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Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie multiefektu ZOOM G11.

Multiefekt oferuje rozbudowaną bibliotekę efektów, które można ze sobą łączyć. Kombinacje efektów i ustawienia 
parametrów można zapisywać jako zapamiętane brzmienia gotowe do wykorzystania w dowolnej chwili. Przełączając 
się między zapamiętanymi brzmieniami, możesz uzyskać ogromne zmiany brzmienia.

Multiefekt pozwala Ci cieszyć się bogatą paletą brzmień.  
Mamy nadzieję, że będzie służył Ci przez wiele lat.

Najważniejsze funkcje G11
Brzmienia wzmacniaczy i efektów, które wciąż ewoluują
Urządzenie oferuje oryginalne brzmienia wzmacniaczy i efektów wykorzystujące zwiększoną moc obliczeniową proce-
sora DSP.

Imponująca kolekcja efektów zawiera modele wzmacniaczy i kolumn, jak również butikowe efekty, które wiernie naśla-
dują oryginały, i oferuje to, co najlepsze z innych ostatnich modeli serii G. Za pomocą bezpłatnego programu Guitar 
Lab dostępnego na komputery (Mac/Windows) czy na urządzenia iOS/iPad możesz dodawać efekty udostępniane w 
internecie, a także edytować zapamiętane brzmienia i tworzyć ich kopie zapasowe.

Intuicyjna i nieskomplikowana obsługa
5-calowy ekran dotykowy umożliwił stworzenie łatwego interfejsu obsługi.

Sekcje wzmacniaczy i efektów mają osobne wyświetlacze i kontrolki umożliwiające intuicyjne tworzenie brzmień.

Wczytywanie odpowiedzi impulsowych (IR)
Urządzenie obsługuje dane IR w formacie WAV z maks. 2048 próbkami przy częstotliwościach próbkowania od 44,1 kHz 
do 192 kHz. Opcje są praktycznie nieograniczone, ponieważ można wczytywać odpowiedzi impulsowe (IR) innych firm.

Elastyczne ustawienia brzmień możliwe dzięki 2 pętlom send/return i MIDI
Dwie pętle send/return pozwalają na dołączanie ulubionych efektów w dowolnym miejscu. Obsługują również metodę 
4-przewodową z wykorzystaniem gniazda send/return wzmacniacza gitarowego.

Złącza MIDI umożliwiają tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych konfiguracji brzmieniowych.

Wzorce rytmiczne i looper
Funkcje podkładu rytmicznego i loopera są niezależne od wzmacniaczy i efektów, dzięki czemu można ich używać w każdej 
chwili. Looper, który można synchronizować ze wzorcem rytmicznym, daje możliwość nagrywania do 5 minut w stereo.

4-wejściowy/4-wyjściowy interfejs USB audio
Interfejs audio USB obsługuje jednoczesne nagrywanie wyjścia stereo G11 i czystego sygnału przed efektami w DAW, 
jak również wzmocnienie nagrań.

Obsługa zdalna za pomocą urządzeń iOS lub iPadOS
Guitar Lab można obsługiwać zdalnie za pomocą urządzeń iOS/iPadOS po podłączeniu adaptera łączności bezprze-
wodowej ZOOM (np. BTA-1).
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Terminy stosowane w instrukcji

Zapamiętane brzmienie
Zestawienia wzmacniaczy i efektów z ich ustawieniami on/off i wartościami parametrów można zapisywać jako 
„zapamiętane brzmienie” do szybkiej aktywacji. Efekty są zapisywane i wywoływane w jednostkach zapamięta-
nych brzmień. Pojedyncze zapamiętane brzmienie może zawierać do dziewięciu efektów i jeden model wzmac-
niacza, a zapisać można maksymalnie 240 brzmień.

Bank
Bank to zbiór zawierający grupę 4 zapamiętanych brzmień. Przełączając się pomiędzy bankami, można sprawnie 
wywoływać kolejne zapamiętane brzmienia. Zapisać można do 60 banków.

Rodzaj efektu
Wśród dostępnych rodzajów efektów można znaleźć efekty gitarowe oraz modele symulacji wzmacniaczy i 
kolumn głośnikowych. Do zapamiętanych brzmień można dodawać efekty poszczególnych rodzajów.

Kategoria
Efekty są pogrupowane w kategorie według rodzaju.

Preselect
Funkcja ta pozwala przełączyć się na dowolne zapamiętane brzmienie podczas korzystania z dźwięku obecnie 
wybranego brzmienia.

AUTOSAVE
Funkcja ta automatycznie zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach zapamiętanych brzmień i efektów.

Tryb ECO
Funkcja ta automatycznie wyłącza urządzenie po 10 godzinach bezczynności.

Looper
Umożliwia nagrywanie i wielokrotne odtwarzanie stereofonicznych fraz o długości do 5 minut.
Nakładanie fraz umożliwia stosowanie różnych technik na żywo, takich jak chóry a cappella i beatbox.
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Opis G11
 █ Przepływ sygnału

USB audio

SEND IN/OUT

G11

AUX IN

PC REAMP
DATA

USB DRY
REC DATA

INPUT

OUTPUT

Zapamiętane brzmienie

Podkład 
rytmiczny

Looper
POST

Looper
PRE

Głośność
Tuner

Efekt Efekt

Send/
return

PC REAMP
DATA

USB 
REC DATA

Wzmacniacz Kolumna 
głośnikowa

Poziom 
brzmienia

➀

➁

➂

➂

➃ ➄

➆

➅

➇ ➈

① Sygnał wejściowy gitary przechodzi kolejno przez efekty, wzmacniacz i kolumnę głośnikową.
( → „Regulacja efektów” na stronie 23)

② Regulacja poziomu głośności zapamiętanego brzmienia.
( → „Regulacja poziomu zapamiętanego brzmienia” na stronie 37)

③ Możliwość odtwarzania nagranych fraz w pętli. Looper można ustawić w pozycji PRE lub POST.
( → „Używanie loopera” na stronie 67)

④ Możliwość odtwarzania brzmień perkusyjnych według wbudowanych schematów rytmicznych.
( → „Używanie podkładów rytmicznych” na stronie 60)

⑤ Regulacja ogólnej głośności. Ustawienia zostają zachowane także po zmianie zapamiętanego brzmienia.
( → „Regulowanie ogólne głośności” na stronie 19)
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⑥ Ta funkcja służy do strojenia podłączonej gitary.
( → „Używanie tunera” na stronie 57)

⑦ Możliwość zastosowania dwóch efektów zewnętrznych.
( → „Korzystanie z gniazd Send i Return” na stronie 77)

⑧ Możliwość wymiany danych audio z komputerem przez interfejs audio.
( → „Korzystanie z funkcji interfejsu audio” na stronie 89)

⑨ Możliwość odtwarzania audio ze smartfona, przenośnego odtwarzacza lub innego urządzenia.

 █ Przegląd pamięci (zapamiętane brzmienia/banki)

Zapamiętane brzmienia
Zapamiętują zastosowane efekty, ich kolejność i stan włączenia oraz ustawione parametry. Efekty są zapisywane 
i wywoływane w jednostkach zapamiętanych brzmień. Można zapisać 240 brzmień.

Banki
Są to grupy 4 zapamiętanych brzmień. Można zapisać 60 banków.

Bank A Zapamiętane brzmienie 001

Zapamiętane brzmienie 002

Zapamiętane brzmienie 003

Zapamiętane brzmienie 004
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Korzystanie z ekranu dotykowego
Obsługa i ustawianie G11 może odbywa się na ekranie dotykowym.
W tej części opisano działania na ekranie dotykowym.

 █ Opis ekranu głównego
Pojawia się na ekranie dotykowym po włączeniu rejestratora G11.
Wszystkie funkcje są rozmieszczone w postaci ikon, co zapewnia dotykowy dostęp do każdej z nich.

Aktualne zapamiętane brzmienie

Dotknij ikony, aby 
wybrać funkcję, którą 
chcesz ustawić lub 
wyregulować.

Ekran ma cztery strony. To wskazuje, która strona jest aktualnie otwarta.

Aby otworzyć stronę w prawo, prze-
suń palcem od prawej do lewej.

Aby otworzyć stronę w lewo, prze-
suń palcem od lewej do prawej.

Aktualny bank

WSKAZÓWKA
Ikony na ekranie głównym można uporządkować, przeciągając je (przesuwając je w lewo, w prawo, w górę i w 
dół, jednocześnie ich dotykając).
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 █ Korzystanie z ekranów funkcyjnych
Dotknij i przeciągnij.

Dotknij elementu, aby go wybrać. Przeciągnij element, aby przesunąć lub dostosować go (przesuń 
palec w lewo, w prawo, w górę lub w dół).

 █ Powrót do ekranu głównego
Aby powrócić do ekranu głównego z ekranu funkcyjnego, przesuń palcem w dół od paska narzędzi w górnej 
krawędzi ekranu dotykowego.

Pasek narzędzi

 █ Powrót do poprzedniego ekranu
Dotknij BACK w lewym górnym rogu ekranu, aby powrócić do poprzedniego ekranu.

 █ Przewijanie list
Jeśli dostępnych jest więcej pozycji niż widoczne na ekranie, na jego prawej krawędzi znajduje się pasek przewi-
jania. Wyświetlane elementy można przewijać, przeciągając je w górę i w dół na ekranie dotykowym.

Pasek przewijania
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Elementy sterowania
 █ Góra

❶ Ekran dotykowy ❷ Sekcja wzmacniacza ❸ Pedał ekspresji

❹ Sekcja efektów ❺ Przełączniki nożne

❶ Ekran dotykowy
Służy do wybierania i ustawiania zapamiętanych brzmień oraz do wprowadzania ustawień G11.
Szczegółowe informacje na temat obsługi można znaleźć na stronie „Korzystanie z ekranu dotykowego” na 
stronie 9.

❷ Sekcja wzmacniacza
Użyj odpowiednich pokręteł i wyświetlacza, aby dostosować ustawienia wzmacniacza, jak w prawdziwym 
wzmacniaczu.

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① Przycisk AMPLIFIER
Włącza i wyłącza wzmacniacz. (Świeci, gdy jest włączony.)

② Wyświetlacz AMPLIFIER
Wskazuje nazwę wybranego wzmacniacza i regulowany parametr.

③ Pokrętło GAIN
Regulacja czułości.

④ Pokrętło BASS
Regulacja niskich częstotliwości

⑤ Pokrętło MIDDLE
Regulacja średnich częstotliwości
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⑥ Pokrętło TREBLE
Regulacja wysokich częstotliwości

⑦ Pokrętło PRESENCE
Zwiększa czułość w wysokich częstotliwościach.

⑧ Pokrętło VOLUME
Regulacja głośności.

UWAGA
Parametry możliwe do regulacji zależą od wybranego wzmacniacza.

❸ Pedał ekspresji
Służy do regulacji głośności lub efektu wah. Naciśnij przednią część pedału ekspresji, aby włączyć lub wyłą-

czyć efekt. (  świeci, gdy jest włączony.)

