
 
 
 
 
 
 
 

 

Instrukcja obsługi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Urządzenie posiada frazy demonstracyjne (90 – 99). 
 Jeśli zostaną skasowane, nie będzie można ich odzyskać. Należy je zachować, jak opisano w akapicie „Wykonywanie kopii 

zapasowej danych” (s. 37). 
 

* W ustawieniu fabrycznym zasilanie rekordera RC-300 zostanie wyłączone automatycznie po upłynie 10. godzin bezczynno-
ści. 

 Jeśli chcesz, aby zasilanie było włączone przez cały czas, parametrowi „Auto Off" wybierz wartość „OFF”, jak opisano na s. 33. 
 Zmienione ustawienia zostaną stracone po wyłączeniu zasilania. Aby ich nie stracić, przed wyłączeniem zasilania należy je 

zachować. 
 

 
 
 
 

Podstawowe własności 
 

 
Witamy w świecie pętli! 

 

 
Looper RC-300 to pedałowy rekorder, umożliwiający rejestrowanie gitarowych fraz audio lub wokalu i odtwarzanie ich za pomocą pedałów. 
Istnieje możliwość tworzenia rozmaitych brzmień, nakładając dźwięk podczas zapisu i odtwarzając go w czasie rzeczywistym. 

• Zapisać można maksymalnie 3 godziny dźwięku stereofonicznego (łącznie dla wszystkich fraz) w maksymalnie 99. komórkach pamięci 
fraz. 

• Zapis na trzech śladach zapewnia szeroki wachlarz możliwości. 

• Sygnał wejściowy audio może być stereofoniczny. 

• Oprócz wejścia gitarowego (gniazdo [INST]) urządzenie wyposażono w wejście mikrofonowe (gniazdo [MIC]) i gniazdo [AUX IN]. Po-
zwala to podłączyć mikrofon i rejestrować w pętli wokal lub dźwięk z cyfrowego odtwarzacza audio. 

• Za pomocą kabla USB rekorder można w łatwy sposób połączyć z komputerem. Po połączeniu, dzięki komunikacji audio, będzie można 
eksportować i importować frazy (pliki WAV) (s. 36). 

• Podczas odtwarzania śladu można stosować efekt, zsynchronizowany z tempem. Do sterowania efektami można używać pedału eks-
presji (s. 28). 

• Po połączeniu dwóch rekorderów RC-300 kablem MIDI będzie można synchronizować ich pracę (s. 39). 
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Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o uważne przeczytanie sekcji zatytułowanych: „Bezpieczne użytkowanie urządzenia” (s. 44) oraz „Ważne uwagi” 
(s. 45). Rozdziały te zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania instrumentu. 
Ponadto - aby móc wykorzystać w pełni wszystkie możliwości urządzenia - należy przeczytać niniejszą instrukcję w całości. Po przeczytaniu powinna być ona 
przechowywana w zasięgu ręki, jako odnośnik i pomoc w użytkowaniu instrumentu. 
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Opis paneli 
 

 

 

 

Panel górny 
 

 

 
Nazwa elementu Opis Strona

Grupa MASTER 
 Potencjometr [LEVEL] Regulacja ogólnego poziomu głośności wyjściowej (gniazda grupy MAIN OUTPUT). 

* Potencjometr ten nie zmienia poziomu głośności w gniazdach grupy SUB OUTPUT oraz gnieździe [USB]. 
 

Grupa TRACK 
Potencjometry [1]–[3] Regulacja poziomu głośności śladów 

17 

Diody [STATUS] Dioda świeci się, gdy ślad zawiera dane. 10  
Przyciski [EDIT] Przyciski służą do edycji ustawień danego śladu. 17 
Grupa RHYTHM 
Potencjometr [LEVEL] Regulacja poziomu głośności rytmu. 
Przycisk [ON/OFF] Włączanie i wyłączanie rytmu. 
Przycisk [TAP TEMPO] Naciśnij ten przycisk w żądanym tempie, aby wyznaczyć tempo rytmu (tempo pamięci fraz: s. 21). 

 

Przycisk [EDIT] Edycja ustawień rytmu. 

25 
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Nazwa elementu Opis Strona

MEMORY 

Ekran 

Wyświetlanie numeru aktywnej komórki pamięci fraz oraz różnych informacji. 
Na niżej pokazanym ekranie roboczym, który jest podstawowym ekranem roboczym rekordera, wyświetlane będą 
niżej podane informacje. 
 

Numer komórki pamięci fraz Nazwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miernik poziomu sygnału 
poszczególnych śladów. 

10 

Przycisk [MEMORY EDIT] Edycja ustawień pamięci fraz. 20 

Przycisk [SYSTEM] Edycja ustawień systemowych. 32 

Przyciski [◄] i [►] Przyciski te służą do zaznaczania parametru, wyświetlanego na ekranie. 9 

Potencjometr 
[MEMORY/VALUE] 

W ramach podstawowego ekranu roboczego p[potencjometr służy do wybierania komórek pamięci fraz. 
W ramach edycyjnych ekranów roboczych potencjometr służy do modyfikowania wartości. 

10, 
9 

Przycisk [WRITE] Zachowywanie ustawień w pamięci fraz. 14 

 

Przycisk [EXIT] Wyłączanie ekranu edycyjnego i powrót do podstawowego ekranu roboczego. Przycisk służy również do anulowania 
operacji. 9 

Grupa INPUT LEVEL 

Potencjometry [AUX], 
[INST] i [MIC] Regulacja poziomu sygnału wejściowego (z gniazda [AUX], grupy INST, gniazda [MIC]). 

 

Dioda [PEAK] Potencjometrem grupy INPUT LEVEL należy tak dobierać poziom sygnału wejściowego, aby ta dioda migała od 
czasu do czasu w najgłośniejszych momentach. 

6 

Grupa LOOP FX 

Przycisk [LOOP FX] Edycja ustawień funkcji LOOP FX. 
Diody [TRANSPOE], 
[MODULATION], [VOICE], 
[GUITAR] i [OTHER] 

Wskaźniki aktualnie używanej kategorii efektów. 

Pedał [LOOP FX] 

Włączanie i wyłączanie funkcji LOOP FX. 
 

 
Jeśli pedał [LOOP FX] wciśniesz na 2 sekundy lub dłużej, za pomocą pedałów grupy TRACK 1 będzie można 
wywoływać komórki pamięci fraz, a za pomocą pedałów grupy TRACK 3 będzie można wybierać typ efektu. 
Szczegóły w akapicie „Używanie pedałów do wywoływania pamięci fraz lub efektów” (s. 10). 

Włączanie i wyłączanie funkcji LOOP FX to nie jest jedyna funkcja, do jakiej może służyć pedał [LOOP FX] (s. 23). 

 

Pedał [EXP 1] 
Sterowanie efektem funkcji LOOP FX w zależności od głębokości wciśnięcia pedału. 
Przeznaczenie pedału [EXP 1] może być różne dla poszczególnych komórek pamięci fraz. Szczegóły w akapicie 
„Wybieranie funkcji pedałom i sterownikom zewnętrznym” (s. 23). 

28 

Grupa ALL START/STOP 

 Pedał [ALL START/STOP] Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania wszystkich śladów równocześnie. 
11 

Grupy TRACK 1 – TRACK 3 

Diody [REC] (czerwone) Świecą się podczas zapisu. 
Diody [PLAY] (zielone) Świecą się podczas odtwarzania. 

Podczas dogrywania świecą się równocześnie obydwie diody (czerwona [RED] i zielona [PLAY]) 

10 

Przełączanie odtwarzania, zapisu i 
dogrywania 

Gdy ślad jest pusty: zapis  dogrywanie  odtwarzanie. 
Gdy ślad zawiera dane: odtwarzanie  dogrywanie. 10 

Pedały [REC/DUB/PLAY] 
Funkcje UNDO i REDO 

Podczas odtwarzania lub dogrywania wciśnięcie pedału na dwie sekundy 
lub dłużej uruchamia funkcję UNDO (anulowanie zapisu lub ostatniej do-
grywki). 
Aby uruchomić funkcję REDO, ponownie wciśnij pedał na dwie sekundy lub 
dłużej (usunięty dźwięk zostanie przywrócony). 

12 

STOP Przerywanie zapisu, odtwarzania lub dogrywania śladu. 11 

TAP TEMPO Wyznaczanie tempa przez nabicie (kilkakrotne naciśnięcie pedału). 21 

 

Pedały [STOP] 
Kasowanie śladu Aby skasować zawartość śladu, przytrzymaj wciśnięty pedał przez co 

najmniej 2 sekundy. 12 
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Połączenia na ścianie tylnej 
 
 
 

Regulacja poziomu sygnału wejściowego 
 

Odpowiednim potencjometrem grupy INPUT LEVEL dobierz poziom 
sygnału tak, aby dioda [PEAK] migała od czasu do czasu w najgło-
śniejszych momentach. 

 

 
 
 

Gniazdo [DC IN] 
Gniazdo zasilania, przeznaczone 
do podłączania zasilacza. 
* Należy stosować tylko zasilacz, 

dołączony do rekordera. Użycie 
innego zasilacza może spowo-
dować nieprawidłowe działanie 
lub awarię urządzenia. 

Gniazdo MIC] 
Tutaj należy podłączać mikrofon. 

 

Przełącznik [PHANTOM] 

Jeśli używasz mikrofonu 
pojemnościowego, 
ustaw go w pozycji „ON”. 
Jeśli używasz mikrofonu 
dynamicznego, wybierz 
pozycję „OFF”. 
* Przełącznik zazwyczaj 

znajduje się w pozycji 
„OFF”. 

Grupa INST 
Te gniazda służą do 
podłączania gitary, basu 
lub procesora efektów. 

Podłączając stereofonicz-
ny procesor efektów 
należy używać obydwu 
gniazd. Źródła sygnału 
monofonicznego należy 
podłączać do gniazda 
[L/MONO]. 

Gniazdo [AUX] 
Użyj wtyczki mini JACK stereo, 
aby podłączyć odtwarzacz 
audio. 

 
 

 
 
 
 

Gniazdo [PHONES] 
Tutaj można 
podłączać 
stereofonicz-
ne słuchawki 
(sprzedawane 
oddzielnie). 

 
 
 
 
 

Przełącznik [POWER] 
Włączanie i wyłączanie zasilania (s. 7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aby zabezpieczyć 
się przed przypad-
kową utratą zasila-
nia, która może 
nastąpić w wyniku 
wyrwania wtyczki 
zasilacza, kabel 
zasilacza należy 
zamocować na 
zaczepie w sposób 
pokazany na poniż-
szym rysunku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zabezpieczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupa MAIN OUTPUT 
Gniazda służą do łączenia urządzenia ze 
wzmacniaczem lub odsłuchem. 

