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MODE
Aby przełączać się pomiędzy trybami przełącznika 
nożnego Preset i Stomp, należy nastąpić na tryb 
MODE.

VOLUME
Przekręcając, kontroluje się poziom z MAIN i wyjść 
słuchawkowych.

ACTION
Naciśnięcie spowoduje otwarcie panelu działań dla wybranego 
bloku lub menu. Naciśnięcie  + ACTION spowoduje zapisanie 
dźwięku.

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nie wiesz, 
co dalej?
Naciśnij ikonę , 
aby całkowicie 
wyjść.
Naciskając ikonę 

, przełącza się 
pomiędzy widokiem 
odtwarzania a 
widokiem edycji.

Gałki 1~5
Przekręcając, można dostosować 
parametry wybranego bloku. 
Naciśnięcie spowoduje 
zresetowanie wartości.
Naciskając, przełącza się 
pomiędzy wartościami 
wyrażonymi w Hz, ms lub 
nutowymi.
Naciskając i przytrzymując, 
przechodzi się do strony Bypass/
Control danego parametru.
Naciskając i przytrzymując, 
można przypisać parametr do 
kontroli snapshotu.
Przytrzymując ACTION i 
naciskając gałkę, można 
anulować przypisanie dowolnego 
kontrolera.

 PAGE 
Naciśnij, aby zobaczyć więcej 
parametrów do wybranego 
bloku lub elementu.
Naciśnij  PAGE + PAGE , 
aby otworzyć menu z 
zaawansowanymi funkcjami i 
ustawieniami.

STOMP Przełączniki nożne FS1~FS6
Pomiędzy włączonym a wyłączonym blokiem przełącznika nożnego przełącza 
się, następując na przełącznik. Aby przypisać wybrany blok do przełącznika 
nożnego, należy nacisnąć i przytrzymać dany przełącznik. Przypisania zmienia 
się, naciskając i przytrzymując dwa przełączniki nożne.

TAP/TUNER
Następując na przycisk 
TAP, ustawia się tempo. 
Przytrzymując go, otwiera się 
tuner.

Przełączniki nożne pamięci
Aby wybrać pamięć, należy 
nastąpić na przełącznik nożny A, 
B, C lub D.
Aby wybrać następny/poprzedni 
bank presetów, należy nastąpić 
na .
Aby wejść w tryb Snapshot 
przełącznika nożnego, należy 
nacisnąć jednocześnie przyciski 

 oraz .
Aby przechodzić, w górę i w dół, 
pomiędzy bankiem, pamięcią 
a trybem Snapshot, należy 
przytrzymać jednocześnie 
przyciski  oraz .

Niższa gałka
Widok edycji: Przekręcenie 
spowoduje zmianę modelu. 
Naciśnięcie spowoduje 
otwarcie listy modelu.

Pedał ekspresji 1/2
Aby kontrolować głośność, 
efekt wah-wah lub połączenie 
parametrów wzmacniacza 
i efektów, należy poruszyć 
pedałem ekspresji.
Aby przełączać się pomiędzy 
efektem wah-wah (EXP 1) a 
głośnością (EXP 2), należy 
aktywować przełącznik w 
przedniej części pedału.

Górna gałka
Widok odtwarzania: Przekręcenie spowoduje zmianę 
presetu. Naciśnięcie spowoduje otwarcie listy 
presetów.
Widok edycji: Przekręcając, można wybierać bloki. 
Naciskając, pomija się wybrany blok.

Widok odtwarzania Widok edycji Podręcznik użytkownika POD Go  w 
pełnej wersji jest dostępny na stronie 

line6.com/support/manuals
Filmy instruktażowe dostępne są na 

stronie line6.com/meet-pod-go

https://line6.com/support/manuals
https://line6.com/meet-pod-go


RETURN / AUX
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FOOTSWITCH
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L / MONO
BAL / UNBAL

RIGHT

MAIN OUT

POD GO

FX LOOP
Możliwe jest zastosowanie 
jako pętli efektów (mono lub 
stereo) do wstawiania efektów 
gitarowych do swojego 
brzmienia lub do podłączania 
swojego wzmacniacza za 
pomocą metody 4 przewodów.
Gniazdo RETURN można 
ustawić tak, by działało jako 
zawsze włączone wejście AUX 
stereo.

DC IN/POWER
Firma Line 6 
decydowanie 
zaleca używanie 
wyłącznie zasilacza 
DC-3h zawartego w 
zestawie.

PHONES
Tutaj podłącza się 
słuchawki. Głośność 
reguluje się, 
przekręcając gałkę 
VOLUME.

USB
Tutaj podłącza się 
komputer w celu edycji 
przy użyciu edytora POD 
Go Edit i aktualizowania 
oprogramowania.
POD Go działa jako 
interfejs audio i MIDI 
z wbudowanym 
reampingiem.

MAIN OUT
Tutaj podłącza się zasilane głośniki. 
Podłączając jeden głośnik, należy 
użyć wyjścia L/MONO.
Użyj męskich przewodów 6,3mm 
TRS > XLR do przesyłania 
sygnałów symetrycznych do stołu 
mikserskiego.

AMP OUT
Służy do podłączania 
wejścia wzmacniacza 
gitarowego. Powtarza 
sygnał MAIN OUT, 
ale można ustawić 
globalnie pobieranie 
sygnału bezpośrednio 
przed blokiem Cab/
IR block.

GUITAR IN
Tutaj podłącza się 
gitarę, gitarę basową 
lub syntezator.

EXP 2, FS 7/8
Tutaj podłącza się 
drugi pedał ekspresji 
lub przełącznik 
nożny chwilowy. 
Aby podłączyć dwa 
przełączniki, należy 
użyć przewodu Y.
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