❹ Sekcja efektów
Służy do regulowania efektów.
Włączaj i wyłączaj je oraz reguluj jak efekty w kostkach.

①

③ ④

② ①  Pokrętła parametrów
Regulacja parametrów.

②  Wyświetlacz efektów
Wskazuje typ efektu, kategorię i parametry.

③  Kontrolka efektu
Świeci, gdy efekt jest włączony.

④  Przełącznik nożny
Włącza i wyłącza efekt.

❺ Przełączniki nożne
Służą do wybierania zapamiętanych brzmień i banków, włączania tunera, obsługi loopera i podkładów 
rytmicznych.

① ② ③

① Przełączniki SCROLL ◀ / ▶
Służą do przewijania efektów, które są wyświetlane i obsługiwane w sekcji efektów.
Podczas korzystania z loopera służą do nagrywania, zatrzymywania i odtwarzania fraz.
Podczas korzystania z podkładów rytmicznych służą do rozpoczynania i zatrzymywania odtwarzania.

② Przełączniki PATCH ▼ / ▲
Służą do wybierania zapamiętanych brzmień.

③ Przełączniki BANK ▼ / ▲
Służą do wybierania banków.
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik BANK ▼ , aby użyć tunera.
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik BANK ▲ , aby nadać tempo.
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 █ Tył

❶ Przełącznik pedału

❷ Gniazda pętli efektów

❸ Gniazda wyjściowe ❹ Złącza MIDI ❻ Włącznik zasilania

❺ Gniazdo zasilacza 12V AC/DC

❼ Gniazdo INPUT ❽ Gniazdo 
AUX IN

❾ Pokrętło MASTER ⓭ Gniazdo USB HOST

⓬ Gniazdo USB (Typ C)

⓫ Złącze REMOTE

❿ Gniazdo CONTROL IN

❶ Przełącznik pedału
Włącza i wyłącza efekt pedału ekspresji.

❷ Gniazda pętli efektów
Służą do podłączania zewnętrznych efektów (dwóch).
• Połącz gniazdo SEND-1 i SEND-2 z gniazdem wejściowym efektów zewnętrznych.
• Połącz gniazdo RETURN-1 i RETURN-2 z gniazdem wyjściowym efektów zewnętrznych.

❸ Gniazda wyjściowe
Służą do podłączania wzmacniacza gitarowego, głośników odsłuchowych lub słuchawek.
• Gniazdo RIGHT: Podłącz gniazdo wejściowe prawego kanału, jeśli korzystasz z wyjścia stereo.
• Gniazdo LEFT/MONO:  Podłącz wzmacniacz gitarowy.  

Podłącz gniazdo wejściowe lewego kanału, jeśli korzystasz z wyjścia stereo.
• Gniazdo PHONES: Służy do podłączenia słuchawek.

❹ Złącza MIDI
Służą do podłączenia urządzeń MIDI.
• Złącze OUT: Podłącz złącze MIDI IN urządzenia MIDI.
• Złącze IN: Podłącz złącze MIDI OUT urządzenia MIDI.

❺ Gniazdo zasilacza 12V AC/DC
Tutaj podłącz zasilacz sieciowy ZOOM AD-19.

❻ Włącznik zasilania
Włącza i włącza zasilanie.

❼ Gniazdo INPUT
Tutaj podłącz gitarę.

❽ Gniazdo AUX IN
Tutaj podłącz przenośny odtwarzacz muzyczny lub podobne urządzenie.

❾ Pokrętło MASTER
Służy do regulowania poziomu głośności G11.
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❿ Gniazdo CONTROL IN
Podłącz pedał ekspresji (ZOOM FP02M), aby regulować efekt.

⓫ Złącze REMOTE
Służy do podłączenia adaptera ZOOM BTA-1 lub innego dedykowanego adaptera łączności bezprzewodowej.
Umożliwia bezprzewodowe sterowanie G11 z urządzeń iPhone/iPad za pośrednictwem aplikacji iOS/iPadOS 
Guitar Lab.

⓬ Gniazdo USB (Typ C)
Służy do podłączania komputera.
G11 można używać jako interfejs audio i obsługiwać za pomocą Guitar Lab.

⓭ Gniazdo USB HOST
Służy do podłączania pamięci USB (USB 2.0/3.0).
Umożliwia import danych IR i aktualizację oprogramowania sprzętowego.
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 █ Ekran główny
Ta lista przedstawia funkcje ikon wyświetlanych na ekranie głównym.

Ikona Objaśnienie Ikona Objaśnienie

Wskazuje nazwy zapamiętanego 
brzmienia dużymi znakami służą-
cymi do wybierania. ( → strona 20)

Wskazuje efekty wykorzystane 
w zapamiętanym brzmieniu. 
( → strona 21)

Użyj przełączników nożnych, aby wybie-
rać spośród czterech zapamiętanych 
brzmień w banku. ( → strona 22)

Używanie podkładu rytmicznego.  
( → strona 60)

Używanie loopera. ( → strona 67) Używanie tunera. ( → strona 57)

Tworzenie zapamiętanych brzmień.  
( → strona 44)

Zmiana kolejności efektów 
w zapamiętanym brzmieniu. 
( → strona 30)

Zmiana efektów i wzmacniacza  
w zapamiętanym brzmieniu. 
( → strona 24)

Dodawanie efektów do zapamięta-
nego brzmienia. ( → strona 31)

Usuwanie efektów z zapamiętanego 
brzmienia. ( → strona 33)

Ustawianie nazwy i poziomu zapamię-
tanego brzmienia oraz MIDI OUT.  
( → strona 37, strona 38, strona 81)

Wprowadzanie ustawień wzmacniacza.  
( → strona 27)

Wprowadzanie ustawień send/return.  
( → strona 77)

Wczytywanie IR.  
( → strona 86)

Wprowadzanie ustawień wyjścia 
MIDI zapamiętanego brzmienia. 
( → strona 81)

Edycja wszystkich ustawień 
zapamiętanego brzmienia. 
( → strona 34)

Wczytywanie danych IR. 
( → strona 87)

Tworzenie banków. ( → strona 49) Zmiana kolejności banków.  
( → strona 46)

Zmiana kolejności zapamiętanego 
brzmienia. ( → strona 42)

Usuwanie banków.  
( → strona 47)

Usuwanie zapamiętanych brzmień.  
( → strona 43)

Zapisywanie zapamiętanych brzmień.  
( → strona 40)

Ustawianie poziomu wyjściowego 
INST lub LINE. ( → strona 94)

Ustawienie tempa używanego dla 
efektów, podkładów rytmicznych i 
loopera. ( → strona 39)
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Ikona Objaśnienie Ikona Objaśnienie

Ustawianie tunera.  
( → strona 58)

Ustawianie USB audio. 
( → strona 91)

Ustawianie MIDI.
( → strona 83)

Ustawianie pedału.  
( → strona 53, strona 55)

Zmiana i sprawdzanie ustawień 
systemowych. ( → strona 94, 
strona 95, strona 96, strona 99)

Włączanie i wyłączanie funkcji 
AUTOSAVE.  
( → strona 95)

Regulacja jasności i kontrastu każdego 
ekranu oraz włączanie i wyłączanie trybu 
ECO. ( → strona 97, strona 98)

WSKAZÓWKA
Ikony na ekranie głównym można uporządkować, przeciągając je (przesuwając je w lewo, w prawo, w górę i w 
dół, jednocześnie ich dotykając).

16



Podłączanie

ZOOM BTA-1 lub inny dedykowany adapter 
łączności bezprzewodowej

Umożliwia bezprzewodowe sterowanie G11 
z urządzeń iPhone/iPad za pośrednictwem 

aplikacji iOS/iPadOS Guitar Lab.

Słuchawki

Pedał ekspresji 
(ZOOM FP02M)

Pedał można stosować 
do sterowania efektami.

Zewnętrzne urządzenie MIDI

Podłącz za pomocą kabli MIDI. G11 można stosować 
w koordynacji z zewnętrznym urządzeniem MIDI.

Pamięć USB 
(USB 2.0/3.0)

Umożliwia import danych IR i aktuali-
zację oprogramowania sprzętowego.

Komputer (Mac/Windows)

Podłącz za pomocą kabli USB (typ C).
G11 można używać jako interfejs 
audio i z Guitar Lab.

Zasilacz sieciowy 
(ZOOM AD-19)

WzmacniaczGłośniki  
odsłuchowe

Gitara

Przenośny odtwarzacz itp.

Ustaw głośność w podłą-
czonym urządzeniu.

Efekty zewnętrzne (2 pętle)

Podłącz gniazda SEND 1/2 do gniazd 
wejściowych w efektach, a gniazda RETURN 
1/2 do gniazd wyjściowych w efektach.

Gniazdo 
USB-C

WSKAZÓWKA
Do zarządzania zapamiętanymi brzmieniami oraz do edycji i dodawania efektów można stosować komputer lub 
aplikację Guitar Lab na iOS/iPadOS. Guitar Lab można pobrać ze strony ZOOM (www.zoom.co.jp).

17



Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie zasilania

2

1. Zmniejsz do minimum głośność wzmacniacza lub głośników odsłuchowych.

2. Ustaw przełącznik  w położeniu ON.

G11 włącza się i na ekranie dotykowym pojawia się ekran główny.

3. Zwiększ głośność wzmacniacza lub głośników odsłuchowych.

Tryb ECO
• Tryb ECO jest domyślne włączony (ON), co powoduje automatycznie wyłączanie zasilania po 10 godzinach 

bezczynności.
• Tryb ECO można wyłączyć. ( → „Ustawianie trybu ECO” na stronie 98)

WSKAZÓWKA
Po włączeniu zasilania zostanie przywrócony stan z ostatniego wyłączenia.

Wyłączanie zasilania

1. Zmniejsz do minimum głośność wzmacniacza lub głośników odsłuchowych.

2. Ustaw przełącznik  w położeniu OFF.

Ekran dotykowy gaśnie.
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Regulowanie ogólne głośności
Głośność G11 można regulować.

Niżej Wyżej

UWAGA
• Zakres ustawień wynosi od −∞ do +6 dB.
• Przy pokrętle w pozycji środkowej ustawienie wynosi 0 dB.

WSKAZÓWKA
Poziom wyjściowy G11 można dostosować do urządzenia wyjściowego. ( → „Ustawianie referencyjnego 
poziomu wyjściowego” na stronie 94)
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Wskazywanie nazwy zapamiętanego brzmienia 
podczas działania
Nazwy zapamiętanych brzmień wyświetlanie są na ekranie dotykowym dużymi znakami służącymi do wybierania.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

Aktualne zapamiętane 
brzmienie

2. Przesuń palcem w górę lub w dół na ekranie dotykowym, aby wybrać zapamiętane brzmienia.

• Wybór następnego zapamiętanego brzmienia.

• Wybór poprzedniego zapamiętanego brzmienia.

WSKAZÓWKA

Poprzednie lub następne zapamiętane brzmienie można również wybrać przez naciśnięcie  lub .