Jeśli system jest monofoniczny, należy używać 
gniazda [L/MONO]. Wejściowy sygnał stereofo-
niczny będzie wyprowadzany jako sygnał 
monofoniczny. 
 
Grupa SUB OUTPUT 
Gniazda służą do łączenia wzmacniacza z 
mikserem lub innym sprzętem. Gniazdami tymi 
można wyprowadzać sygnał wybranego śladu, 
sygnał wejściowy audio lub dźwięk z kompute-
ra, podłączonego do gniazda [USB], niezależ-
nie od gniazd grupy MAIN OUTPUT (s. 33). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gniazda 
[CTL 1, 2/EXP 2] i 
[CTL 3, 4/EXP 3] 
 
Do tych gniazd można podłą-
czać pedały ekspresji (EV-5, itp.; 
sprzedawane oddzielnie) lub 
pedały przełączające (FS-5U, 
FS-6; sprzedawane oddzielnie) i 
używać ich do sterowania 
parametrami rekordera (s. 24). 

 
 
 
 
 

Złącza MIDI 
 

Gniazda służą do 
podłączania sprzętu 
MIDI (s. 38). 
Tutaj można rów-
nież podłączyć drugi 
rekorder RC-300 w 
celu synchroniczne-
go odtwarzania fraz. 

 
 
 
Dźwięk z komputera 

można odtwarzać poprzez rekorder (s. 36). 
 

Zaślepka gniazda [USB] 
Aby podłączyć kabel USB, najpierw należy 
usunąć zaślepkę gniazda [USB]. Jeśli gniazdo 
[USB] nie będzie używane, zaślepkę należy 
zostawić na miejscu. 

Gniazdo [USB] 
Za pomocą dostępnego 
w sprzedaży kabla 
USB rekorder można 
łączyć z komputerem i 
używać do odczytu i 
zapisu fraz (plików 
WAV) (s. 14). 
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Włączanie zasilania 
 

Po wykonaniu połączeń kablowych włącz zasilanie we współpracujących urządzeniach w odpowiedniej kolejności. Włączenie zasilania w 
innej kolejności może być przyczyną uszkodzenia głośników lub współpracujących urządzeń. 

 
Gdy włączasz zasilanie Wzmacniacz powinien być włączony jako ostatni. 
Gdy wyłączasz zasilanie Wzmacniacz powinien być wyłączony jako pierwszy. 

 

1. Włącz zasilanie przyciskiem [POWER]. 
 

 

 
* Urządzenie wyposażone zostało w obwód zabezpieczający. Zacznie działać normalnie dopiero po krótkiej (kilkusekundowej) chwili. 

Również zasilanie PHANTOM zostanie doprowadzone do gniazda [MIC] dopiero po upływie niewielkiej ilości czasu. 
* Przed włączeniem lub wyłączeniem zasilania zawsze redukuj do minimum poziom głośności. Nawet po zredukowaniu poziomu głośno-
ści w momencie włączania zasilania możesz usłyszeć jakiś dźwięk. Pamiętaj, że jest to zjawisko normalne, które nie wskazuje na uster-
kę. 

 

 
Ostrzeżenie związane z wyłączaniem zasilania 

Zasilania nie wolno wyłączać, podczas wykonywania przez rekorder jednej z niżej wymienionych czynności. Może to spowo-
dować utratę danych. 
• Podczas zapisu, dogrywania lub odtwarzania 

• Podczas działania funkcji UNDO lub REDO 

• Podczas przełączania pamięci fraz 

• Gdy wyświetlany jest jeden z poniższych komunikatów: 

„Now working..”, „Now writing...”, „Now copying..”, „Exchanging..”, „Initializing...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi związane z połączeniami 

* Aby uniknąć uszkodzenia głośników i/lub innego sprzętu, przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń kablowych zawsze redukuj poziom 
głośności i wyłączaj zasilanie wszystkich urządzeń. 

* Przed podłączeniem lub odłączeniem kabli nie zapomnij zredukować do minimum poziomu głośności we wszystkich urządzeniach. 

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

 

Uwagi związane z używaniem mikrofonu 

* W zależności od usytuowania mikrofonów względem głośników mogą występować sprzężenia. Można temu zapobiec poprzez: 

• Zmianę ustawienia mikrofonu (ów). 

• Odsunięcie mikrofonu(ów) od głośników. 

• Redukcję poziomu głośności. 

* Jeśli mikrofon i wzmacniacz będą blisko siebie, dźwięk ze wzmacniacza może być przechwytywany przez mikrofon. Jeśli w takiej sytuacji 
wykonywany będzie zapis lub dogrywanie przez mikrofon, dźwięk ten również zostanie zarejestrowany. Wzmacniacz i mikrofon należy 
odseparować, aby dźwięk ze wzmacniacza nie był rejestrowany. 

* Zawsze wyłączaj zasilanie PHANTOM, gdy do urządzenia nie jest podłączony mikrofon pojemnościowy, wymagający takiego zasilania. Je-
śli omyłkowo podłączysz mikrofon dynamiczny, urządzenie odtwarzające audio lub urządzenie innego typu, może to być przyczyną awarii. 
Sprawdź w specyfikacji podłączanego mikrofonu, jakiego typu zasilania wymaga ten sprzęt. 

 Zasilanie PHANTOM tego urządzenia: prąd stały o napięciu 48 V, prąd maksymalny 10 mA) 
* Instrument wyposażono w gniazda symetryczne (XLR). Schemat gniazda pokazano niżej. Połączenia należy wykonywać 

po uprzednim sprawdzeniu schematu gniazd w podłączanym sprzęcie. 



 

 

Opis ogólny rekordera RC-300 
 
 

Struktura rekordera RC-300 
 
 

Pamięć fraz 99 
 
 
 

Pamięć fraz 1 
 
 

Ślad 1 
 

 
 

Ślad 2 
LOOP FX 

 

 
 

Ślad 3 
 
 
 

 
Rytm 

 

 
 
 

 
 

Parametry systemowe 
 
 
 
 

Czym są ślady (s. 16) i pamięć fraz (s. 20)? 
 

 

Rekorder RC-300 posiada trzy „ślady”, używane do zapisu i odtwarzania dźwięku instrumentu lub mikrofonu. Trzy takie 
ślady tworzą formę, nazywaną „pamięcią fraz”. Pamięć fraz posiada 99 komórek pamięci, w których można przechowy-
wać dane. 
 
 

Co to jest rytm? (s. 25) 
 

 

Oprócz trzech śladów rekorder może również odtwarzać „rytm”. Dźwięk można rejestrować słuchając rytmu, od-
twarzanego w wyznaczonym tempie. 

 

Czym jest funkcja LOOP FX? (s. 28) 
 

 

Do każdego śladu można stosować efekt. Efekt ten to element funkcji „LOOP FX”. 
 

 
 

Czym są ustawienia systemowe? (s. 32) 
 

 
Ustawienia, odnoszące się do rekordera jako całości, takie jak kontrast ekranu lub funkcja automatycznego wy-
łączania zasilania, nazywane są „ustawieniami systemowymi”. 

 
 
 
 

Zachowywanie danych (s. 14) 
 

Jeśli po wykonaniu zapisu, dogrywki lub edycji wywołasz inną frazę lub wyłączysz zasilanie, zarejestrowane dane zostaną stracone. 
Aby nie utracić danych, musisz zachować je, jak opisano w akapicie „Zachowywanie pamięci fraz” (s. 14). 
Natomiast ustawienia systemowe są zachowywane od razu. 
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Podstawowa procedura edycyjna 
 

Edycja ustawień rekordera to prosta i logiczna procedura. Przed kontynuacją proszę poświęcić chwilę, aby nauczyć się podstawowych 
procedur edycyjnych. 

 

 
Szczegółowy opis opcji znajdziesz na stronach, podanych obok. 

 
 

Opcja Strona 
 

Parametry śladu 16 
 

Ustawienia pamięci fraz 20 
 

Ustawienia rytmu 25 
 

Ustawienia funkcji LOOP FX 28 
 

Ustawienia systemowe 32 
 

1. Naciśnij przycisk opcji, którą chcesz modyfikować. 
 

Parametry śladu Ustawienia pamięci fraz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienia rytmu Ustawienia systemowe Ustawienia funkcji LOOP FX 
 
 

2. Przyciskami [◄][►] wybierz żądany parametr. Potencjometrem [MEMORY/VALUE] dobierz wartość. 
 
 

Wybierz parametr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dobierz wartość 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 

 

Operacje podstawowe 
 

 
W pokazany na diagramie sposób używaj pedału [REC/DUB/PLAY], aby rejestrować, dogrywać lub odtwarzać. 

 
 
 

Wybieranie pamięci fraz 
 

Potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz 
numer komórki pamięci fraz (1–99). 

Zapis 
 

Zarejestruj dźwięk gitary, basu lub odtwa-
rzacza audio, podłączonego do gniazda 
[AUX IN]. 

 

Numer komórki pamięci fraz 
 

Nazwa  
Naciśnięcie pedału [REC/DUB/PLAY] prze-
łącza urządzenie w tryb dogrywania. 

 
 
• Zapis automatyczny (s. 22) pozwala uruchomić zapis w mo-

mencie rozpoczęcia gry. 

• Rejestrować można również z akompaniamentem dźwięków 
perkusyjnych (s. 25). 

Jeśli wszystkie ślady są puste, wyświetlany jest wskaźnik „EMPTY” 
 
 
 

Dioda [STATUS] wskazuje, czy dany ślad zawiera dane. 

• Naciskanie pedału [REC/DUB/PLAY] będzie powodować prze-
chodzenie rekordera w stan (kolejno): zapis  dogrywanie  
odtwarzanie. Jednakże kolejność można zmienić: zapis  od-
twarzanie  dogrywanie (s. 33). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dioda Opis 
 

Nie świe-
ci się 

 
Świeci 
się 

Pusty ślad 
Naciśnij przycisk [REC/DUB/PLAY], aby uruchomić zapis. 
 

Dane istnieją 
Naciśnij przycisk [REC/DUB/PLAY], aby uruchomić odtwarzanie. 

 
 

• W ustawieniu fabrycznym komórki 90 – 99 zawierają frazy demonstracyjne. 
 
 
 
 

„Zapis” a „dogrywanie” 
 

W niniejszej instrukcji terminem „zapis” będziemy określać rejestrowanie dźwięku w pustej frazie. Wykonywanie kolejnych zapisów, 
dodających dźwięk do poprzednio wykonanego zapisu, będziemy nazywać „dogrywaniem”. 

