

głębokość odstrojenia. 
 
 

 
 

W przypadku połączenia stereofonicznego dźwięk 
będzie wyprowadzany w niżej podany sposób. 

 
Głębokość 
odstrojenia Gniazdo 

[OUTPUT A (MONO)] 
Gniazdo 
[OUTPUT B] 

+7 & -5 Dźwięk po efekcie 
(septyma wyżej) i 
dźwięk bezpośredni 

Dźwięk po efekcie 
(kwinta niżej) i dźwięk 
bezpośredni 

-2 okt, -1 okt 
-7, -5, +3, 
+5, +7, +1 
okt, +2 okt) 

Dźwięk po efekcie Dźwięk bezpośredni 

+1 okt & -5 Dźwięk po efekcie 
(oktawa wyżej) i 
dźwięk bezpośredni 

Dźwięk po efekcie 
(kwinta niżej) i dźwięk 
bezpośredni 
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Opis trybów roboczych 
 
Funkcja DETUNE 

 
 

1. Potencjometrem [SHIFT/HARMONY] ustaw 
głębokość odstrojenia. 

 
 
 

-5 jednostek 
-10 jednostek 
-15 jednostek 
-20 jednostek 

+15 i -15 jednostek 

 
+5 jednostek 
+10 jednostek 
+15 jednostek 
+20 jednostek 
+5 i -5 jednostek 
+10 i -10 jednostek 

 
 
 
 

Dodawanie dźwięku, odstrojonego tylko o niewielką 
wartość 
* W tym trybie można grać pojedyncze nuty i akordy. 

 
* W tym trybie nie działa przełącznik [KEY]. 

W przypadku połączenia stereofonicznego dźwięk 
będzie wyprowadzany w niżej podany sposób. 

 
Głębokość 
odstrojenia Gniazdo [OUTPUT 

A (MONO)] Gniazdo 
[OUTPUT B] 

+15 & -15 Dźwięk po efekcie 
(+15) i dźwięk 
bezpośredni 

Dźwięk po efekcie 
(-15) i dźwięk 
bezpośredni 

-20, -15, -10, -5, 
+5, +10, +15, +20 Dźwięk po efekcie Dźwięk 

bezpośredni 
+5 & -5 Dźwięk po efekcie 

(+5) i dźwięk 
bezpośredni 

Dźwięk po efekcie 
(-5) i dźwięk 
bezpośredni 

+10 & -10 Dźwięk po efekcie 
(+10) i dźwięk 
bezpośredni 

Dźwięk po efekcie 
(-10) i dźwięk 
bezpośredni 
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Opis trybów roboczych 
 

S-BEND  +1 okt 
 -1 okt  +2 okt 
 

 -2 okt +3 okt 
 

 -3 okt +4 okt 
 

 Patrz rys. 1 Patrz rys. 2 
 

 +2 chromatycznie Patrz rys. 3 
 
 

*1 W tym trybie można grać pojedyncze nuty i akordy. 
*2 Używaj tylko pojedynczych nut, nie graj akordami. 

 
 

Odstrajanie dźwięku w górę lub w dół w zakresie, 
niemożliwym do uzyskania za pomocą gitarowej 
dźwigni TREMOLO. 
Efekt S-BEND będzie kreowany po wciśnięciu 
przełącznika nożnego. 
1. Potencjometrem [SHIFT/HARMONY] wybierz 

metodę odstrajania, której chcesz używać. 

 

Rysunek 1 Rysunek 2 
Wysokość dźwięku Wysokość dźwięku 
 

 

Opadanie (-2 okt.) 
+ VIBRATO Wznoszenie (+2 okt.) 

 + VIBRATO 
 
 

   Czas Czas 
 

Dźwięk po efekcie jest wyprowadzany obydwoma gniazdami. 
2. Potencjometrami [BALANCE] (RISE TIME) i [KEY] 

(FALL TIME) ustaw czas stosowania efektu. 
 

Rysunek 3 
Wysokość dźwięków Dźwięk po efekcie 1: Wznoszenie (+2 okt.) 

Sygnał do gniazda [OUTPUT A (MONO)]. 
 