Zapamiętane brzmienie w poprzednim lub następnym banku można wybrać przez naciśnięcie  lub .
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Wskazywanie całego łańcucha efektów podczas 
działania
Zapamiętane brzmienia można wybierać przełącznikami nożnymi, sprawdzając jednocześnie wykorzystane 
efekty i wzmacniacze.

3 2

1. Dotknij  na ekranie głównym.

Widoczne są wszystkie efekty i wzmacniacze użyte w zapamiętanym brzmieniu.

Aktualne zapamiętane 
brzmienie

Pokazane są efekty, które można 
obsługiwać w sekcji efektów.

2. Naciśnij  lub .

Wybór banku

3. Naciśnij  lub .

Wybór zapamiętanego brzmienia
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Wskazywanie banku podczas działania
Na ekranie dotykowym można wyświetlić bank i wybierać jednym dotknięciem cztery zawarte w nim zapamię-
tane brzmienia.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij  lub  na obu końcach nazwy banku, aby wybrać odpowiedni bank.

Aktualny bank

Wybór niższego banku Wybór wyższego banku

3. Wybór żądanego zapamiętanego brzmienia.

Wybrane zapamiętane brzmienie zostaje podświetlona.

Zapamiętane brzmienia 
w banku

WSKAZÓWKA
Przy otwartej funkcji PLAY by BANK wyświetlane zapamiętane brzmienia można wybierać bezpośrednio prze-
łącznikami nożnymi.

Naciśnij  lub , aby wybrać poprzedni lub następny bank.
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Regulacja efektów

Włączanie i wyłączanie efektów

Sekcja efektów służy do włączania i wyłączania poszczególnych efektów używanych w zapamiętanym brzmieniu.

1

2

1

Sekcja efektów

Rodzaj efektuKategoria

1. Naciśnij .

W ten sposób włącza i wyłącza się efekt.

Kontrolka efektu świeci, gdy jest on włączony.

2. Jeśli zapamiętane brzmienie używa sześciu lub więcej efektów, naciśnij  lub , aby przewijać 
efekty.

W sekcji efektów można używać do pięciu efektów. Jeśli efekt, który chcesz włączyć lub wyłączyć, nie jest 
widoczny w sekcji efektów, przewiń w prawo lub lewo, aby go wyświetlić.

UWAGA

Niektóre rodzaje dużych efektów ( → strona 29) mają specjalne funkcje przypisane do . Funkcja przypi-

sana do  wskazywana jest na wyświetlaczu efektu w postaci białych liter na czarnym tle.
Jasne na ciemny tle

Zwykły przełącznik ON/OFF Włączanie i wyłączanie funkcji specjalnych
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Zmiana wzmacniaczy i efektów

Wzmacniacz i efekty w zapamiętanym brzmieniu można dowolnie zmieniać.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie ze wzmacniaczem lub efektami, których ustawienia chcesz zmienić.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Dotknij wzmacniacza lub efektu, który chcesz zmienić.

Wybrany wzmacniacz lub efekt jest wyświetlany na liście.

Nazwa kategorii

4. Przejdź do kroku 6, aby wybrać inny wzmacniacz lub efekt z tej samej kategorii.

Dotknij BACK, aby wybrać efekt z innej kategorii.
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5. Dotknij kategorii, aby ją wybrać.

6. Dotknij wzmacniacza lub efektu, aby go wybrać. Następnie dotknij OK.

Wybór zostaje zastosowany do wybranego wzmacniacza lub efektu.
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Liczba efektów w zapamiętanym brzmieniu
G11 umożliwia dowolne zestawianie do 10 efektów. Należy jednak wybrać efekty tak, aby nie spowodowały 
przekroczenia 100% mocy procesora.
Stan przetwarzania można sprawdzić na ekranach, na których wybiera się kategorie i efekty.

Status przetwarzania

Przy przekroczeniu mocy procesora pojawi się komunikat i efekt ten zostanie pominięty.

Zmień lub usuń wzmacniacz lub jeden z efektów, aby zmienić ten stan.
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Regulacja wzmacniacza

Sekcja wzmacniacza służy do regulacji wzmacniacza wybranego w zapamiętanym brzmieniu.

1 2

Wyświetlacz AMPLIFIER

1. Naciśnij .

Włącza i wyłącza wzmacniacz. (Świeci, gdy jest włączony.)

Nazwa wybranego wzmacniacza wskazywana jest na wyświetlaczu wzmacniacza.

2. Obróć .

Pokrętła te regulują, od lewej: czułość, niskie częstotliwości, średnie częstotliwości, wysokie częstotliwości, 
prezencję i głośność.

Podczas regulacji wzmacniacza wartości parametrów są wyświetlane na wyświetlaczu wzmacniacza.

UWAGA
Parametry możliwe do regulacji zależą od wybranego wzmacniacza.

WSKAZÓWKA
Zmiana wzmacniacza ( → „Zmiana wzmacniaczy i efektów” na stronie 24)

Regulacja wzmacniacza na ekranie dotykowym

Dotknij  na ekranie głównym.

Nazwa wzmacniacza

Dotknij przełącznika, aby 
zmienić jego ustawienie.

Przeciągnij pokrętło w 
górę i w dół, aby ustawić.

• Parametry, które można regulować i ustawiać zależą od typu wzmacniacza. (Niektóre parametry można regu-
lować i ustawiać wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego)

• Zmiany ustawień dokonane w sekcji wzmacniacza widoczne są na ekranie dotykowym.
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Regulacja efektów

Sekcja efektów służy do regulacji poszczególnych efektów używanych w zapamiętanym brzmieniu.

2 1

Sekcja efektów

Rodzaj efektuKategoria

1. Obracaj , aby ustawić parametr efektu.

Pokrętło reguluje parametr wyświetlany nad nim na wyświetlaczu.

Parametry, które można 
regulować i ich aktualne 
ustawienia

2. Jeśli zapamiętane brzmienie używa sześciu lub więcej efektów, naciśnij  lub , aby przewijać efekty.

W sekcji efektów można regulować do pięciu efektów. Jeśli efekt, który chcesz regulować, nie jest widoczny 
w sekcji efektów, przewiń w prawo lub w lewo, aby go wyświetlić.

Pokazane są efekty, które można 
obsługiwać w sekcji efektów

Ekran PLAY by EFFECT BOARD
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UWAGA
• Przy włączonej funkcji AUTOSAVE zmiany w zapamiętanym brzmieniu zapisywane są automatycznie.  

(Ta funkcja jest włączona domyślnie.) ( → „Ustawianie funkcji AUTOSAVE” na stronie 95)
• Zapamiętane brzmienia nie są zapisywane automatycznie, jeśli funkcja AUTOSAVE jest wyłączona.  

Przy zmianie zawartości zapamiętanego brzmienia w prawym górnym rogu ekranu dotykowego pojawia się 

ikona  wskazująca, że brzmienie różni się od zapisanych ustawień. Dotknij tej ikony, aby otworzyć ekran 
zapisu zapamiętanego brzmienia i zapisz ustawienia w razie potrzeby. ( → „Zapis zapamiętanych brzmień” na 
stronie 40)

WSKAZÓWKA
• Ustaw Time, Rate i inne parametry efektów odpowiednio do muzyki, aby zsynchronizować je z tempem.  

( → „Regulacja tempa głównego” na stronie 39)
• Objaśnienia każdego efektu znajdziesz w oprogramowaniu Guitar Lab.
• Zmiana efektów ( → „Zmiana wzmacniaczy i efektów” na stronie 24)
• Dodawanie efektów ( → „Dodawanie efektów” na stronie 31)
• Usuwanie efektów ( → „Usuwanie efektów” na stronie 33)

Duże efekty
W zależności od ilości regulowanych parametrów, niektóre efekty wykorzystują dwie części sekcji efektów. Są 
to tak zwane „duże efekty”. W takich przypadkach parametry obejmują dwie części w sekcji efektów.
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Zmiana kolejności efektów

Efekty w zapamiętanym brzmieniu można dowolnie porządkować.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, którego kolejność chcesz zmienić.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Przeciągnij ikonę efektu, aby przesunąć go na żądaną pozycję.
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Dodawanie efektów

Efekty można dowolnie dodawać do zapamiętanego brzmienia.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, do którego chcesz dodać efekt.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Przeciągnij ikonę TAP do miejsca, w którym chcesz dodać efekt. Następnie dotknij ikony TAP.

Otwiera się ekran wyboru kategorii.

4. Dotknij kategorii efektu, który chcesz zmienić.
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5. Dotknij wzmacniacza lub efektu, aby go wybrać. Następnie dotknij OK.

Wybrany efekt zostanie dodany.

Pojawia się ponownie ikona TAP i można w razie potrzeby dodać więcej efektów, powtarzając kroki 3-5.

UWAGA
W G11 można łączyć dowolnie do 10 efektów. ( → „Liczba efektów w zapamiętanym brzmieniu” na stronie 26)
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Usuwanie efektów

Niepotrzebne efekty można usunąć z zapamiętanego brzmienia.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, z którego chcesz usunąć efekt.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Dotknij ikony  efektu, który chcesz usunąć.

Wybrany efekt zostanie usunięty.
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Wprowadzanie wszystkich ustawień efektów na jednym ekranie

Edycja zapamiętanego brzmienia może się odbywać na jednym ekranie.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, którego ustawienia chcesz edytować.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Edytuj zapamiętane brzmienie.

 █Włączanie i wyłączanie wzmacniaczy i efektów
Dotknij wskaźnika nad wzmacniaczem lub efektem, aby go włączyć lub wyłączyć.

Wskaźnik świecący na czerwono sygnalizuje włączenie, a nieświecący wyłączenie.

 █Zmiana wzmacniaczy i efektów
Dotknij wzmacniacza lub efektu, który chcesz zmienić.

Wybrany wzmacniacz lub efekt pojawi się na liście. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w „Zmiana 
wzmacniaczy i efektów” na stronie 24, aby je zmienić.
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 █Zmiana kolejności efektów
Przeciągnij ikonę efektu, aby przesunąć go na żądaną pozycję.

 █Dodawanie efektów
Dotknij ADD EFFECTS.

Pojawi się ikona TAP. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w „Dodawanie efektów” na stronie 31, aby 
dodać efekt.

 █Usuwanie efektów
Dotknij DELETE EFFECTS.

Dotknij ikony  na efekcie, który chcesz usunąć z zapamiętanego brzmienia.
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 █Regulacja wzmacniacza
Kontynuuj dotykanie wzmacniacza przez chwilę, aby otworzyć ekran ustawień wzmacniacza. Postępuj 
zgodnie z procedurą opisaną w „Regulacja wzmacniacza” na stronie 27, aby wyregulować wzmacniacz.

 █Ustawianie zapamiętanego brzmienia
Dotknij PATCH SETTINGS.

Można wykonać następujące ustawienia.