 
 

Używanie pedałów do wywoływania pamięci fraz lub efektów funkcji LOOP FX 
 

Wciśnij pedał [LOOP FX] na dwie sekundy lub dłużej, aby przełączyć rekorder w tryb PEDAL FUNCTION; teraz za pomocą pedałów 
grupy TRACK 1 będzie można wywoływać komórki pamięci fraz, a za pomocą pedałów grupy TRACK wybierać efekt funkcji LOOP FX. 

  
 

Wciśnij na 2 s lub dłużej Ponowne naciśnięcie spowoduje 
powrót do trybu normalnego. 

 
Miga 

 
 
 
 

Wybierz komórkę 
pamięci fraz 

 
 
 
 

W trybie PEDAL FUNCTION pedałów gru-
py TRACK 3 można używać do wybierania 
efektu funkcji LOOP FX (s. 29). 

* Wybrany pedałami grupy TRACK 1 numer 
komórki pamięci fraz zostanie anulowany. 

 
 

* Jeśli wywołasz zawartość innej komórki, nie zachowane dane zostaną stracone. Szczegóły odnośnie zachowywania danych w 
pamięci fraz znajdziesz na s. 14. 

 
 
 

UWAGA 

* Minimalny czas zapisu śladu wynosi około 1,5 sekundy. Jeśli naciśniesz pedał przed upływem 1,5 sekundy od chwili uruchomienia 
zapisu lub dogrywania, zapis będzie kontynuowany aż do osiągnięcia czasu co najmniej 1,5 sekundy. 

* Maksymalny czas zapisu wynosi około 3 godziny (łącznie dla wszystkich fraz). Po przekroczeniu maksymalnego czasu zapisu na 
ekranie pojawi się komunikat „Memory Full!” informujący, że pamięć została wypełniona i dalszy zapis lub dogrywanie nie jest moż-
liwe. W taki przypadku usuń zbędne dane (s. 15) i spróbuj jeszcze raz. 
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Operacje podstawowe 

 

 
 
 
 
 

 

Dogrywanie 
 

Dogrywaj nowy materiał podczas odtwarzania 
śladu w pętli. 

 
Naciśnięcie pedału [REC/DUB/PLAY] przełącza 
urządzenie w tryb odtwarzania. 

Odtwarzanie w pętli 
 
Odtwarzaj ślad w pętli. 
 
Naciśnięcie pedału [REC/DUB/PLAY] przełącza 
urządzenie w tryb dogrywania. 

 
 

• Można używać funkcji UNDO i REDO (s. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naciśnij pedał [STOP] 
Zatrzymywanie 
 
Niezależnie od momentu naciśnięcia, pedał [STOP] 
powoduje natychmiastowe przerwanie pracy. 

 
 
 
 
 

Dostępność śladów do zapisu lub dogrywania 
 

Zapis lub dogrywanie można wykonywać jednocześnie tylko na jednym śladzie. 

Jeśli np. wszystkie ślady danej komórki pamięci fraz będą puste i rejestrowany będzie ślad 1, naciśnięcie pedału [REC/DUB/PLAY] 
w grupie TRACK 2 przełączy ślad 1 w tryb odtwarzania, a zapis będzie kontynuowany na śladzie 2. 

 
 
Pedał [REC/DUB/PLAY] grupy TRACK 1 

 
 

Pedał [REC/DUB/PLAY] grupy TRACK 2 

 
 

Pedał [REC/DUB/PLAY] grupy TRACK 3 
 
 
 
 
 

Ślad 1 
 

Ślad 2 
 

Ślad 3 

Zapis Odtwarzanie 
 

Zapis 

 
 

Odtwarzanie 
 

Zapis 
 
 

Uruchomianie zapisu wszystkich śladów równocześnie 
 

• Naciśnij pedał [ALL START/STOP], aby uruchomić odtwarzanie wszystkich trzech 
śladów równocześnie. 

• I analogicznie, naciśnij pedał [ALL START/STOP], aby zatrzymać wszystkie trzy 
ślady równocześnie. 

• Jeśli wszystkie trzy ślady będą puste, po naciśnięciu pedał [ALL START/STOP] 
nic się nie zdarzy. 
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Operacje podstawowe 

 

 
 

Anulowanie zapisu lub dogrywki 
 

Wciskając na dwie sekundy lub dłużej pedał [REC/DUB/PLAY] możesz stosować funkcję UNDO lub REDO. Wciskając na dwie sekundy lub 
dłużej pedał [STOP] możesz kasować zawartość. 

 
 

Działanie Opis 

Cofanie 
(funkcja 
UNDO) 

Jeśli podczas zapisu, dogrywania lub odtwarzania wciśniesz na dwie sekundy lub dłużej pedał 
[REC/DUB/PLAY], spowoduje to skasowanie zarejestrowanych na nich danych albo danych, zarejestrowa-
nych podczas ostatniej dogrywki. 
W lewym, dolnym rogu ekranu pojawi się wskaźnik „U1”, „U2” lub „U3” informujący, do którego śladu funkcja 
UNDO została zastosowana. Funkcję REDO będzie można zastosować tylko do tego śladu. 
 

 

Ponawianie 
(funkcja 
REDO) 

Jeśli chcesz przywrócić skasowane dane, podczas odtwarzania wciśnij ponownie pedał [REC/DUB/PLAY] na 
dwie sekundy lub dłużej. 
* Funkcja REDO jest dostępna tylko dla opcji dogrywania danych. 
 
 

 

Kasowanie 
śladu 

Wciśnięcie pedału [STOP] na dwie sekundy lub dłużej spowoduje skasowanie zawartości śladu. (Operacja 
kasowania ma charakter tymczasowy; zawartość zachowana w pamięci fraz nie zostanie skasowana.) 
Aby przywrócić skasowaną zawartość śladu, wywołaj odpowiednią komórkę pamięci fraz. Jeśli jednak dane 
nie zostały wcześniej zachowane w pamięci, ich odzyskanie nie będzie możliwe. 
 
 

 
 
 
 

Przykład zapisu w pętli 
 

Spróbujmy teraz za pomocą mikrofonu zarejestrować w pętli następującą, prostą, ośmiomiarową, wokalną frazę perkusyjną (używając 
głosu do naśladowania dźwięku instrumentów perkusyjnych). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bęben basowy 

„Dan!” 
Werbel 

„Pah!” 
Talerz HI-HAT 

„Cz!” 
 
 

Przygotowania 
 

 

1. Podłącz mikrofon i dobierz poziom sygnału wejściowego (s. 6) . 
2. Wywołaj pustą komórkę pamięci fraz (w lewej, dolnej części ekranu musi być wyświetlany wskaźnik „EMPTY”) (s. 10). 

 

 

 
 

Rejestruj dźwięk słuchając rytmu 
Oprócz trzech śladów rekorder może również odtwarzać „rytm”. Rejestrowanie dźwięku będzie łatwiejsze z 
towarzyszeniem rytmu, odtwarzanego w żądanym tempie. Szczegóły w akapicie „Funkcja RHYTHM" (s. 25). 
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Zachowywanie danych w pamięci fraz 

 

 
 

Zapis na pojedynczym śladzie 
 

W tym przypadku wszystkie dźwięki zostaną zarejestrowane na śladzie 1. 

 
 
 

3 

 
W grupie TRACK 1 naciśnij przycisk 
[REC/DUB/PLAY], aby uruchomić 
zapis. 

 
Śpiewaj do mikrofonu: 
„Dan! Dan! Dan! ...” 

Po dwóch taktach naciśnij pedał 
[REC/DUB/PLAY] w grupie 
TRACK 1, aby zapętlić frazę. 

 
 
 
 
 
 

Śpiewaj do mikrofonu: 
„Pah! Pah! Pah!” 

 

 
Zapis 

 
 

 
Śpiewaj do mikrofonu: 
„Cz! Cz! Cz!” 

 
 

 

 

Dogrywanie 
 

 
Po osiągnięciu 
końca drugiego 
taktu dźwięk zosta-
nie zapętlony 
automatycznie. 

W grupie TRACK 1 naciśnij przycisk 
[REC/DUB/PLAY], aby uruchomić od-
twarzanie w pętli. 

 
 

OOddttwwaarrzzaanniiee  ww  ppęęttllii  
 
 
 
 
 
 
 

Zapis wielośladowy 
 

W tym przypadku bęben basowy zostanie zarejestrowany na śladzie 1, werbel na śladzie 2, a talerz HI-HAT na śladzie 3. Rejestrując te 
dźwięki na trzech oddzielnych śladach uzyskasz dodatkowe opcje, takie jak możliwość wyłączenia tylko talerza HI-HAT (ślad 3). 

 

 
W grupie TRACK 1 naciśnij przycisk 
[REC/DUB/PLAY], aby uruchomić zapis. 

Śpiewaj do mikrofonu: 
„Dan! Dan! Dan! ...” 

Po dwóch taktach naciśnij pedał 
[REC/DUB/PLAY] w grupie TRACK 2, aby zapę-
tlić frazę i zmienić zapisywany ślad z 1 na 2. 

 

 
 
 
 
 
 

Śpiewaj do mikrofonu: 
„Pah! Pah! Pah!” 

 
 
 
 
 

Śpiewaj do mikrofonu: 
„Cz! Cz! Cz!” 

 
 
 
Ślad 1 
 

 
 
 
Ślad 2 

 

 
 
 
 
 
 

Po dwóch taktach naciśnij 
pedał [REC/DUB/PLAY] 
w grupie TRACK 3, aby 
zapętlić frazę i zmienić 
zapisywany ślad z 2 na 3. 

 
 

Ślad 3 
 

 
Naciśnij pedał [REC/DUB/PLAY] w 
grupie TRACK 3, aby zapętlić frazę. 



14 

Zachowywanie danych w pamięci fraz  

 

 

 

Zachowywanie danych w pamięci fraz 
 

Jeśli po wykonaniu zapisu lub dogrywki wywołasz inną frazę 
lub wyłączysz zasilanie, zarejestrowana fraza zostanie straco-
na. Aby nie stracić danych, należy je wpisać do pamięci. 

1. Przy zatrzymanym odtwarzaniu naciśnij przycisk 
[WRITE]. 

 

 
 

Pojawi się ekran roboczy zapisu danych do pamięci. 
 
 

Numer docelowej komórki pamięci fraz 

 
Nazwa docelowej komórki pamięci fraz 

Kopiowanie śladu z innej frazy 
 

Istnieje możliwość skopiowania danych ze śladu innej komórki 
pamięci fraz i wstawienie ich do aktualnie używanej frazy. 