Dźwięk po efekcie 2: Opadanie (-2 okt.) 
Sygnał do gniazda [OUTPUT B] 

   Czas 
Dla połączeń monofonicznych używaj gniazda [OUTPUT A (MONO)]. 
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Wymiana baterii 
 

Gdy dioda [CHECK] przygaśnie lub przestanie świe-
cić, gdy efekt jest włączony, będzie to oznaczać, że 
bateria jest prawie rozładowana i musi być wymie-
niona. 
Wymień baterię, wykonując poniższą procedurę. 
* Ponieważ urządzenie zużywa sporą ilość energii, 

zalecamy stosowanie zasilacza. W przypadku używa-
nia baterii zalecamy używanie baterii alkalicznych. 

 
 
 

Śruba radełkowa Przełącznik nożny 
 

Podstawa sprężyny 
 

Kabel z zatrzaskiem 
baterii  Sprężyna zwojowa 

 
 

 Otwór tulejki 
 

Zatrzask 
baterii 

Komora baterii 
 
Bateria 9 V 

 
 

 

 
 

1. Odkręć śrubę radełkową z przodu urządzenia, 
a następnie podnieś pedał, aby otworzyć urzą-
dzenie. 

* Podczas wymiany baterii śruba radełkowa może zo-
stać w pedale. 

 
2. Wyjmij baterię z pojemnika i odłącz zatrzask 

kablowy, do którego jest podłączona. 
3. Podłącz zatrzask do nowej baterii i włóż ją do 

pojemnika. 
* Zwróć uwagę na biegunowość baterii („plus” do „mi-

nusa”). 
 

4. Wsuń sprężynę w podstawę z tyłu pedału i 
zamknij pedał. 

* Uważaj, aby kabelek nie wplątał się w sprężynę. 
 

5. Na koniec włóż śrubę w otwór prowadnicy i 
dokręć ją. 
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Dane techniczne 
PS-6: Harmonist 

 

Nominalny poziom wejściowy -20 dBu 
Impedancja wejściowa 1 MΩ 
Nominalny poziom wyjściowy -20 dBu 
Impedancja wyjściowa 1 kΩ 
Zalecana impedancja 
obciążenia 10 kΩ lub więcej 

Zasilanie 
Prąd stały 9 V; Bateria węglowo-cynkowa (9V, 6F22) lub alkaliczna (9V, 
6LR61) 
Zasilacz prądu stałego 9V (serii PSA, opcjonalny) 

Pobór prądu 
45 mA (przy zasilaniu zasilaczem) 
* Oczekiwany czas pracy baterii przy użytkowaniu w trybie ciągłym: 
 Węglowe: 2 godziny 

Alkaliczne: 8 godzin 
Powyższe dane mogą być różne w zależności od warunków użytkowania. 

Wymiary 73 (dł.) x 129 (szer.) x 59 (wys.) mm 
Waga 440 g (z baterią) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 



Dane techniczne 
 

Akcesoria Instrukcja obsługi, broszury (BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA, 
WAŻNE UWAGI, Informacja), bateria alkaliczna (9V, 6LR61) 

Opcje Zasilacz prądu stałego (serii PSA) 
 

* 0 dBu = 0,775 Vrms 
 

* W interesie ulepszania produktu specyfikacji i/lub wygląd tego urządzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

 
* Dostarczana z urządzeniem bateria służy tylko do tymczasowego stosowania – w celu sprawdzenia poprawności 

działania. Sugerujemy wymianę na baterię alkaliczną. 
 

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

 
 

Copyright © 2010 BOSS CORPORATION 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana w żadnej for-
mie bez pisemnej zgody BOSS CORPORATION. 
BOSS to znak fabryczny firmy Roland Corporation, zastrzeżony w USA i/lub innych krajach. 
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Przykładowe 
ustawienia  



 

HARMONY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typowa harmonia 2-głosowa Bogata harmonia 3-głosowa 
 

PITCH SHIFTER DETUNE 

 
Jak brzmienie basu Jeszcze głębsze odstrojenie 
 



 

S-BEND 

 
 

ARM UP ARM DOWN TRICKY SOUND 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno umieszczać, wyrzucać, magazynować 
wraz z innymi odpadami. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wykazują bar-
dzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobnoustroje, a przede wszystkim na czło-
wieka, uszkadzają bowiem jego układ centralny i obwodowy nerwowy oraz układ krwio-
nośny i wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. 

Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zużytych urządzeń elek-
trycznych, który zarejestrowany jest w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska i 
prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. 

Zapamiętaj!!!!! 

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

Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz ich przetwa-
rzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża przedostawanie się szkodliwych 
substancji do atmosfery oraz wód powierzchniowych.  

 
 

 



 
 
 