Dotknij, aby zmienić nazwę zapamiętanego brzmienia.
( → „Zmiana nazwy zapamiętanego brzmienia” na stronie 38)

Dotknij, aby ustawić wyjście MIDI zapamiętanego brzmienia.
( → „Wprowadzanie ustawień transmisji MIDI zapamiętanych brzmień” na stronie 81)

Przeciągnij, aby dostosować 
głośność zapamiętanego brzmienia.
( → „Regulacja poziomu zapamięta-
nego brzmienia” na stronie 37)
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Regulacja poziomu zapamiętanego brzmienia
Poziom można wyregulować oddzielnie dla każdego zapamiętanego brzmienia.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, dla którego chcesz ustawić poziom.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Pociągnij pokrętło LEVEL, aby ustawić głośność.

WSKAZÓWKA
Poziom można ustawić w zakresie od 0 do 120.
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Zmiana nazwy zapamiętanego brzmienia
Istnieje możliwość zmiany nazwy zapamiętanych brzmień.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, którego nazwę chcesz zmienić.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Dotknij , aby otworzyć klawiaturę.

Nazwa zapamiętanego brzmienia

4. Dotknij klawiatury i wprowadź nazwę zapamiętanego brzmienia.

Usuwanie znaków
Wprowadzanie znaków

Przesuwanie kursora
Klawisz Shift

Służy do przełączania między 
wielkimi i małymi literami oraz do 

zmiany typu znaku.

Pole wprowadzania tekstu
Kursor wskazuje pozycję wprowadzania tekstu

UWAGA
Dostępne są następujące znaki i symbole:
! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } (spacja) A–Z, a–z, 0–9

5. Dotknij , aby potwierdzić wybór nazwy zapamiętanego brzmienia.

Otworzy się ponownie poprzedni ekran.
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Regulacja tempa głównego
Można regulować tempo używane przez podkład rytmiczny, looper, efekty delay i niektóre efekty modulacyjne.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Ustaw tempo,

Wskazuje aktualne tempo.
Dotknij, aby otworzyć klawiaturę do 
bezpośredniego wprowadzenia tempa.

Stukaj, aby ustawić tempo odpowiednio do tempa stukania.

Przeciągnij, aby 
ustawić tempo.

WSKAZÓWKA
• Tempo można ustawić w zakresie od 40 do 250 ♩ na minutę.

• Naciśnij i przytrzymaj , aby otworzyć tempo na ekranie dotykowym. Następnie stukaj  z 

żądaną prędkością, aby ustawić tempo.

Ekran dotykowy
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Zarządzanie zapamiętanymi brzmieniami

Zapis zapamiętanych brzmień

Gdy funkcja AUTOSAVE jest wyłączona (OFF) (domyślnie jest włączona), ustawienia efektów, poziomu oraz inne 
zmiany nie są zapisywane automatycznie. W tym przypadku można je zapisać ręcznie.
Zapamiętane brzmienia można także zapisać w innym miejscu.

WSKAZÓWKA
Patrz „Ustawianie funkcji AUTOSAVE” na stronie 95, aby dowiedzieć się więcej o funkcji AUTOSAVE.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, które chcesz zapisać.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Zapisz zapamiętane brzmienie.

 █Nadpisywanie
Dotknij SAVE.

Zapamiętane brzmienie, które ma być zapisane

Miejsce zapisu jest podświetlone

 █Zapisywanie w innym miejscu

1. Przesuń palcem w górę lub w dół, aby wyświetlić miejsce zapisu. 
Miejsca zapisu są wyświetlane według banków.

Zapamiętane brzmienie, które ma być zapisane
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2. Dotknij miejsca zapisu.

Miejsce zapisu jest podświetlone

3. Dotknij SAVE.

4. Dotknij SAVE, aby zapisać w wybranej lokalizacji.

WSKAZÓWKA
Gdy funkcja AUTOSAVE jest wyłączona (OFF), przy zmianie zawartości zapamiętanego brzmienia w prawym 

górnym rogu ekranu dotykowego pojawia się ikona  wskazująca, że brzmienie różni się od zapisanych 
ustawień.
Dotknij tej ikony, aby otworzyć ekran, na którym można zapisać brzmienie.
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Zmiana kolejności zapamiętanych brzmień

Istnieje możliwość zmiany kolejności zapamiętanych brzmień.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Przeciągnij ikonę  zapamiętanego brzmienia w górę lub w dół, aby zmienić jej kolejność.
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Usuwanie zapamiętanych brzmień

Niepotrzebne zapamiętane brzmienia można usunąć.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij zapamiętanego brzmienia, które chcesz usunąć.

Obok zaznaczonego brzmienia 
pojawia się symbol usunięcia.

WSKAZÓWKA
• Zapamiętane brzmienia są wyświetlane w bankach.
• Do usunięcia można wybrać kilka zapamiętanych brzmień.
• Aby anulować usuwanie, dotknij ponownie, aby usunąć ikonę DELETE.

3. Dotknij DELETE.

4. Dotknij DELETE.

Usunięte zapamiętane brzmienie staje się puste, a na wyświetlaczu pojawia się napis „Empty”.
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Tworzenie zapamiętanych brzmień

Istnieje możliwość tworzenia nowych zapamiętanych brzmień.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

Otwiera się ekran do tworzenia zapamiętanych brzmień.

Wybór efektów

Wybór wzmacniacza

Wybór kolumny głośnikowej

Ekran CREATE PATCH MEMORY rozpoczyna się od 4 kategorii efektów, wzmacniacza i kolumny głośnikowej 
do wyboru. Wybierz efekty, wzmacniacz i głośnik, aby utworzyć zapamiętane brzmienie.

• DYNMCS/FILTER: Kompresory i inne efekty dynamiczne, a także korektory i inne filtry
• DRIVE: Distortion, overdrive i podobne efekty
• MOD: Chorus, flanger i inne efekty modulacyjne
• DELAY/REVERB: Echa, pogłosy i inne efekty przestrzenne

UWAGA
• Pamięć urządzenia może zapamiętać do 240 brzmień. Jeśli nie ma wolnych miejsc, ekran tworzenia zapamię-

tanych brzmień nie wyświetli się. Usuń niepotrzebne zapamiętane brzmienie przed utworzeniem nowego.
• Aby wybrać efekty w kategoriach niepokazanych na ekranie tworzenia zapamiętanych brzmień, dodaj efekty 

po utworzeniu zapamiętanego brzmienia. ( → „Dodawanie efektów” na stronie 31)

2. Dotknij ikony efektu, wzmacniacza lub głośnika, który chcesz wybrać.
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3. Wybierz kategorię.

Ekran wyboru kategorii pojawia się tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja DYNMCS/FILTER lub DELAY/REVERB. 

4. Dotknij wzmacniacza lub efektu, aby go wybrać. Następnie dotknij OK.

Wybrany efekt lub wzmacniacz zostanie dodany.

5. Powtórz kroki 2-4, aby wybrać wzmacniacze i efekty.

Przy włączonej (ON) funkcji AUTOSAVE ( → strona 95) brzmienia są zapisywane automatycznie.

Jeśli funkcja AUTOSAVE jest wyłączona (OFF), dotknij przycisku , aby otworzyć ekran zapisu zapamięta-
nego brzmienia. W celu zapisu postępuj zgodnie z procedurą opisaną w „Zapis zapamiętanych brzmień” na 
stronie 40.

WSKAZÓWKA
Patrz „Zmiana nazwy zapamiętanego brzmienia” na stronie 38, aby zmienić nazwę zapamiętanego brzmienia.
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Zarządzanie bankami

Zmiana kolejności banków

Istnieje możliwość zmiany kolejności banków.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Przeciągnij ikonę  banku górę lub w dół, aby zmienić jego kolejność.
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Usuwanie banków

Można usuwać niepotrzebne banki.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij ○ banku, który chcesz usunąć.

Obok zaznaczonego banku 
pojawia się symbol usunięcia.

WSKAZÓWKA
• Do usunięcia można wybrać kilka banków.
• Dotknij ikony DELETE, by usunąć zaznaczenie.
• Dotknij ▼ , aby sprawdzić zapamiętane brzmienia w banku.

Zapamiętane brzmienia w banku

3. Dotknij DELETE.
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4. Dotknij DELETE.

Po usunięciu banku banki znajdujące się za nim przesuną się w kolejności w górę.

UWAGA
Usunięcie banku usuwa również znajdujące się w nim zapamiętane brzmienia. Przed usunięciem upewnij się, że 
chcesz wykonać tę czynność.
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Tworzenie banków

Istnieje możliwość tworzenia nowych banków.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

UWAGA
Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się komunikat „All banks are full. Please delete a bank and try again.”, nie 
ma pustych banków. Usuń niepotrzebny bank. ( → „Usuwanie banków” na stronie 47)

2. Dotknij , aby wyświetlić klawiaturę i wprowadzić nazwę banku.

Usuwanie znaków
Wprowadzanie znaków

Przesuwanie kursora
Klawisz Shift

Służy do przełączania między 
wielkimi i małymi literami oraz do 

zmiany typu znaku.

Pole wprowadzania tekstu
Kursor wskazuje pozycję wprowadzania tekstu

UWAGA
Dostępne są następujące znaki i symbole:
! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } (spacja) A–Z, a–z, 0–9

3. Dotknij , aby potwierdzić wybór nazwy banku.

4. Dotknij miejsca, do którego chcesz przypisać zapamiętane brzmienie.
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5. Dotknij zapamiętanego brzmienia, które chcesz przypisać, i dotknij OK.

Wybrane zapamiętane brzmienie zostaje przypisane.

6. Powtórz kroki 4-5, aby wybrać inne zapamiętane brzmienia.
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Używanie pedału ekspresji
Jeśli w zapamiętanym brzmieniu wybrany jest efekt z kategorii PEDAL (efekt pedałowy), efekt ten można regulo-
wać za pomocą pedału ekspresji.

Używanie wbudowanego pedału

Wbudowany pedał ekspresji można używać do regulacji efektu.

2 3 3

1. Wybierz zapamiętane brzmienie z efektem, który chcesz regulować.

Dotknij  na ekranie głównym, aby sprawdzić wybrany efekt w zapamiętanym brzmieniu.

Efekt pedałowy

• Aby zmienić efekt pedałowy, patrz „Zmiana wzmacniaczy i efektów” na stronie 24.

• Aby dodać efekt pedałowy, patrz „Dodawanie efektów” na stronie 31.

UWAGA
Po podłączeniu zewnętrznego pedału można używać dwóch efektów z kategorii PEDAL. ( → „Obsługa zewnętrz-
nego pedału” na stronie 55)
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2. Dostosuj efekt pedałowy widoczny w sekcji efektów.

Do regulacji służą pokrętła parametrów w sekcji efektów. ( → „Regulacja efektów” na stronie 28)

Kategoria PEDAL zawiera 
efekty pedałowe.

Parametry, które można 
regulować i ich aktualne 
ustawienia

3. Użyj pedału ekspresji.

Zmieni to intensywność efektu.

Naciśnięcie przedniej części pedału ekspresji włącza lub wyłącza efekt. (Przy włączonym świeci kontrolka 
pedału.)