Jest to wygodna metoda, jeśli potrzebna jest sekwencja o takim 
samym akompaniamencie, bo daje to możliwość przygotowania 
frazy bez konieczności ponownego zapisywania danych od 
podstaw. 

1. Aby uchronić się przed utratą zarejestrowanych 
danych, naciśnij dwa razy przycisk [WRITE], aby 
wpisać je do pamięci fraz. 

 

 
 

Ponieważ trzeba sprawdzić brzmienie aktywnego śladu źródłowego, 
musisz wybrać źródłową komórkę pamięci fraz. Zapisz dane do pamię-
ci, aby nie utracić skutków działania ostatniej operacji. 

2. W ramach podstawowego ekranu roboczego wybierz 
komórkę pamięci, zawierającą ślad, którego dane 
chcesz skopiować. 

2. Potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz numer 
komórki docelowej. 

• To nie jest wymagane, jeśli docelową komórką pamięci ma 
być ta, która jest właśnie używana. 

• Numery komórek pamięci, zawierających wcześniej zacho-
wane dane są wyświetlane w nawiasach i danych tych nie 
można nadpisać. 
 

 
 

• Maksymalny łączny czas zapisu to około 3 godziny dla 
wszystkich fraz (w tym frazy jeszcze nie zachowanej). Jeśli 
frazy nie będzie można zachować z powodu niewystarcza-
jącej ilości pamięci, na ekranie pojawi się komunikat „Me-
mory Full!”. 

 W takim przypadku usuń zbędne dane (s. 15) i spróbuj jesz-
cze raz. 

3. Naciśnij ponownie przycisk [WRITE]; fraza zostanie 
zachowana. 

• Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

• Nie można nadpisać (tzn. zachować) danych istniejących. 
Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Not Empty!”, wybierz 
pustą komórkę pamięci, aby zachować w niej dane. 

• Komórkom pamięci fraz można redagować nazwę. Szcze-
góły w akapicie „Redagowanie nazwy komórki pamięci fraz” 
(s. 20). 

 

3. Naciśnij przycisk [WRITE]. 

4. Przyciskami [◄] i [►] odszukaj opcję „Copy Track”. 
 

Ślad źródłowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numer docelowej komórki pamięci fraz 

Ślad docelowy 

 
5. Przyciskami [◄] i [►] przestawiaj kursora a poten-

cjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz ślad źródłowy, 
numer docelowej komórki pamięci fraz i ślad docelo-
wy. 
Numery śladów zawierających wcześniej zachowane dane będą 
wyświetlane w nawiasach i danych tych nie można nadpisać. 

 

 
 

6. Naciśnij przycisk [WRITE]; dane zostaną skopiowane. 

 

Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 
 

Po skopiowaniu danych pojawi się podstawowy ekran roboczy. 
 

 
 

UWAGA 

* Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie utracona podczas nieprawidłowego posługiwania się rekorderem. Ważne dane 
należy zachowywać, jak opisano w akapicie „Wykonywanie kopii zapasowej danych” (s. 37). 

* Podczas napraw zachowywana jest szczególna ostrożność, aby dane nie zostały stracone. Jednakże z niektórych przypadkach, 
takich jak uszkodzenie pamięci, odzyskanie danych nie jest możliwe. 

* Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywrócenie zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia, jeśli dane w niej zawarte 
zostały utracone. Firma Roland Corporation nie bierze odpowiedzialności za straty, wynikłe z utraty danych.  
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Zachowywanie danych w pamięci fraz 

 

 
 

Zamiana zawartości ko-
mórek pamięci fraz 

 
Poniższa procedura służy do wymieniania danych pomiędzy 
dwoma komórkami pamięci fraz. 

1. Wybierz komórkę źródłową. 

2.Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

 
 

3. Przyciskami [◄] i [►] odszukaj opcję „Exchange”. 

 

Numer źródłowej komórki pamięci fraz 

 
Nazwa docelowej komórki pamięci fraz 

 
 

4. Potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz numer 
komórki docelowej. 

5. Naciśnij przycisk [WRITE]; dane zostaną zamie-
nione. 
Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 

 

Usuwanie danych z komórki 
pamięci fraz (resetowanie) 
 

Poniższa procedura służy do kasowania zawartości wybranej ko-
mórki pamięci fraz i do resetowania jej ustawień. 

* Urządzenie posiada frazy demonstracyjne (90 – 99).  Jeśli 
zostaną skasowane, nie będzie można ich odzyskać. Na-
leży je zachować, jak opisano w akapicie „Wykonywanie 
kopii zapasowej danych” (s. 37). 

1. Wybierz komórkę pamięci fraz, której zawartość 
chcesz skasować. 

2. Naciśnij przycisk [WRITE]. 
 

 
 

3. Przyciskami [◄] i [►] odszukaj opcję „Initialize”. 

 
 

Numer resetowanej komórki pamięci fraz  

 
Nazwa resetowanej komórki pamięci fraz  

 
 

4. Naciśnij przycisk [WRITE]; komórka pamięci fraz 
zostanie zresetowana. 
Aby zrezygnować, naciśnij przycisk [EXIT]. 
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Parametry śladu 
 

 

 

 

Opis ogólny parametrów odtwarzania 
 

Rekorder umożliwia określanie metody odtwarzania niezależnie 
dla każdego śladu. 

 

Ustawienia odtwarzania w pętli 
 
 
 

Dla każdego śladu można określić, czy będzie 
on odtwarzany w pętli, czy tylko jeden raz. 

 
 
 

Ślad 1 W pętli 
 

Ślad 2 Jednokrotnie 
 

Ślad 3 W pętli 
 

 
Patrz opis parametru „Play Mode” (s. 17). 

 
 

Wyrównywanie początku 
odtwarzania w pętli 

 

Jeśli parametrowi „Loop Sync” dwóch lub więcej śladów dobie-
rzesz wartość „ON”, odtwarzanie tych śladów w pętli będzie syn-
chronizowane do początku najdłuższego śladu, którego para-
metr „Loop Syunc” ma wartość „ON”. 

 

 

Odtwarzanie w pętli, synchronicznie z 
początkiem najdłuższego śladu 

 
 

 
Ślad 1 Loop Sync: ON 
 

Ślad 2 Loop Sync: ON 
 

Ślad 3 Loop Sync: OFF 
 
 

Początek odtwarzania 
Jeśli parametr „Loop Sync” będzie mieć wartość „ON”, początki 
śladów zawsze będą zrównane ze sobą. Oznacza to, że jeśli śla-
dy będą już odtwarzane, początek odtwarzania pozostałych śla-
dów stanie się „bieżącą pozycją odtwarzanej frazy”. Poniższy ry-
sunek to przykład, jak odtwarzane będą trzy ślady, zawierające 
identyczną melodię, ale posiadające różną wartość parametr „Lo-
op Sync”. 

 
 

W przypadku śladów, których parametr 
„Loop Sync” będzie mieć wartość „ON”, 
odtwarzanie będzie się rozpoczynać w 
środku frazy (od bieżącej pozycji). 

 
 
Ślad 1 Loop Sync: ON 
 

Ślad 2 Loop Sync: ON 
 

Ślad 3 Loop Sync: OFF 
 

 
Patrz opis parametru „Loop Sync” (s. 18). 

 
 

Automatyczna regulacja długości frazy 
Jeśli włączony będzie rytm lub jeśli będzie istnieć ślad, które-
go parametr „Tempo Sync” będzie mieć wartość „ON”, ta 
opcja spowoduje automatyczne dopasowanie długości frazy 
do tempa i metrum rytmu, jeśli nawet koniec danych nie bę-
dzie dopasowany. 

 

Jeśli nawet synchronizacja nie 
będzie idealna, długość frazy 
zostanie automatycznie dopa-
sowana do długości taktu. 

 

Zarejestrowana fraza 

Synchronizacja tempa 
 

Każdy ślad przechowuje wartość tempa rejestrowanych danych. 
To jest „oryginalne tempo” śladu (s. 19). Istnieje również „tempo 
pamięci fraz” (s. 21), używane przez wszystkie trzy ślady. 
Zazwyczaj parametr „Tempo Sync” powinien mieć wartość „ON”, 
aby wszystkie trzy ślady były odtwarzane w jednakowym tempie 
(w tempie pamięci fraz). Jeśli parametrowi „Tempo Sync” niektó-
rych śladów (np. takich z efektami specjalnymi) dobierzesz war-
tość „OFF”, pozwoli to odtwarzać dane zawsze w tempie orygi-
nalnym. 

 

Ślady z włączoną synchronizacją 
tempa będą odtwarzane w tempie 
pamięci fraz. 

 
 

 

Tempo pamięci fraz: 120 
 

Ślad 1 Tempo Sync: ON Tempo odtwarzania: 120 
 Tempo oryginalne: 140 
 

Ślad 2 Tempo Sync: ON Tempo odtwarzania: 120 
 Tempo oryginalne: 100 
 

Ślad 3 Tempo Sync: OFF Tempo odtwarzania: 80 
 Tempo oryginalne: 80 
 

 
Patrz opis parametru „Tempo Sync” (s. 18). 

 
 

Określanie długości śladu w taktach 
 
 

Długość każdego śladu można określać ilością taktów. Podczas 
rejestrowania dźwięków perkusyjnych lub zapisu z akompania-
mentem innych śladów, wygodnie jest określić ilość taktów 
przed rozpoczęciem zapisu, aby ślad był zapętlony po wyzna-
czonej ilości taktów nawet wtedy, gdy nie będziesz używać pe-
dału. 

 
 

Ślad 1 Jeden takt 
 

Ślad 2 Cztery takty 
 

Ślad 3 Osiem taktów 
 

 
Patrz opis parametru „Measure” (s. 17). 

 
 

Odtwarzanie pojedynczego śladu 
 

Rekorder odtwarza zazwyczaj wszystkie trzy ślady równocześnie. 
Jednakże można tak zmienić ustawienia, aby odtwarzany był tyl-
ko jeden ślad. 

 

Jeśli parametr „Single Tr Play” będzie mieć wartość „ON”, uruchomienie 
odtwarzania kolejnego śladu spowoduje przerwanie odtwarzania po-
przedniego śladu. 

 
 

Ślad 1 
 

Ślad 2 
 

Ślad 3 

 

 
Patrz opis parametr „Single Tr Play” (s. 22). 

 

W przypadku śladów, dla których 
parametr „Loop Sync” będzie mieć 
wartość „OFF”, odtwarzanie w pętli 
nie będzie synchronizowane. 

 

W przypadku śladów, których parametr 
„Loop Sync” będzie mieć wartość 
„OFF”, odtwarzanie będzie się rozpo-
czynać zawsze od początku frazy. 

 

Ślady z wyłączoną synchroniza-
cją tempa będą odtwarzane w 
tempie oryginalnym. 
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Parametry śladu 

 

 
 

Parametry śladu 
 

Tutaj można określać metodę odtwarzania oraz inne ustawienia poszczególnych śladów. 
 
Najpierw naciśnij przycisk [EDIT] śladu, którego ustawienia chcesz zmieniać. Szczegóły w aka-
picie „Podstawowa procedura edycyjna” (s. 9). 

 

Parametr Wartość Opis 

Określanie sposobu odtwarzania śladu 
Parametr „Play Mode” służy do określania, czy ślad będzie odtwarzany w pętli, czy tylko jeden raz. 
 
 

Ślad 1 W pętli 
 

Ślad 2 Jednokrotnie 
 

Ślad 3 W pętli 
 
* Zapisu lub dogrywania nie można wykonać na śladach, których parametr „Play Mode” ma wartość 

„ONE SHOT”. Aby utworzyć ślad do odtwarzania jednokrotnego, najpierw należy na nim zarejestrować 
dane, gdy parametr „Play Mode” będzie mieć wartość „LOOP”. Następnie wartość tego parametru nale-
ży zmienić na „ONE SHOT”. 

LOOP Konwencjonalne odtwarzanie w pętli. 

 

 

ONE SHOT 
Fraza będzie odtwarzana tylko jeden raz od początku do końca śladu. Jeśli podczas 
odtwarzania naciśniesz pedał [REC/DUB/PLAY], odtwarzanie rozpocznie się od początku 
śladu. 

Odtwarzanie wsteczne 
Parametr „Reverse” służy do określania, czy ślad będzie odtwarzany normalnie, czy wstecznie. 
OFF Ślad będzie odtwarzany normalnie. 

 

 

ON Ślad będzie odtwarzany od tyłu. 

Określanie długości śladu w taktach 
Długość każdego śladu można określać ilością taktów. W przypadku rejestrowania brzmień perkusyjnych 
lub podczas zapisu z towarzyszeniem dźwięku innych śladów, wygodnie jest określić przed rozpoczęciem 
zapisu ilość taktów, aby zapętlenie następowało nawet wtedy, gdy nie będziesz używać pedału po zakoń-
czeniu zapisu. 
 
 

Ślad 1 Jeden takt 
 

Ślad 2 Cztery takty 
 

Ślad 3 Osiem taktów 
 

AUTO 

Ślady, których parametr „Measure” będzie mieć wartość „AUTO”, będą mieć taką samą 
ilość taktów. Ilość taktów będzie określana przez długość pierwszego zarejestrowanego 
śladu z tych, których parametr „Measure” będzie mieć wartość „AUTO”. Jeśli np. parametr 
„Measure” wszystkich śladów będzie mieć wartość „AUTO”, ilość taktów w drugim śladzie i 
następnych będzie taka sama, jak w tym śladzie, który był rejestrowany jako pierwszy. 

FREE Ilość taktów będzie ustawiana automatycznie, zależnie od czasu trwania zapisu. 

 

 
Tempo oryginalne (s. 19) 

1, 2, 3... Ilość taktów będzie ustawiania ręcznie. 

Określanie sposobu zatrzymywania śladu 
Parametr „Stop Mode” służy do określania, jak po naciśnięciu pedału [STOP] odtwarzanie śladu zostanie 
przerwane. 
• Dioda [PLAY] będzie migać aż do zakończenia odtwarzania. 
• Jeśli przed zatrzymaniem odtwarzania ponownie naciśniesz pedał [STOP], odtwarzanie zostanie prze-

rwane natychmiast. 
* Dopóki odtwarzanie nie zostanie przerwane, dogrywanie nie będzie możliwe.  

IMMEDIATE Odtwarzanie zostanie przerwane natychmiast. 
FADE OUT Zastosowany zostanie efekt FADE OUT, a następnie odtwarzanie zostanie przerwane. 

 

 

LOOP END Odtwarzanie będzie kontynuowane aż do końca pętli. 

Regulacja poziomu głośności odtwarzania 
Poziom głośności można dobierać niezależnie dla każdej partii. Wartość 
tego parametru można zmieniać potencjometrami [1] – [3] grupy TRACK. 
 

 

 

 

0–200 Poziom głośności odtwarzania śladu. 
 

 

 

Po wybraniu wartości „ONE 
SHOT” odtwarzanie 
zostanie przerwane po 
osiągnięciu końca frazy (nie 
będzie zapętlone). 
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Parametry śladu 
 
 

Parametr Wartość Opis 

Regulacja poziomu zapisu 
Poziom zapisu można dobierać niezależnie dla każdej partii. 

 

 

0–200 

Po wybraniu wartości „100” (wartość domyślna), poziom zapisu głośności tego, co zagrasz i 
poziom odtwarzania zarejestrowanych danych będzie taki sam. 
Jeśli ustawisz wartość mniejszą, niż „100”, głośność zapisu będzie niższa od poziomu 
głośności gry. Dzięki temu dźwięk tego, co będziesz grać, nie będzie zakłócany przez 
rejestrowany dźwięk nawet wtedy, gdy zapis będzie wykonywany wielokrotnie. 

Określanie miejsca śladu w panora-
mie stereofonicznej 

 

Parametr „Pan” służy do określania miejsca dźwięku danego śladu w panoramie stereofo-
nicznej. 

 

 

L50–
CENTER–
R50 

Po wybraniu wartości „CENTER” dźwięk będzie słyszalny w środku panoramy stereo. 
Wartość „L” kierować będzie dźwięk do lewego kanału, a wartość „R” do kanału prawego. 
Po wybraniu wartości „L50” dźwięk będzie słyszalny tylko w lewym kanale. 

Wyrównywanie początku odtwarzania w pętli 
 

Jeśli dla dwóch lub więcej śladów parametr „Loop Sync” będzie mieć wartość „ON”, odtwarzanie tych 
śladów będzie zsynchronizowane z początkiem najdłuższej frazy. 
 
 
 

Odtwarzanie w pętli, synchronicznie z początkiem 
najdłuższego śladu 

 
 

 
Ślad 1 Loop Sync: ON 
 

Ślad 2 Loop Sync: ON 
 

Ślad 3 Loop Sync: OFF 
 
 

Początek odtwarzania 

Jeśli parametr „Loop Sync” będzie mieć wartość „ON”, początki śladów zawsze będą zrównane ze sobą. 
Oznacza to, że jeśli ślady będą już odtwarzane, początek odtwarzania tych sladów stanie się „bieżącą 
pozycją odtwarzania fraz”. Poniższy rysunek to przykład odtwarzania trzech śladów o identycznej zawar-
tości, ale różnej wartości parametru „Loop Sync”. 
 
 

W przypadku śladów, których parametr „Loop Sync” 
będzie mieć wartość „ON”, odtwarzanie będzie się 
rozpoczynać w środku frazy (od bieżącej pozycji). 

 

 
Ślad 1 Loop Sync: ON 
 

Ślad 2 Loop Sync: ON 
 

Ślad 3 Loop Sync: OFF 

 

OFF Odtwarzanie będzie zapętlane na długości frazy. 

 

 

ON 
Odtwarzanie śladów, których parametr „Loop Sync” będzie mieć wartość „ON”, będzie 
zapętlane w sposób zsynchronizowany z początkiem najdłuższej frazy. 

Synchronizacja tempa 
 

Każdy ślad przechowuje wartość tempa rejestrowanych danych. To jest „oryginalne tempo” śladu. 
Istnieje również „tempo pamięci fraz”, używane przez wszystkie trzy ślady. 
Zazwyczaj parametr „Tempo Sync” powinien mieć wartość „ON”, aby wszystkie ślady były odtwarzane w 
jednakowym tempie (tempie pamięci fraz). Jeśli parametrowi „Tempo Sync” niektórych śladów (np. takich z 
efektami specjalnymi) dobierzesz wartość „OFF”, pozwoli to odtwarzać dane zawsze w tempie oryginal-
nym. 
 

Ślady z wyłączoną synchronizacją tempa będą odtwarzane w tempie 
oryginalnym. 

 
Ślad 1 Tempo Sync: ON Tempo odtwarzania: 120 
 Tempo oryginalne: 140 
 

Ślad 2 Tempo Sync: ON Tempo odtwarzania: 120 
 Tempo oryginalne: 100 
 

Ślad 3 Tempo Sync: OFF Tempo odtwarzania: 80 
 Tempo oryginalne: 80 

 

OFF Ślad będzie odtwarzany zgodnie z oryginalnym tempem własnym. 

 

 

ON Ślad będzie odtwarzany zgodnie z tempem pamięci fraz. 
 

 
Ślady, których parametr „Loop Sync” bę-
dzie mieć wartość „OFF” będą zapętlane 
na całej długości. 

 
W przypadku śladów, których parametr „Loop 
Sync” będzie mieć wartość „OFF”, odtwarzanie 
będzie się rozpoczynać zawsze od początku frazy. 

 

Ślady z włączoną syn-
chronizacją tempa będą 
odtwarzane zgodnie z 
tempem pamięci fraz. 



19

Parametry śladu 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 

Wybieranie miejsca wyprowadzania 
sygnału ze śladów 

 

Dla każdego śladu można wybrać miejsce, do którego kierowany będzie dźwięk. 

Jeśli zajdzie potrzeba, będzie można wykonać ustawienia, stosowane do wszystkich komórek pamięci fraz. 
 „Stosowanie tego samego wyjścia audio dla całej pamięci fraz” (s. 33). 
MAIN Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 
SUB 

Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT. Sygnał nie będzie kierowany do 
gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 

 

 

MAIN+SUB 
Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i SUB OUTPUT oraz do gniazda 
słuchawkowego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo oryginalne 
 

Każdy ślad przechowuje wartość tempa rejestrowanych danych. To jest „oryginalne tempo” śladu. Istnieje również „tempo pamięci fraz”, 
używane przez wszystkie trzy ślady. 
Po zakończeniu zapisu tempo oryginalne jest wyliczane automatycznie, zgodnie z poniższymi warunkami. 

 
Warunek Zachowywana wartość tempa oryginalnego 
Rytm jest odtwarzany 
Ustawienia pozostałych śladów: 
• Play Mode=LOOP, Loop Sync=ON 
• Play Mode=LOOP, Tempo Sync=ON 

Tempo oryginalne będzie zgodne z „tempem pamięci fraz” (s. 21). 

Przypadki inne, niż powyższy Tempo oryginalne będzie wyliczane automatycznie, zgodnie z poniższymi warunkami. 