UWAGA
Stan włączenia lub wyłączenia efektu pedałowego zmieniony przez naciśnięcie przedniej części pedału nie jest 
zapamiętywany. (Stan włączenia lub wyłączenia zmieniony przez naciśnięcie przełącznika nożnego sekcji efek-
tów jest zapamiętywany.)
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Regulacja pedału

Skalibruj wbudowany pedał ekspresji w celu regulacji jego czułości.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij START obok PEDAL CALIBRATION.

Rozpoczyna się kalibracja pedału.

3. Gdy pedał znajduje się w stanie niewciśniętym (przód pedału całkowicie podniesiony), dotknij OK.

4. Gdy pedał znajduje się w stanie wciśniętym, dotknij OK.
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5. Dotknij OK, aby zakończyć kalibrację.

UWAGA
• Regulacja czułości pedału jest wymagana w następujących sytuacjach:  

– Naciśnięcie na pedał nie przynosi pożądanego efektu.  
– Poziom głośności i tonacja zmieniają się w znacznym stopniu nawet po delikatnym naciśnięciu pedału.

• Jeśli na ekranie dotykowym pojawi się następujący komunikat, dotknij OK i rozpocznij kalibrację ponownie.
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Obsługa zewnętrznego pedału

Po podłączeniu zewnętrznego pedału można używać dwóch efektów z kategorii PEDAL.
Do podłączonego pedału można przypisać wybrany efekt.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij przełącznika EXTERNAL PEDAL, aby go włączyć.

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Zewnętrzny pedał jest wyłączony.
ON Zewnętrzny pedał jest włączony.

3. Wybierz zapamiętane brzmienie, dla którego chcesz przypisać zewnętrzny pedał.

4. Dotknij  na ekranie głównym.

Pojawi się ikona TAP. Postępuj zgodnie z procedurą opisaną w „Dodawanie efektów” na stronie 31, aby 
dodać efekt pedałowy.
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Na efektach używanych 
z zewnętrznym pedałem 
pojawia się EXT.

5. Wyreguluj dodany efekt pedałowy.

Do regulacji służą pokrętła parametrów w sekcji efektów. ( → „Regulacja efektów” na stronie 28)

Kategoria PEDAL zawiera 
efekty pedałowe.

Parametry, które można 
regulować i ich aktualne 
ustawienia
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Używanie tunera

Włączanie tunera

Włącz tuner, aby używać G11 do strojenia gitary.

1, 2

1

1. Naciśnij i przytrzymaj , albo dotknij  na ekranie głównym.

Włącza się tuner i pojawia ekran USE TUNER.

2. Zagraj otwartą strunę, którą zamierzasz nastroić i nastrój ją.

Wyświetlany jest typ tunera i standardowa 
wysokość dźwięku.
Dotknij, aby zmienić ustawienia tunera.
( → „Zmiana ustawień tunera” na stronie 58)

Dotknij, aby wyciszyć dźwięk.

• Wskazywana jest nazwa najbliższej nuty i wysokość dźwięku.
• Gdy wysokość dźwięku jest prawidłowa, lewy i prawy wskaźnik stają się zielone.
• Przesuwając palcem w prawo i w lewo, można wyświetlić różne typy tunerów.

 █ Wyłączanie tunera

Naciśnij , gdy tuner jest używany, aby go zamknąć i wrócić do ekranu głównego na ekranie dotykowym.
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Zmiana ustawień tunera

Istnieje możliwość zmiany standardowej wysokości dźwięku oraz typu tunera. Możliwe jest również obniżone strojenie.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Zmiana ustawień tunera

 █Zmiana standardowej wysokości dźwięku tunera
Przeciągnij pokrętło CALIBRATION w górę i w dół, aby zmienić standardową wysokość dźwięku.

Standardowa wysokość dźwięku

WSKAZÓWKA
Zakres ustawień wynosi 435-445 Hz dla A.

 █Ustawianie typu tunera
Dotknij żądanego typu tunera.

Ustawienie Objaśnienie
CHROMATIC Widoczne jest odchylenie od wysokości dźwięku najbliższej nuty (w półtonach).

Inne rodzaje tunerów Najbliższa struna jest wskazana zależnie od wybranego rodzaju. Widoczne jest także 
odchylenie od jej wysokości dźwięku. Wybrać można następujące rodzaje tunera.

Nazwa Objaśnienie
Struna/nuta

7 6 5 4 3 2 1
GUITAR Standardowy strój gitarowy z 7. struną B E A D G B E
OPEN A Strój open A (puste struny nastrojone na akord A) – E A E A C# E
OPEN D Strój open D (puste struny nastrojone na akord D) – D A D F# A D
OPEN E Strój open E (puste struny nastrojone na akord E) – E B E G# B E
OPEN G Strój open G (puste struny nastrojone na akord G) – D G D G B D
DADGAD Strój alternatywny często stosowany do tappingu i innych technik – D A D G A D
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 █Używanie obniżonego stroju
Wszystkie struny można nastroić niżej względem zwykłego stroju o jeden ( ♭ ×1), dwa ( ♭ ×2) lub trzy 
( ♭ ×3) półtony.

Dotknij żądanego stroju obniżonego.

UWAGA
Obniżone strojenie nie jest możliwe w przypadku tunera chromatycznego (CHROMATIC).
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Używanie podkładów rytmicznych
Możesz grać do podkładów rytmicznych zapisanych w urządzeniu.

Włączanie podkładów rytmicznych

Gdy funkcja jest włączona, można ustawiać i odtwarzać podkłady rytmiczne.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

Włącza się funkcja podkładów rytmicznych i otwiera ekran podkładów rytmicznych.

Za pomocą ekranu dotykowego i przycisków nożnych można odtwarzać, zatrzymywać i ustawiać podkłady 
rytmiczne.
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Ustawianie podkładów rytmicznych

Możliwe są różne ustawienia podkładów rytmicznych.

Wybieranie wzorców rytmicznych

Można wybrać odtwarzany wzorzec rytmiczny.

1. Dotknij nazwy wzorca rytmicznego rytmu na ekranie podkładów rytmicznych ( → strona 60).

Nazwa wzorca rytmicznego

2. Dotknij żądanego wzorca rytmicznego. Następnie dotknij BACK.

Wybrany wzorzec rytmiczny jest włączony.

WSKAZÓWKA
Patrz „Wzorce rytmiczne” na stronie 66, aby uzyskać informacje o typach wzorców rytmicznych.
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Ustawianie odliczania

Umożliwia określenie, czy przed rozpoczęciem nagrywania pętli ma być odtwarzany dźwięk odliczania.

1. Dotknij COUNT na ekranie podkładów rytmicznych ( → strona 60).

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Dźwięk odliczania jest wyłączony.
ON Dźwięk odliczania jest włączony.
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Regulacja tempa

Tempo podkładu rytmicznego można regulować.

1. Przeciągnij pokrętło BPM w górę lub w dół na ekranie podkładów rytmicznych ( → strona 60).

Tempo

WSKAZÓWKA
• Parametr ten można ustawić w zakresie od 40 do 250.
• Ustawione na tym ekranie tempo obejmie także efekty i looper.

• Naciśnij i przytrzymaj , aby otworzyć tempo na ekranie dotykowym. Następnie stukaj  z 

żądaną prędkością, aby ustawić tempo.

Ekran dotykowy

63



Regulacja głośności

Głośność podkładu rytmicznego można regulować.

1. Przeciągnij pokrętło VOL w górę lub w dół na ekranie podkładów rytmicznych ( → strona 60).

Głośność

WSKAZÓWKA
Parametr ten można ustawić w zakresie od 0 do 100.
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Rozpoczynanie i zatrzymywanie podkładu rytmicznego

Podkład rytmiczny można rozpoczynać i zatrzymywać.

1. Dotknij PLAY lub STOP na ekranie podkładów rytmicznych ( → strona 60).

Zatrzymywanie odtwarzaniaRozpoczynanie odtwarzania

WSKAZÓWKA
• Przy otwartym ekranie podkładów rytmicznych można rozpoczynać i zatrzymywać podkład rytmiczny za 

pomocą przycisków nożnych.

Start Stop

• Podczas odtwarzania podkładu rytmicznego można otworzyć ekran główny. Umożliwia to na przykład wybra-
nie zapamiętanych brzmień i użycie loopera podczas odtwarzania podkładu rytmicznego.

• Aby zatrzymać podkład rytmiczny podczas wykonywania innych czynności, dotknij  na ekranie 
głównym, a następnie zatrzymaj go.
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Wzorce rytmiczne

Lp. Nazwa wzorca Metrum Lp. Nazwa wzorca Metrum Lp. Nazwa wzorca Metrum
1 GUIDE 4/4 24 R&B1 4/4 47 Jazz2 4/4
2 8Beats1 4/4 25 R&B2 4/4 48 Fusion 4/4
3 8Beats2 4/4 26 70’s Soul 4/4 49 Swing1 4/4
4 8Beats3 4/4 27 90’s Soul 4/4 50 Swing2 4/4
5 16Beats1 4/4 28 Motown 4/4 51 Bossa1 4/4
6 16Beats2 4/4 29 HipHop 4/4 52 Bossa2 4/4
7 16Beats3 4/4 30 Disco 4/4 53 Samba1 4/4
8 Rock1 4/4 31 Pop 4/4 54 Samba2 4/4
9 Rock2 4/4 32 PopRock 4/4 55 Breaks1 4/4

10 Rock3 4/4 33 IndiePop 4/4 56 Breaks2 4/4
11 ROCKABLY 4/4 34 EuroPop 4/4 57 Breaks3 4/4
12 R'n'R 4/4 35 NewWave 4/4 58 12/8 Grv 12/8
13 HardRock 4/4 36 OneDrop 4/4 59 Waltz 3/4
14 HeavyMtl 4/4 37 Steppers 4/4 60 JzWaltz1 3/4
15 MtlCore 4/4 38 Rockers 4/4 61 JzWaltz2 3/4
16 Punk 4/4 39 Ska 4/4 62 CtWaltz1 3/4
17 FastPunk 4/4 40 2nd Line 4/4 63 CtWaltz2 3/4
18 Emo 4/4 41 Country 4/4 64 5/4 Grv 5/4
19 TomTomBt 4/4 42 Shuffle1 4/4 65 Metro3 3/4
20 Funk1 4/4 43 Shuffle2 4/4 66 Metro4 4/4
21 Funk2 4/4 44 Blues1 4/4 67 Metro5 5/4
22 FunkRock 4/4 45 Blues2 4/4 68 Metro
23 JazzFunk 4/4 46 Jazz1 4/4
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Używanie loopera
Możesz nagrywać swoją grę i tworzyć stereofoniczne pętle o długości do 5 sekund.

Uruchamiania loopera

Gdy funkcja jest włączona, można tworzyć i odtwarzać pętle.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

Włącza się looper i pojawia ekran loopera.

Za pomocą ekranu dotykowego i przycisków nożnych można dokonywać ustawień loopera oraz rozpoczy-
nać i zatrzymywać nagrania i podkłady.