Tempo pamięci fraz będzie mieć taką samą wartość, jak automatycznie wyliczone tempo oryginalne. 

Określono ilość taktów śladu 
(parametr „Measure”; s. 17) 

Tempo oryginalne będzie wyliczane zgodnie z metrum rytmu (parametr „Beat”: s. 25) oraz ilości 
taktów (parametr „Measure”). 
 
 

Np. w przypadku zastosowania metrum (parametr „Beat”) „4/4” oraz czterech 
taktów („Measure”=„4”) i rejestrowania dźwięku przez 6 sekund, wyliczone tem-
po wyniesie „160”. 

 
 

Metrum 4/4 4 takty 
 

W przypadku dwóch taktów („Measure”=„2”), wyliczone tempo będzie mieć war-
tość „80”. 

 
Metrum 4/4 2 takty 

 

Nie określono ilości taktów śladu 
(parametr „Measure” na wartość 
„AUTO” lub „FREE”) 

 

Robione będzie założenie, że rejestrowana ilość taktów to 1, 2, 4, 8, 16..., a tempo oryginalne zostanie 
wyliczone w zakresie od „80” – „160”. 
 

Np. w przypadku zastosowania metrum „4/4” i rejestrowania dźwięku przez 8 se-
kund, wyliczone zostanie tempo „120” (tempo z zakresu od „80” – „160”). 

 
 

W przypadku jednego taktu… Tempo: 30 
 
W przypadku dwóch taktów… Tempo: 60 
 

W przypadku trzech taktów… Tempo: 120 
 
W przypadku czterech taktów… Tempo: 240 
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Ustawienia pamięci fraz 
 

 
Poniższe parametry stosowane są do całej pamięci fraz. 
 

 
Najpierw naciśnij przycisk [MEMORY EDIT]. 

Szczegóły w akapicie „Podstawowa procedura edycyjna” (s. 9). 
 

 
 

Parametr Wartość Opis 

Redagowanie nazwy komórki pamięci fraz 
 

 

 

Nazwa komórki pamięci fraz może składać się maksymalnie z szesnastu znaków. 
Aby wywołać ekran roboczy, przeznaczony do redagowania nazwy, naciśnij przycisk [MEMORY EDIT], a 
następnie przycisk [◄]. 
 

 
Przyciski [◄] i [►] są zazwyczaj używane do wywoływania parametrów, ale w tym przypadku służą 
do przesuwania kursora. Przesunięcie kursora do prawej krawędzi ekranu i naciśnięcie przycisku 
[►] spowoduje wywołanie następnego parametru. 

Przyciskami kursora [◄] i [►] przesuwaj kursor, a potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybieraj znaki. 
Możesz także używać poniższych przycisków. 
 

Przycisk Funkcja 
[EDIT/CAPS] grupy 
RHYTHM Przełączanie między wielkimi i małymi literami. 
[ON/OFF/INS] grupy 
RHYTHM Wstawianie spacji na pozycji kursora. 
[TAP TEMPO/DEL] 
grupy RHYTHM 

Kasowanie znaku na pozycji kursora z przesunięciem w lewo wszystkich 
znaków, znajdujących się za kursorem w celu zlikwidowania luki. 

 

 

Regulacja poziomu głośności pamięci fraz 
 

Regulacja poziomu głośności. 

Jest to wygodne w przypadku kierowania dźwięku jednocześnie do gniazd grup MAIN OUTPUT i SUB 
OUTPUT. 

Parametr ten ma zazwyczaj wartość „100”. 

 

 

0–200 Poziom głośności pamięci fraz. 

Określanie sposobu wyprowadzania 
sygnału wejściowego 

 

Parametr służy do wybierania gniazd wyjściowych, do których będzie kierowany sygnał, doprowadzany do 
gniazd grupy INPUT ([AUX], grupa INST, [MIC]. 
 

 
 

Jeśli zajdzie potrzeba, tego typu ustawienia można wykonać dla całej pamięci fraz.  „Stosowanie tego 
samego wyjścia audio przez wszystkie komórki pamięci fraz” (s. 33) 
MAIN Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego.

SUB 
Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT. Sygnał nie będzie kierowany 
do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 

MAIN+SUB 
Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i SUB OUTPUT oraz do 
gniazda słuchawkowego. 

 

 

MUTE 
Sygnał wejściowy nie będzie wyprowadzany. 
* Ślady będą rejestrowane. 
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Parametr Wartość Opis 

Synchronizacja tempa dwóch rekorderów RC-300 
 

Po połączeniu dwóch rekorderów RC-300 kablem MIDI będzie można synchronizować ich pracę. Szczegóły 
w akapicie „Połączenie dwóch rekorderów RC-300" (s. 39). Parametr „MIDI Sync” umożliwia synchroniczne 
odtwarzanie w jednakowym tempie. 

 

 
RC-300 (urządzenie sterujące) RC-300 (urządzenie sterowane) 

 
 

Więcej informacji o systemie MIDI i synchronizacji w akapicie „Ustawienia MIDI” (s. 38). 
 

INTERNAL 
Rekorder będzie działać w oparcie o wartość tempa własnej pamięci fraz. Wartość 
tę należy wybierać, gdy rekorder jest używany samodzielnie lub gdy ma być urzą-
dzeniem sterującym. 

 

MIDI 
Rekorder będzie synchronizowany komnuikkatami MIDI, odbieranymi z rekordera 
RC-300, ustawionego do pracy jako urządzenie sterujące. Wybierz tę wartość, gdy 
rekorder ma być urządzeniem sterowanym. 

Wybieranie metody dogrywania 
 

Parametr „Overdub Mode” służy do wybierania metody wykonywania dogrywki. 

OVERDUB 
Nowe dane będą dokładane do już istniejących. Dane, dogrywane w każdym kolej-
nym nawrocie pętli będą dokładane do danych już istniejących, umożliwiając two-
rzenie brzmienia zespołowego na jednym śladzie. 

 

REPLACE 
Stare dane będą kasowane, a na to miejsce rejestrowane będą nowe dane. Nadpisy-
wanie starych danych ma miejsce podczas odtwarzania poprzednio zarejestrowanych 
śladów, co powoduje powstawanie opóźnienia, podobnego do efektu, uzyskiwanego 
za pomocą procesora efektów. 

Przełączanie trybu stereofonicznego 
 

Przed rozpoczęciem zapisu należy określić, czy zapis ma być wykonywany stereo- czy monofonicznie. 
• Czas zapisu nie zależy od wartości tego parametru (wybranie wartości „MONO” nie wydłuży czasu zapisu).
• Po zarejestrowaniu frazy trybu stereofonicznego nie będzie można zmienić. 
STEREO Zapis w trybie stereofonicznym. 

 

STEREO 

MONO Zapis w trybie monofonicznym. 

Określanie tempa pamięci fraz 
 

W każdej pamięci fraz przechowywana jest wartość tempa, stosowana globalnie do całej 
pamięci. Tempo pamięci fraz jest również tempem rytmu. 

 

40.0–250.0 

Wyznaczanie tempa 
Przyciskami [◄] i [►] przestaw kursor na cyfrę, którą chcesz zmienić i pokręć poten-
cjometrem [MEMORY/VALUE]. 

 

 
Przyciski [◄] i [►] są zazwyczaj używane do wywoływania parametrów, ale 
w tym przypadku służą do przesuwania kursora. Gdy kursor znajdzie się 
przy prawej krawędzi ekranu, naciśnięcie przycisku [►] spowoduje wywoła-
nie następnego parametru. 

 

Funkcja TAP TEMPO 
Przycisk [TAP TEMPO] naciśnij kilka razy w żądanym tempie. 
Wartość tempa zostanie wyliczona z interwałów między kolejnymi naciśnięciami. 

 
Wyznaczanie tempa pedałem [STOP] 
Tempo można również wyznaczyć naciskając kilka razy pedał [STOP]. 
 

Czas trwania efektu FADE OUT 
 

Parametr „Fade Out Time” służy do określania czasu trwania efektu FADE OUT, gdy parametr „Stop Mode” 
ma wartość „FADE OUT” (s. 17). 

 

0–100 Długość efektu FADE OUT (czas zanikania dźwięku). Po wybraniu wartości „100” 
dźwięk zaniknie w ciągu 20 sekund. 
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Parametr Wartość Opis 

Uruchamianie zapisu sygnałem wejściowym 
 

Funkcja automatycznego włączania zapisu uruchamia zapis w momencie rozpoczęcia gry lub uruchomienia 
odtwarzacza audio.  
OFF Zapis zostanie uruchomiony w momencie naciśnięcia pedału [REC/DUB/PLAY]. 

 

ON 
Po naciśnięciu pedału [REC/DUB/PLAY] dioda [REC] zacznie szybko migać, a rekor-
der przejdzie w stan gotowości do zapisu. Gdy zaczniesz grać, dioda [REC] zacznie 
świecić światłem ciągłym, a zapis zostanie uruchomiony. 

Odtwarzanie pojedynczego śladu 
 

Rekorder odtwarza zazwyczaj wszystkie trzy ślady równocześnie. Jeśli jednak parametrowi „Single Tr Play” 
ustawisz wartość „ON”, odtwarzany będzie tylko jeden ślad. 
 

Jeśli parametr „Single Tr Play” będzie mieć wartość „ON”, uruchomienie 
odtwarzania kolejnego śladu spowoduje przerwanie odtwarzania po-
przedniego śladu. 

 
 
Ślad 1 
 
Ślad 2 
 
Ślad 3 
 

* Jeśli parametr „Track Change” (s. 22) będzie mieć wartość „LOOP END”, zmiana śladu nastąpi przy 
końcu pętli. 

* Aby mieć pewność, że odtwarzanie zawsze będzie wykonywane od początku frazy, parametrowi „Loop 
Sync” należy dobrać wartość „OFF”. 

 

OFF Odtwarzanie wszystkich śladów. 

 

ON Odtwarzanie pojedynczego śladu. 

Określanie sposobu przełączania śladów
 

Parametr „Track Change” służy do określania sposobu przełączania śladów, gdy parametr „Single Tr Play” 
będzie mieć wartość „ON”. 
IMMEDIATE Zmiana nastąpi natychmiast. 

 

LOOP END Przełączenie nastąpi przy końcu pętli. 

Regulacja głębokości pogłosu 
 

Parametr „Reverb Level” służy do określania głębokości efektu. Pogłos będzie stosowany tylko do dźwięków, 
kierowanych do gniazd grupy MAIN OUTPUT. 