Uwagi dotyczące tempa loopera
• Tempo loopera jest również wykorzystywane przez efekty i podkład rytmiczny.
• Tempo można ustawić w sposób opisany w punkcie „Regulacja tempa głównego” na stronie 39 i „Regulacja 

tempa” na stronie 63.
• Zmiana tempa spowoduje utratę zapisanych danych.
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Ustawianie loopera

Możliwe są różne ustawienia loopera.

Ustawienie czasu nagrywania

Możliwe jest ustawienie długości nagrywanej frazy.

1. Przeciągnij pokrętło TIME w górę lub w dół na ekranie loopera ( → strona 67).

Długość nagrania

Ustawienie Objaśnienie

MANUAL Nagrywanie będzie kontynuowane, dopóki nie zostanie zatrzymane 
ręcznie lub nie zostanie osiągnięty maksymalny czas nagrywania.

♩ ×1–64

Ustaw wartość w zakresie 1-64 ćwierćnut. Rzeczywisty czas nagry-
wania zależy od ustawienia BPM (tempa) ( → „Regulacja tempa 
głównego” na stronie 39).
Czas nagrywania (sekundy) = 60 ÷ liczba uderzeń na minutę × 
ćwierćnuta

UWAGA
• Opcje ustawień obejmują MANUAL i 1-64 ćwierćnuty.
• Czas nagrywania w pętli wynosi od 1,5 do 5 minut przy włączonej funkcji UNDO ( → strona 72).
• Jeśli dane ustawienie spowodowałoby przekroczenie maksymalnego czasu nagrywania, zostanie on automa-

tycznie skrócony.
• Zmiana czasu nagrywania spowoduje utratę zapisanych danych.
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Regulacja głośności

Można regulować głośność loopera.

1. Przeciągnij pokrętło VOL w górę lub w dół na ekranie loopera ( → strona 67).

Głośność

WSKAZÓWKA
Parametr ten można ustawić w zakresie od 0 do 100.
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Zmiana pozycji loopera

Możliwa jest zmiana pozycji loopera.

1. Dotknij LOOPER SETTINGS na ekranie loopera ( → strona 67).

2. Dotknij żądanej pozycji loopera.

Umieść looper przed efektami

Umieść looper za efektami

WSKAZÓWKA
Looper umieszczony przed efektami umożliwia zmianę brzmienia zapętlonej frazy bez kontynuowania gry.

1 2 3 4 5

Zapamiętane brzmienie

IN OUT

Efekty i wzmacniacz

Looper

PRE-
EFFECTS

Looper

POST-
EFFECTS
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Ustawianie trybu zatrzymania

Możliwe jest ustawienie zachowania loopera po zatrzymaniu.

1. Dotknij LOOPER SETTINGS na ekranie loopera ( → strona 67).

2. Dotknij żądanego trybu zatrzymania (STOP MODE).

Pętla zatrzymuje się po zatrzymaniu.

Pętla zatrzymuje się po odtworzeniu jej do końca.

Pętla zatrzymuje się po stopniowym wyciszeniu.
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Włączanie i wyłączanie funkcji UNDO

Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji UNDO ( → strona 75).

1. Dotknij LOOPER SETTINGS na ekranie loopera ( → strona 67).

2. Dotknij UNDO, aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję.

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Funkcja UNDO wyłączona.
ON Funkcja UNDO włączona.

UWAGA
Gdy funkcja UNDO jest włączona (ON), maksymalny czas nagrywania wynosi 2 minuty i 30 sekund.
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Nagrywanie i odtwarzanie pętli

Wskazuje stan loopera.

1. Naciśnij , gdy otwarty jest ekran loopera.

Rozpocznie się nagrywanie pętli.

Naciśnij  podczas nagrywania, aby przerwać nagrywanie.

2. Zatrzymaj nagrywanie i rozpocznij odtwarzanie pętli.

Jeśli czas nagrywania jest ustawiony na MANUAL

Ponowne naciśnięcie  lub odczekanie do osiągnięcia maksymalnego czasu nagrywania powoduje 
zatrzymanie nagrywania i rozpoczęcie odtwarzania pętli.

Jeśli czas nagrywania jest ustawiony na ♩ ×1–64

Po osiągnięciu ustawionego czasu nagrywania nagrywanie zostanie zatrzymane i rozpocznie się odtwarza-
nie pętli.

3. Naciśnij .

Odtwarzanie pętli zostanie zatrzymane.
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4. Rozpoczynanie odtwarzania nagranej frazy

Naciśnij , gdy nagranie jest zatrzymane.

UWAGA
• Jeśli funkcja odliczania jest włączona ( → „Ustawianie odliczania” na stronie 62), nagrywanie rozpocznie się 

po odliczeniu.
• Zmiana tempa podkładu rytmicznego w czasie odtwarzania pętli powoduje usunięcie nagrywanej frazy.
• Sygnał wejściowy podawany przez gniazdo AUX IN nie będzie nagrywany.

WSKAZÓWKA
• W czasie odtwarzania odkładu rytmicznego aktywna jest kwantyzacja, dzięki czemu nawet jeśli czas końca 

nagrania nie jest dokładny, pętla zostaje automatycznie dopasowana tak, by jej odtwarzanie mieściło się w 
czasie.

• Podczas odtwarzania pętli można otworzyć ekran główny. Umożliwia to na przykład wybranie zapamiętanych 
brzmień i podkładów rytmicznych podczas odtwarzania pętli.  

Aby zatrzymać odtwarzanie pętli podczas wykonywania innych czynności, dotknij  na ekranie 
głównym, a następnie zatrzymaj je.

• Zamiast przełączników nożnych możliwa jest też obsługa poprzez dotykanie ekranu.
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Nakładanie dogrywek

Do nagranej pętli można dodawać dodatkowe dogrywki.

Wskazuje stan loopera.

1. Naciśnij  w trakcie odtwarzania pętli.

Rozpocznie się dogrywanie dźwięku.

Gdy pętla dotrze do końca, zostanie odtworzona od początku i możliwe będzie powtórzenie dogrywania.

2. Naciśnij  w trakcie dogrywania dźwięku.

Dogrywanie zostanie zatrzymane, ale pętla będzie nadal odtwarzana.

 █ Kasowanie ostatniej dogrywki (UNDO)
Przed użyciem funkcji UNDO należy ją włączyć ( → „Włączanie i wyłączanie funkcji UNDO” na stronie 72).

1. Naciśnij dwa razy  w trakcie odtwarzania pętli.

 █ Przywracanie skasowanej dogrywki (funkcja REDO)

1. Po skasowaniu dogrywki ponownie naciśnij dwa razy .
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Czyszczenie pętli

1. Po zatrzymaniu odtwarzania pętli naciśnij i przytrzymaj .

Nagrana pętla zostanie skasowana.
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Korzystanie z gniazd Send i Return
Możliwe jest korzystanie z zewnętrznych efektów po podłączeniu ich do gniazd Send i Return.
Pozycje send/return można dowolnie ustawiać i zapisywać w każdym zapamiętanym brzmieniu.
Ponieważ istnieją dwie pary gniazd send/return, można używać dwóch efektów lub efektu stereo.

UWAGA
Send/return jest liczony jako jeden z maksymalnej liczby efektów w zapamiętanym brzmieniu. ( → „Liczba efek-
tów w zapamiętanym brzmieniu” na stronie 26)

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, dla którego chcesz przypisać send/return.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Przeciągnij ikonę TAP do miejsca, w którym chcesz umieścić send/return. Następnie dotknij ikony.

4. Dotknij ustawienia send/return. Następnie dotknij OK.

Przy wyborze ustawienia zapoznaj się z poniższymi przykładami zastosowań.
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 █FxLoop 1, FxLoop 2
Sygnał jest wysyłany do zewnętrznego efektu z pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN i wraca 
do tej samej pozycji.

• FxLoop 1: Sygnał jest wysyłany z gniazda SEND-1 i wraca do gniazda RETURN-1.

• FxLoop 2: Sygnał jest wysyłany z gniazda SEND-2 i wraca do gniazda RETURN-2.

 █St.FxLoop
Sygnał stereo jest wysyłany do zewnętrznego efektu z pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN i 
wraca stereo do tej samej pozycji.

• Sygnał stereo jest wysyłany z gniazd SEND-1/2 i wraca do gniazd RETURN-1/2.

 █Send 1, Send 2
Sygnał jest wysyłany do zewnętrznego efektu z pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN.

• Send 1: Sygnał jest wysyłany z gniazda SEND-1.

• Send 2: Sygnał jest wysyłany z gniazda SEND-2.
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 █St.Send
Sygnał stereo jest wysyłany do zewnętrznego efektu z pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN.

• Sygnał stereo jest wysyłany z gniazd SEND-1/2.

 █Return 1, Return 2
Sygnał wraca z zewnętrznego efektu do pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN.

• Return 1: Sygnał wraca do gniazda RETURN-1.

• Return 2: Sygnał wraca do gniazda RETURN-2.

 █St.Return
Sygnał stereo wraca z zewnętrznego efektu do pozycji ustawionej na ekranie USE SEND/RETURN.

• Sygnał stereo wraca do gniazd RETURN-1/2.

UWAGA
• Aby usunąć send/return, patrz „Usuwanie efektów” na stronie 33.
• Aby zmienić send/return, patrz „Zmiana wzmacniaczy i efektów” na stronie 24.

WSKAZÓWKA
Send/return można również dodawać na ekranie CHANGE AMP/EFFECTS ( → „Dodawanie efektów” na 
stronie 31)
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Podłączanie urządzeń MIDI

Co można zrobić z podłączonymi urządzeniami MIDI

Połączenie G11 z urządzeniem MIDI umożliwia ich współdziałanie.

Zewnętrzne urządzenie MIDI
Do złącza MIDI OUT

Do złącza MIDI IN

 █ Co można zrobić z G11
• Ustawienia urządzenia MIDI można zmieniać przy zmianie zapamiętanych brzmień G11 .
• Tempo używane przez G11 można stosować do synchronizacji efektów delay i modulacji urządzenia MIDI.

 █ Co można robić z podłączonych urządzeń MIDI
• Urządzenie MIDI może zmieniać zapamiętane brzmienia G11.
• Tempo używane przez urządzenie MIDI można stosować do synchronizacji efektów delay i modulacji G11.
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Wprowadzanie ustawień transmisji MIDI zapamiętanych brzmień

Ustawienia transmisji MIDI można ustawić dla każdego zapamiętanego brzmienia.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, dla którego chcesz ustawić transmisję MIDI.

2. Dotknij  lub  na ekranie głównym.

Ustawianie danych MIDI wysyłanych przy wybranym zapamiętanym brzmieniu.

 █Ustawianie kanału używanego do transmisji danych MIDI
Dotknij MIDI CH., a następnie żądanego kanału MIDI.

Ustaw BASE, aby transmitować na ustawionym kanale zgodnie z procedurami opisanymi w „Ustawianie 
kanału odbioru danych MIDI” na stronie 83.