 

0–100 Głębokość pogłosu 
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Wybieranie funkcji pedałom i sterownikom zewnętrznym 
 

Dla każdej komórki pamięci fraz można określić funkcję pedałów rekordera lub podłączonych pedałów ekspresji i pedałów 
przełączających: s. 24). Można również wykonywać ustawienia, związane z odbiorem sterujących komunikatów MIDI (np. 
z FC-300). 
Dla każdej komórki pamięci fraz można zaprogramować 8 różnych ustawień, określających parametr, sterowany danym 
sterownikiem. 

 

Parametr Wartość Opis 

Przełącznik sterownika 
 

Parametry te („Switch” opcji Assign1 – Assign8) służą do określania, czy dany sterownik będzie używany. 
OFF Sterownik nie będzie używany. 

 

ON Sterownik będzie używany. 

Wybieranie elementu sterowanego 
 

Parametry te („Target” opcji Assign1 – Assign8) służą do wybierania parametru sterowanego. Oprócz 
poniższych opcji elementem sterowanym może być również ślad, rytm lub parametr efektu. Szczegółów 
odnośnie parametrów należy szukać w opisach efektów, zamieszczonych w tej instrukcji. 
* Niektórymi parametrami nie można sterować podczas gry. 
MEM Tempo(TAP) Wyznaczanie tempa pamięci fraz kilkoma naciśnięciami pedału (funkcja TAP 

TEMPO). 
EFFECT CONTROL Stosowanie efektu, odpowiedniego dla wybranego efektu funkcji LOOP FX. 
MEMORY INC 
MEMORY DEC 

Wywoływanie komórek pamięci fraz. 

LOOP FX ON/OFF Włączanie i wyłączanie efektu funkcji LOOP FX. 
FX TYPE INC 
FX TYPE DEC 

Wybieranie typu efektu funkcji LOOP FX. 

UNDO/REDO Uruchamianie funkcji UNDO lub REDO w odniesieniu do ostatnio wykonanego zapisu 
lub dogrywki śladu (s. 12). 

TR1–3 UNDO/REDO Uruchamianie funkcji UNDO lub REDO w odniesieniu do wybranego śladu. 
TR1–3 PLAY/STOP Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania wybranego śladu. 
ALL PLAY/STOP Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania wszystkich śladów. 
TRACK1–3 CLEAR Kasowanie wybranego śladu (s. 12). 
INPUT MASTER LEV

Regulacja poziomu sygnału wejściowego (z gniazda [AUX], grupy INST, gniazda 
[MIC]). 

INPUT MIC SWITCH Włączanie i wyłączanie wejścia mikrofonowego. 

 

CC#1–#31, CC#64–
#95 Transmitowanie gniazdem MIDI OUT wybranego kontrolera MIDI. 

Określanie zakresu działania 
 

 

Określanie dolnej i górnej granicy wartości zakresu, w jaki będzie się zmieniać parametr sterowany. Zakres 
wartości zależy od sterowanego parametru, wskazywanego wartością parametru „Target”. 

Wybieranie sterownika 
 

Parametry te („Source” opcji Assign1 – Assign8) służą do wybierania sterownika. 
EXP1 PEDAL Pedał [EXP 1] rekordera RC-300. 

LOOP FX PEDAL 
Pedał [LOOP FX] rekordera RC-300. 
* Pedał [LOOP FX] służy do włączania i wyłączania efektu funkcji LOOP FX. Jeśli nie 

chcesz go używać do tego celu, parametrowi „Loop FX Pdl” (s. 32) dobierz wartość 
„ASSIGN”. 

CTL1–4 PEDAL Pedał przełączający, podłączony do gniazda [CTL 1, 2/EXP 2] lub [CTL 3, 4/EXP 3] 
(s. 24). 

EXP2–3 PEDAL Pedał ekspresji, podłączony do gniazda [CTL 1, 2/EXP 2] lub [CTL 3, 4/EXP 3] (s. 24).

TRACK1–3 
REC/DUB 

Początek zapisu lub dogrywki, uruchomionej pedałem [REC/DUB/PLAY] grupy 
TRACK 1 – TRACK 3. 

TRACK1–3 PLAY Początek odtwarzania, uruchomionego pedałem [REC/DUB/PLAY] grupy TRACK 1 – 
TRACK 3. 

SYNC START/STOP
Komunikat ALL START lub ALL STOP, transmitowany z drugiego rekordera RC-300, 
działającego jako urządzenie sterujące (s. 39). 

 

CC#1–#31, CC#64–
#95 Kontroler MIDI, przesyłany z zewnętrznego urządzenia MIDI (1–31, 64–95). 
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Parametr Wartość Opis 

Określanie metody działania 
 

Jeśli używany będzie pedał przełączający typu chwilowego (taki, jak sprzedawany oddzielnie pedał FS-5U), 
parametr „Src Mode” pozwoli określić, w jaki sposób pedał będzie zmieniać wartość sterowanego parametru.
* Jeśli dla pedału [LOOP FX] parametr ten będzie mieć wartość „MOMENT”, wciśnięcie tego pedału na 

dwie sekundy lub dłużej nie spowoduje uruchomienia trybu PEDAL FUNCTION (s. 10). 
MOMENT Stanem normalnym będzie wartość minimalna, a wartość maksymalna będzie sto-

sowana tylko wtedy, gdy pedał będzie wciśnięty. 

 

TOGGLE Każde naciśnięcie pedału będzie wywoływać na przemian wartość minimalną (lub 
stan – „wyłączony”) i wartość maksymalną (stan – „włączony”). 

 
 

Podłączanie pedałów zewnętrznych 
 

W pokazany na rysunku sposób podłącz do rekordera pedały ekspresji (EV-5, itp.; sprzedawane oddzielnie) lub pedały przełączające (FS-
5U, FS-6; sprzedawane oddzielnie). 

Przeznaczenie pedału (przełączającego lub ekspresji) można określać niezależnie dla każdej komórki pamięci fraz. Szczegóły w akapicie 
„Wybieranie funkcji pedałom i sterownikom zewnętrznym” (s. 23). 

 

Podłączanie pedałów EV-5 Podłączanie pedałów FS-5U Podłączanie pedałów FS-6 
 
 
 
 

Kabel: 
Wtyczka 1/4” JACK ste-
reo↔Wtyczka mono 
1/4” JACK mono x 2 

 
Kabel: 
Wtyczka 1/4” JACK 
stereo↔Wtyczka mono 
1/4” JACK stereo 

 
 

Czerwony      Biały Czerwony Biały 
 
 
 
 
 
 

* Używaj jedynie zalecanego pedału eks-
presji (model EV-5; sprzedawany oddziel-
nie). Podłączając inny pedał ekspresji ry-
zykujesz uszkodzeniem sprzętu lub jego 
niewłaściwym działaniem. 

 
 
 

Przełącznik POLARITY 

 
 
 

Przełącznik MODE/POLARITY 

 
* W przypadku podłączenia jednego pedału FS-5U za pomocą kabla z wtyczkami monofonicznymi, w gnieździe [CTL 

1, 2/EXP 2] dostępne będzie złącze CTL 1, a w gnieździe [CTL 3, 4/EXP 3] dostępne będzie złącze CTL 3. 
 
 

Domyślne ustawienia funkcji sterowanych 
 

Szczegóły są następujące. Jeśli po prostu podłączysz pedały, nie zmieniając żadnych ustawień, za ich pomocą będzie można ste-
rować niżej podanymi funkcjami. 

 

Opcja 
Parametr 
„Switch” 

Parametr „Source” Parametr „Target” Opis 

Assign1 ON EXP1 PEDAL  EFFECT CONTROL 
Stosowany będzie efekt, najodpowiedniejszy do aktualnie wybra-
nego typu efektów funkcji LOOP FX. 

Assign2 ON EXP2 PEDAL  

 

Poziom głośności Sterowanie poziomem głośności pamięci fraz. 

Assign3 ON CTL1 PEDAL MEMORY INC 

Assign4 ON CTL2 PEDAL MEMORY DEC 
Wywoływanie komórek pamięci fraz. 

Assign5 ON CTL3 PEDAL FX TYPE INC 

Assign6 ON CTL4 PEDAL 
 

FX TYPE DEC 
Przełączanie typu efektów funkcji LOOP FX. 

Assign7 ON SYNC START/STOP ALL PLAY/STOP 

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarzania wszystkich śladów 
równocześnie w wyniku odebrania komunikatu ALL START lub 
ALL STOP z drugiego rekordera RC-300, działającego jako urzą-
dzenie sterujące (s. 39). 

Assign8 OFF     
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Funkcja RHYTHM 
 

 
Oprócz trzech śladów rekorder może również odtwarzać „rytm”. Dźwięk można rejestrować słuchając 
rytmu, odtwarzanego w wyznaczonym tempie. 

 
 
 

 

Odtwarzanie rytmu 
 

1. W grupie RHYTHM naciśnij przycisk [ON/OFF], aby włączyć lub wyłączyć funkcję RHYTHM. 
Potencjometrem [LEVEL] grupy RHYTHM dobierz poziom głośności odtwarzania rytmu. 
• Przycisk [TAP TEMPO] będzie migać w tempie odtwarzanego rytmu (kolorem czerwonym na pierwszą miarę 

każdego taktu, a kolorem zielonym na wszystkie pozostałe miary). 

• Po zachowaniu frazy (s. 14) stosowane metrum oraz typ rytmu również zostaną zachowane. 
 

 
 
 
 

Wyznaczanie tempa 
 

Ustawienia tempa rekordera RC-300 to „tempo pamięci fraz” (s. 21), używane przez ślady 1, 2 i 3 oraz „tempo oryginalne” (s. 19) po-
szczególnych śladów. Rytmy są odtwarzane zgodnie z tempem pamięci fraz. 

1. W grupie RHYTHM naciśnij przycisk [TAP TEMPO]. 
Na ekranie pojawi się wartość tempa pamięci fraz. 

 
 
 
 
 
 

Ustaw tempo, jak opisano w akapicie „Określanie tempa pamięci fraz” (s. 21) 

* Tempo można również wyznaczyć naciskając kilkakrotnie pedał [STOP] lub przycisk [TAP TEMPO] grupy RHYTHM. 
 

 
 
 

Ustawienia rytmu 
 

Ustawienia rytmu można zmieniać w niżej podany sposób. 
 

 
Najpierw w grupie RHYTHM naciśnij przycisk [EDIT]. 

Szczegóły w akapicie „Podstawowa procedura edycyjna” (s. 9). 
 

 
 
 

Parametr Wartość Opis 

Wybieranie rytmu (sekwencji rytmicznej)
 

 

 

Sekwencje perkusyjne to zbiór rockowych, latynoamerykańskich i innych partii perkusyjnych. 
 

 
Patrz akapit „Wykaz sekwencji perkusyjnych” (s. 27). 
 