 █Ustawianie typu przesyłanych danych MIDI
Dotknij COMMAND, a następnie żądanego typu danych MIDI.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Brak transmisji danych MIDI
PC Transmisja danych zmiany programu.
CC Transmisja danych zmiany kontroli.
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W przypadku ustawienia PC wprowadź następujące ustawienia.

Dotknij, aby ustawić BANK MSB.

Dotknij, aby ustawić BANK LSB.

Dotknij, aby ustawić 
zmianę programu.

W przypadku ustawienia CC wprowadź następujące ustawienia.

Dotknij, aby ustawić numer CC.

Dotknij, aby ustawić wartość CC.

UWAGA
Gdy MIDI PROGRAM CHANGE SEND jest ustawiony na OFF, dane MIDI nie są przesyłane. ( → „Ustawianie prze-
syłania komunikatów zmiany programu do zewnętrznych urządzeń MIDI” na stronie 85)
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Inne ustawienia MIDI

Możliwe są inne ustawienia MIDI G11.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

 █Ustawianie kanału odbioru danych MIDI
Dotknij BASE CHANNEL, a następnie żądanego kanału MIDI.

Ustaw OMNI, aby odbierać dane na wszystkich kanałach.

 █Ustawianie transmisji danych MIDI odbieranych przez złącze MIDI IN z gniazda MIDI OUT
Dotknij przełącznika MIDI IN-THRU, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Dane nie są przesyłane.
ON Dane są przesyłane.
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 █Ustawianie odbierania danych zegara z zewnętrznych urządzeń MIDI
Dotknij przełącznika RECEIVE MIDI CLOCK, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Dane nie są odbierane.
ON Dane są odbierane. (G11 zsynchronizuje się z tempem urządzenia zewnętrznego.)

 █Ustawianie przesyłania danych zegara do zewnętrznych urządzeń MIDI
Dotknij przełącznika SEND MIDI CLOCK, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Dane nie są przesyłane.
ON Dane są przesyłane. (Urządzenie zewnętrzne może być synchronizowane z tempem G11)

 █Ustawianie sposobu odbierania komunikatów o zmianie programu
Dotknij PROGRAM CHANGE MODE, a następnie żądanego trybu.

Ustawienie Objaśnienie
BANK Zazwyczaj należy wybrać tę opcję.

DIRECT Wybierz tę opcję, gdy zewnętrzne urządzenie multimedialne nie może wysyłać komunika-
tów o zmianie banku.
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 █Ustawianie odbierania komunikatów zmiany programu z zewnętrznych urządzeń MIDI
Dotknij przełącznika MIDI PROGRAM CHANGE RECEIVE, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Komunikaty nie są odbierane.
ON Komunikaty są odbierane.

 █Ustawianie przesyłania komunikatów zmiany programu do zewnętrznych urządzeń MIDI
Dotknij przełącznika MIDI PROGRAM CHANGE SEND, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Ustawienie Objaśnienie
OFF Dane nie są przesyłane.
ON Dane są przesyłane.
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Korzystanie z odpowiedzi impulsowych (IR)
Odpowiedzi impulsowe rejestrują charakterystykę akustyczną przestrzeni i przeliczają je na dane.
Uchwycenie charakterystyki akustycznej brzmienia gitary z kolumny głośnikowej zarejestrowanego przez mikro-
fon umożliwia przeliczenie charakterystyki różnych kolumn głośnikowych na dane i użycie jej w efektach.
Pozwala to na odtworzenie autentycznych brzmień gitarowych bez użycia kolumn głośnikowych.

G11 dostarczany jest fabrycznie z danymi dla 70 odpowiedzi impulsowych.
Można też wczytywać i stosować własne dane odpowiedzi impulsowej oraz dane odpowiedzi impulsowej innych 
firm.

Przypisanie odpowiedzi impulsowych (IR)

Przypisz odpowiedź impulsową do zapamiętanego brzmienia.

1. Wybierz zapamiętane brzmienie, w którym chcesz korzystać z odpowiedzi impulsowej.

2. Dotknij  na ekranie głównym.

3. Dotknij ikony TAP.

Możesz przeciągnąć ikonę TAP do miejsca, w którym chcesz ustawić odpowiedź impulsową.

4. Dotknij żądanej odpowiedzi impulsowej.

Wybrana odpowiedź impulsowa zostanie dodana.

86



Wczytywanie danych odpowiedzi impulsowych (IR)

Można wczytywać własne dane odpowiedzi impulsowej oraz dane odpowiedzi impulsowej innych firm.

UWAGA
Można wczytywać dane odpowiedzi impulsowych w następujących formatach.
• Format: WAV
• Częstotliwość próbkowania: 44.1–192 kHz

1. Skopiuj dane odpowiedzi impulsowej do pamięci USB.

2. Podłącz pamięć USB do portu USB HOST.

3. Dotknij  na ekranie głównym.

4. Dotknij , aby wybrać miejsce zapisu.

Dane odpowiedzi impulsowych są już przypisane do miejsc 001-070. Możesz przypisać dane odpowiedzi 
impulsowych do miejsc 071-200.

5. Dotknij przypisanej odpowiedzi impulsowej.
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6. Dotknij , aby otworzyć klawiaturę i wprowadzić nazwę odpowiedzi impulsowej.

Usuwanie znaków
Wprowadzanie znaków

Przesuwanie kursora
Klawisz Shift

Służy do przełączania między 
wielkimi i małymi literami oraz do 

zmiany typu znaku.

Pole wprowadzania tekstu
Kursor wskazuje pozycję wprowadzania tekstu

UWAGA
Dostępne są następujące znaki i symbole:
! # $ % & ' ( ) + , - . ; = @ [ ] ^ _ ` { } (spacja) A–Z, a–z, 0–9

7. Dotknij , aby potwierdzić wybór nazwy odpowiedzi impulsowej. Następnie dotknij OK.

Wybrana odpowiedź impulsowa zostanie przypisana.

Dotknij , aby zmienić nazwę.
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Korzystanie z funkcji interfejsu audio
G11 można stosować jako interfejs audio USB z 4 wejściami i 4 wyjściami.
Do komputera można wysyłać 4 kanały: 2 przed efektami i 2 po efektach.
Z komputera można wysyłać 2 kanały przed efektami i 2 po efektach.
Patrz „Przepływ sygnału” na stronie 7 w celu zapoznania się z pozycjami wejścia i wyjścia.

Instalacja sterownika

 █ Windows

1. Pobierz sterownik ZOOM G11 ze strony www.zoom.co.jp na dysk komputera.

UWAGA
Najnowszą wersję sterownika ZOOM G11 można pobrać z powyższej strony internetowej.

2. Uruchom instalator i postępuj zgodnie z jego instrukcjami, aby zainstalować sterownik ZOOM G11.

UWAGA
Szczegółowe informacje znajdziesz w Przewodniku instalacyjnym dołączonym do sterownika.

 █ Urządzenie Mac or iOS/iPadOS
Do korzystania z urządzeń Mac lub iOS/iPadOS nie jest wymagany żaden sterownik.
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Podłączanie do komputera lub urządzenia iOS/iPadOS

1. Podłącz G11 do komputera lub urządzenia iOS/iPadOS przewodem USB.

Gniazdo 
USB-C

UWAGA
Do podłączenia rejestratora do urządzenia mobilnego z systemem iOS/iPadOS wyposażonego w złącze Light-
ning wykorzystaj przejściówkę Lightning to USB Camera Adapter (lub Lightning to USB 3 Camera Adapter).

2. Ustaw przełącznik  w położeniu ON.

Włącz G11 i podłącz urządzenie iOS/iPadOS.

Przy podłączaniu do komputera przejdź do kroku 3.

3. W przypadku podłączania komputera ustaw G11 jako urządzenie dźwiękowe.
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Wprowadzanie ustawień interfejsu audio

Możliwe jest na przykład regulowanie poziomów nagrywania i balansu odsłuchu.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Wprowadź ustawienia interfejsu audio.

 █Regulacja głośności (poziomów nagrywania) wysyłanych do komputera
Przeciągnij pokrętła RECORDING GAIN (dźwięk za efektami) i RECORDING GAIN (DRY) (dźwięk przed 
efektami) w górę i w dół, aby dostosować poziomy nagrywania. Wartości ustawień są wyświetlane nad 
pokrętłami.

Umożliwia regulację poziomu nagrywania sygnałów za efektami.

Umożliwia regulację poziomu nagrywania sygnałów przed efektami.

WSKAZÓWKA
• Zakres ustawień wynosi od -6 do +6 dB.
• W sumie do komputera wysyłane są 4 kanały audio: 2 kanały za RECORDING GAIN (dźwięk za efektami) i 2 

kanały po RECORDING GAIN (DRY) (dźwięk przed efektami).

 █Regulacja głośności sygnału wejściowego z komputera
Przeciągnij pokrętło REAMP GAIN w górę i w dół, aby ustawić poziom wejściowy. Wartość ustawienia jest 
wyświetlana nad pokrętłem.

WSKAZÓWKA
• Zakres ustawień wynosi od -6 do +6 dB.
• W sumie z komputera można wprowadzić 4 kanały: po 2 na pozycję przed i po efektach.
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 █Regulacja balansu odsłuchu
Umożliwia to regulację balansu między sygnałem wyjściowym komputera a sygnałem bezpośrednim  
(G11 audio).

Przeciągnij pokrętło MONITOR BALANCE w górę i w dół, aby ustawić balans. Wartość ustawienia jest 
wyświetlana nad pokrętłem.

WSKAZÓWKA
Zakres ustawień wynosi 0-100.
Balans będzie miał tylko sygnał bezpośredni przy ustawieniu 0 i tylko wyjście komputerowe przy ustawieniu 100.
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Bezprzewodowe podłączanie urządzeń iOS/iPadOS
Podłączenie ZOOM BTA-1 lub innego dedykowanego adaptera bezprzewodowego umożliwia bezprzewodowe 
sterowanie G11 z iPhone/iPad za pomocą aplikacji Guitar Lab iOS/iPadOS.

UWAGA
• Podłącz adapter BTA-1 lub inny dedykowany adapter łączności bezprzewodowej przed włączeniem 

zasilania G11.
• Pobierz dedykowaną aplikację ze sklepu App Store.

1. Podłącz adapter BTA-1 lub inny dedykowany adapter łączności bezprzewodowej przy wyłączonym 
zasilaniu G11.

ZOOM BTA-1 lub inny dedykowany 
adapter łączności bezprzewodowej

2. Ustaw przełącznik  w położeniu ON.

3. Uruchom program Guitar Lab na urządzeniu iPhone/iPad.

4. Nawiąż połączenie na ekranie ustawień Guitar Lab.

WSKAZÓWKA
Procedury ustawień Guitar Lab opisane są w jego instrukcji obsługi.
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Dokonywanie ustawień

Ustawianie referencyjnego poziomu wyjściowego

Poziom wyjściowy G11 można dostosować do podłączonego urządzenia wyjściowego.

1. Dotknij  lub  na ekranie głównym.

2. Dotknij AUDIO OUTPUT LEVEL.

3. Dotknij żądanego ustawienia.

Ustawienie Objaśnienie
INST Używaj przy podłączeniu do wzmacniacza gitarowego

LINE Używaj przy podłączeniu do głośników odsłuchowych, systemów PA lub innych 
urządzeń z wejściem liniowym
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Ustawianie funkcji AUTOSAVE

Przy włączonej (ON) funkcji AUTOSAVE zapamiętane brzmienia będą zapisywane automatycznie, gdy ich zawar-
tość zostanie zmieniona.

1. Dotknij  lub  na ekranie głównym.

2. Dotknij przełącznika AUTOSAVE, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie
ON Włącza to funkcję AUTOSAVE.
OFF Wyłącza to funkcję AUTOSAVE.

WSKAZÓWKA
Zapamiętane brzmienia nie są zapisywane automatycznie, jeśli funkcja AUTOSAVE jest wyłączona.

Przy zmianie zawartości zapamiętanego brzmienia w prawym górnym rogu ekranu ekran się ikona  wskazu-
jąca, że brzmienie różni się od zapisanych ustawień.
Dotknij tej ikony, aby otworzyć ekran zapisu zapamiętanego brzmienia i zapisz ustawienia w razie potrzeby. 
( → „Zapis zapamiętanych brzmień” na stronie 40)
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Ustawianie funkcji PRESELECT

Przy włączonej funkcji PRESELECT przełączanie banków za pomocą  nie spowoduje natychmia-
stowej zmiany zapamiętanego brzmienia. Wybranie nowego zapamiętanego brzmienia spowoduje zatwierdzenie 
zmiany. Umożliwia to podczas występu na żywo bezpośrednie przejście do zapamiętanego brzmienia, który nie 
znajduje się w pobliżu aktualnego.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij przełącznika PRESELECT, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie
ON Włącza to funkcję PRESELECT.
OFF Wyłącza to funkcję PRESELECT.
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Regulacja jasności i kontrastu wyświetlacza

Jasność ekranu dotykowego oraz kontrast wyświetlaczy wzmacniacza i sekcji efektów można regulować.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Regulacja jasności ekranu dotykowego

Przeciągnij w lewo lub prawo, aby ustawić jasność.

3. Regulacja kontrastu wyświetlaczy

Przeciągnij w lewo lub prawo, aby ustawić kontrast.

Wyświetlacze, które można regulować Objaśnienie
LCD 1–5 Wyświetlacze sekcji efektów
AMP Wyświetlacze sekcji wzmacniacza
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Ustawianie trybu ECO

Funkcja ta umożliwia automatyczne wyłączenie urządzenia po 10 godzinach bezczynności.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij przełącznika ECO, aby ustawić go w pozycji ON/OFF.

Dotykanie powoduje włączenie lub wyłączenie.

Ustawienie Objaśnienie

ON Zasilanie zostaje automatycznie odcięte, jeśli urządzenie nie jest 
używane przez 10 godzin.

OFF Tryb ECO zostaje wyłączony.
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Zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Można sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego stosowaną w G11.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij VERSION/INFO.

Wyświetlona zostaje wersja oprogramowania sprzętowego i presetów.

Wersja oprogramowania  
sprzętowego G11
Wersja DSP
Wersja presetu

Wersja BOOT
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Sprawdzanie informacji o licencji

Można sprawdzić informację o licencji G11.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij VERSION/INFO.

3. Dotknij LICENSE/INFO.

Wskazana zostanie informacja o licencji G11 .
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Aktualizacja

Oprogramowanie sprzętowe rejestratora G11 można zaktualizować do najnowszej wersji.
Najnowszą wersję oprogramowania można pobrać ze strony internetowej Zoom (www.zoom.co.jp).
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Urządzenie pozwala przywrócić ustawienia fabryczne.

1. Dotknij  na ekranie głównym.

2. Dotknij ALL INITIALIZE.

3. Dotknij ALL INITIALIZE.

Wykonana zostanie inicjalizacja przywracająca ustawienia domyślne. Następnie G11 normalnie się 
uruchomi.

UWAGA
Inicjalizacja spowoduje nadpisanie parametrami fabrycznymi wszystkich ustawień (włącznie z brzmieniami). 
Przed użyciem tej funkcji zastanów się, czy nie utracisz potrzebnych danych.

WSKAZÓWKA
Aby przerwać inicjalizację, dotknij BACK w kroku 3.
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Rozwiązywanie problemów technicznych

Urządzenie nie włącza się

• Sprawdź, czy przełącznik zasilania POWER jest ustawiony w pozycji ON.
• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone. ( → „Podłączanie” na stronie 17)

Brak dźwięku lub bardzo niski poziom głośności

• Sprawdź, czy przewody są prawidłowo podłączone. ( → „Podłączanie” na stronie 17)
• Ustaw poziom głośności efektów. ( → „Regulacja efektów” na stronie 28)
• Ustaw poziom głośności zapamiętanego brzmienia. ( → „Regulacja poziomu zapamiętanego brzmienia” na 

stronie 37)
• Ustaw poziom głośności sygnału wyjściowego. ( → „Regulowanie ogólne głośności” na stronie 19)
• Jeśli do regulacji poziomu głośności używasz pedału ekspresji, ustaw go w pozycji odpowiadającej właściwej 

głośności.
• Sprawdź, czy gniazdo wyjściowe tunera nie jest wyciszone (MUTE). ( → „Używanie tunera” na stronie 57)

Występują uciążliwe szumy

• Sprawdź, czy przyczyną szumów nie jest ekranowany przewód.
• Stosuj oryginalny zasilacz marki ZOOM. ( → „Podłączanie” na stronie 17)

Efekty nie działają

• Jeśli przekroczona zostanie moc obliczeniowa dla przetwarzania efektów, wyświetli się komunikat PROCESS 
OVERFLOW (przekroczenie zakresu). W takim przypadku efekt zostanie pominięty. ( → „Liczba efektów w zapa-
miętanym brzmieniu” na stronie 26)

Pedał ekspresji nie działa prawidłowo

• Wybierz efekt pedałowy. ( → „Używanie wbudowanego pedału” na stronie 51)
• Sprawdź ustawienia pedału ekspresji. ( → „Używanie wbudowanego pedału” na stronie 51)
• Wyreguluj pedał ekspresji. ( → „Regulacja pedału” na stronie 53)
• Potwierdź ustawienie podłączonego pedału. ( → „Obsługa zewnętrznego pedału” na stronie 55)

Poziom głośności nagrany w DAW jest niski

• Sprawdź ustawienie poziomu nagrywania. ( → „Wprowadzanie ustawień interfejsu audio” na stronie 91)
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Specyfikacja
Maksymalna liczba jednoczesnych efektów Wzmacniacz + 9 efektów

Liczba zestawów ustawień stworzonych przez  
użytkownika

240

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz

Przetwarzanie A/D 24 bity ze 128-krotnym próbkowaniem nadmiarowym

Przetwarzanie D/A 24 bity ze 128-krotnym próbkowaniem nadmiarowym

Przetwarzanie sygnału 32 bitów

Charakterystyka częstotliwości 20 Hz – 20 kHz (+1 dB/−2 dB) (10kΩ load)

Wyświetlacze 5” TFT color LCD (800×480)
Dot-matrix LCDs (128×32) (6)

Wejścia INPUT Standardowe gniazdo jack mono
 Zalecany poziom wejścia: -20 dBu
 Impedancja wejściowa (wejście liniowe): 500 kΩ

RETURN Standardowe gniazdo mono typu Jack (2)
 Zalecany poziom wejścia: -20 dBu
 Impedancja wejściowa (wejście liniowe): 1 MΩ

AUX IN Gniazdo mini jack stereo
 Zalecany poziom wejścia: -10 dBu
 Impedancja wejściowa (wejście liniowe): 10 kΩ

Wyjścia Lewa/prawa strona Standardowe gniazdo jack mono
 Maksymalny poziom sygnału wyjściowego:
 INST/LINE +11.4 dBu/+19 dBu (przy impedancji wyjściowej 10 kΩ lub wyższej)

PHONES Standardowe złącze jack stereo
 Maksymalny poziom sygnału wyjściowego:
 Line +11,4 dBu (przy impedancji wyjściowej 10 kΩ lub wyższej)
 Słuchawki 24 mW + 24 mW (obciążenie 32 Ω)

SEND Standardowe gniazdo mono typu Jack (2)
 Maksymalny poziom sygnału wyjściowego:
 Line +11,4 dBu (przy impedancji wyjściowej 10 kΩ lub wyższej)

Wejście S/N 123 dB

Poziom szumów 
 (szum resztkowy)

L/R INST/LINE −99.5 dBu/−92.5 dBu

SEND -99,0 dBu

MIDI IN/OUT 5-stykowe złącza DIN

Wejście sterujące Wejście FP02M

Zasilanie Zasilacz sieciowy: 12 V DC (środkowy plus) 2000 mA) (ZOOM AD-19)

USB Port: USB 2.0 Micro-B/obsługiwany przewód: Typ C
Guitar Lab: USB 1.1 o pełnej prędkości transferu
Interfejs audio: USB 2.0 High Speed, 44.1kHz/32-bit, 4 in, 4 out
• Zastosuj przewód USB obsługujący transfer danych. Zasilanie urządzenia  
poprzez USB nie jest możliwe.

USB HOST Port: USB 2.0 Typ A/Standard: USB 2.0 o wysokiej prędkości transferu (High Speed)
• Użyj pamięci flash USB.

OBSŁUGA ZDALNA ZOOM BTA-1 lub inny dedykowany adapter łączności bezprzewodowej

Wymiary zewnętrzne 253 mm (G) x 495 mm (S) x 64 mm (W)

Waga 2,8 kg

• 0 dBu = 0,775 V
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Schemat implementacji MIDI
Multiefekt gitarowy 
     Model: G11 Data: 16 marca 2020 r.
     Schemat implementacji MIDI Wersja: 1,00

Funkcja...
Transmitted Recognized Remarks

Basic
Channel

Default
Changed

1 - 16 
1 - 16 

1 - 16 
1 - 16 

Memorized

Mode 
Default
Messages
Altered

x 
x 
****************** 

x 
x 

Note
Number True voice

x
****************** 

x 

Velocity Note ON 
Note OFF

x 
x

x 
x

Aftertouch Key
Channel 

x 
x

x 
x

Pitch Bend x x

Control
Change 0–127 o* x

Program 
Change True #

o 0–127
****************** 

o  0–127 
0–127

System Exclusive x x

System
Common

Song position
Song selection
Tune

x 
x 
x

x 
x 
x

System
Real-time

Clock
Command

o
x

o
x

Aux
Messages

Local ON/OFF
All Notes OFF
Active Sense
Reset

x
x
x
x

x
x
x
x

Uwagi *Wartości wysyłane przez wyjście MIDI można zmieniać za pomocą ustawienia „SET MIDI OUT”.

Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO 

o: Tak
x: Nie
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ZOOM CORPORATION
4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

www.zoom.co.jp
Z2I-3886-01

https://www.zoom.co.jp
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