Określanie metrum sekwencji rytmicznej
 

Parametr „Beat” służy do określania metrum sekwencji rytmicznej. 
* Po zarejestrowaniu danych na śladzie metrum nie będzie można zmienić. Pamiętaj, aby to zrobić, zanim 

uruchomisz zapis. 

 

2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 
7/4, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 
9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 
13/8, 14/8, 15/8 

Metrum rytmu. 



26 

Funkcja RHYTHM  

 

 
 

Parametr Wartość Opis 

Przedtakt – wstęp przed zapisem 
 

Zapis może rozpoczynać się po przedtakcie. 
Przedtakt nie pojawi się w przypadku odtwarzania śladu, którego parametr „Loop Sync” będzie mieć wartość 
„ON”.  
OFF Przedtakt wyłączony. 

 

1MEAS Zapis rozpocznie się po 1-taktowym przedtakcie. 

Przedtakt – wstęp przed odtwarzaniem 
Odtwarzanie również może rozpoczynać się po przedtakcie. 
OFF Przedtakt wyłączony. 

 

1MEAS Odtwarzanie rozpocznie się po 1-taktowym przedtakcie. 

Zatrzymywanie rytmu po pierwszym 
zapisie 

 

Istnieje możliwość zatrzymywania rytmu po zakończeniu pierwszej pętli zapisu. Odtwarzanie rytmu zostanie 
przerwane po naciśnięciu pedału [REC/DUB/PLAY], uruchamiającego zapętlenie (tzn. w chwili przełączenia 
rekordera w tryb odtwarzania lub dogrywania). 
OFF Odtwarzanie rytmu nie zostanie przerwane po pierwszym nawrocie pętli.  

 

 

REC END Odtwarzanie rytmu zostanie przerwane po pierwszym nawrocie pętli. 

Regulacja poziomu głośności odtwa-
rzania rytmu 

 

Parametr służy do określania poziomu głośności odtwarzania rytmu. Wartość tego parametru można zmie-
niać również za pomocą potencjometru [LEVEL] grupy RHYTHM. 

 

 
 

 

0–200 Poziom głośności odtwarzania rytmu. 

Określanie sposobu wyprowadzania 
dźwięków rytmu 

 

Istnieje możliwość wybierania gniazd wyjściowych, do których kierowane będą dźwięki odtwarzanej sekwen-
cji perkusyjnej. 

 

 
 

Jeśli zajdzie potrzeba, będzie można wykonać ustawienia, stosowane do wszystkich komórek pamięci fraz. 
 „Stosowanie tego samego wyjścia audio dla całej pamięci fraz” 
MAIN Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowe-

go. 
SUB Sygnał będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT. Sygnał nie będzie 

kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 

 

MAIN+SUB Dźwięk rytmu będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i SUB 
OUTPUT oraz do gniazda słuchawkowego. 
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Metrum Sekwencja

Simple Beat 1–7 
Groove Beat 1–2 
Shuffle 
Swing 1–2 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 

 
 
 
 
 
 

6/4 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–7 
Groove Beat 1–2 
Shuffle 
Swing 1–2 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 

 
 
 
 
 
 

7/4 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–10 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–3 
Kick & Hi-Hat 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

5/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–10 
Swing 1–2 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

6/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–9 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

7/8 

Conga & Maracas 
 

Metrum Sekwencja

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

8/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

9/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

10/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

11/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 

 
 
 
 
 

12/8 

Conga & Maracas 
 

Metrum Sekwencja

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 

13/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

14/8 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–6 
Groove Beat 1–3 
Bossa Feel 
Samba Feel 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Rim & Hi-Hat 

 
 
 
 
 

15/8 

Conga & Maracas 
 

 
Wykaz sekwencji perkusyjnych 

 

 
 

Metrum Sekwencja 
Simple Beat 1–4 
Shuffle 1–2 
Hi-Hat 1–2 
Kick & Hi-Hat 1–5 
Rim & Hi-Hat 1–4 

 
 
 

2/4 

Conga & Hi-Hat 1–3 

Simple Beat 1–8 
Groove Beat 1–2 
Shuffle 
Hi-Hat 
Kick & Hi-Hat 1–3 
Rim & Hi-Hat 1–4 

 

 
 
 

3/4 

Conga & Hi-Hat 1–2 

Simple Beat 1–5 
Downbeat Snare 
Rock 1–5 
Latin Rock 1–2 
Groove Beat 1–5 
Shuffle 1–6 
1/2 Shuffle 1–2 
16th Shuffle 1–2 
Shuffle Reggae 
Pop 1–3 
Funk 1–3 
Fusion 1–3 
Swing 
Bossa 1–3 
Samba 1–3 
Clave 1–2 
909 Beat 
909 Clap 
R&B 1–2 
Hi-Hat 
Kick & Hi-Hat 1–2 
Conga & Hi-Hat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/4 

Conga & Maracas 

Simple Beat 1–4 
Groove Beat 1–3 
Swing 1–2 
Hi-Hat 1–4 
Kick & Hi-Hat 1–4 
Rim & Hi-Hat 

 

 
 
 

5/4 

Conga & Hi-Hat 1–2 
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Funkcja LOOP FX 
 

 
Do każdego śladu można stosować efekt. 
 

 
Efekt ten to element funkcji „LOOP FX”. 

Efekt będzie stosowany w sposób zsynchronizowany z tempem pamięci fraz. 
 

 

Włączanie i wyłączanie funkcji LOOP FX 
 

1. Pedał [LOOP FX] służy do włączania i wyłączania efektu funkcji LOOP FX. 
 
 

 

Sterowanie efektem funkcji LOOP FX 
 

Głębokość efektu funkcji LOOP FX można zmieniać głębokością wciśnięcia pedału [EXP 1]. 

Za pomocą pedału [EXP 1] można stosować efekt, najodpowiedniejszy do aktualnie wybranego typu efektów 
funkcji LOOP FX. 

 

 
Pedał [EXP 1] może pełnić również inne funkcje. 
Szczegóły w akapicie „Wybieranie funkcji pedałom i sterownikom zewnętrznym” (s. 23). 

 
 
 

 

Ustawienia funkcji LOOP FX 
 

Najpierw naciśnij przycisk [LOOP FX]. 

Szczegóły w akapicie „Podstawowa procedura edycyjna” (s. 9). 
 
 
 
 
 

* Dostępne ustawienia funkcji LOOP FX będą zależeć od tego, jaki typ efektów będzie aktualnie używany. 
 

Parametr Wartość Opis 

Określanie przeznaczenia funkcji LOOP FX 
Parametr „Target” służy do wybierania dźwięku, przetwarzanego efektem funkcji LOOP FX. 

INPUT Sygnał wejściowy z gniazda grupy INPUT. 
* Rejestrowany będzie dźwięk, przetworzony przez efekt funkcji LOOP FX. 

TRACK1 Dźwięk śladu 1 
TRACK2 Dźwięk śladu 2 
TRACK3 Dźwięk śladu 3 
MAIN OUT 
TRACKS 

Dźwięk śladów 1, 2 i 3. 
* Efektu funkcji LOOP FX nie można stosować do dźwięku, wyprowadzanego gniaz-

dami grupy SUB OUTPUT. 
MAIN OUT 
TR+RHY 

Dźwięk śladów 1, 2 i 3 oraz rytmu. 
* Efektu funkcji LOOP FX nie można stosować do dźwięku, wyprowadzanego gniaz-

dami grupy SUB OUTPUT. 

 

MAIN OUT TOTAL
Dźwięk śladów 1, 2, 3, rytmu oraz sygnału wejściowego z gniazda grupy INPUT. 
* Efektu funkcji LOOP FX nie można stosować do dźwięku, wyprowadzanego gniaz-

dami grupy SUB OUTPUT. 
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Parametr Wartość Opis 

Wybieranie kategorii i typu efektu 
 

Parametr „Category” służy do wybierania kategorii efektów funkcji LOOP FX, a parametr „Type” do wybierania 
typu efektu w ramach danej kategorii. 

Naciśnij przycisk [►], aby wyświetlić parametr „Type”, a następnie wybierz żądany typ efektu w ramach wybra-
nej wcześniej kategorii. (Nie można wybrać najpierw typu efektu, a potem kategorii.) 
 

Wybieranie efektów za pomocą pedałów 

 
Wciśnij pedał [LOOP FX] na dwie sekundy lub dłużej, aby przełączyć rekorder w tryb PEDAL 
FUNCTION; teraz za pomocą pedałów grupy TRACK 3 będzie można wybierać efekt funkcji 
LOOP FX. 
 

Wciśnij na 2 sekundy lub dłużej 
 
 

Miga 
 
 
 
 
 

 

Wybierz typ efektu 
 
 
 

Naciśnij ponownie, aby wrócić do trybu 
normalnego. 

 
 
 
 

Kategoria Typ Opis 
TRANSPOSE TRANSPOSE Transpozycja dźwięku po włączeniu efektu. 

FLANGER Metalicznie brzmiący efekt, przypominający odgłos lądującego od-
rzutowca. 

PHASER Kreowanie świszczącego brzmienia poprzez dodanie przesuniętego 
fazowo dźwięku. 

PAN Przemieszczanie dźwięku w panoramie stereofonicznej. 
TREMOLO Okresowa modulacja poziomu głośności. 

MODULATION 

SLICER Okresowe tłumienie dźwięku w celu stworzenia wrażenia rytmiczne-
go akompaniamentu. 

BEND Generowanie efektu odstrajania dźwięku w górę lub w dół, jaki 
można uzyskać za pomocą gitarowej dźwigni.  

CHORUS Dodawanie do sygnału bezpośredniego lekko zmodulowanego 
dźwięku w celu stworzenia głębokiego, przestrzennego brzmienia. 

ROBOT Robotyzowanie wokalu. 
FEMALE Nadawanie wokalowi kobiecego charakteru. VOICE 
MALE Nadawanie wokalowi męskiego charakteru. 

GUITAR GT->BASS Transformowanie brzmienia gitary w brzmienie basu. 
FILTER Filtr o skrajnie stromych zboczach charakterystyki (ostre tłumienie).

DELAY Dodawanie dźwięku opóźnionego w celu pogłębienia brzmienia 
lub kreowania efektów specjalnych. 

LO-FI Intencjonalne degradowanie jakości dźwięku. 

 

OTHER 

DISTORTION Przester o długim czasie wybrzmiewania. 



30 

 

 

Funkcja LOOP FX 
 

Transpozycja półtonowa 
 

 

Parametr Wartość Opis 
 

-12–+12 
Określanie głębokości odstra-
jania w półtonach. 
Po wybraniu wartości „+12” 
dźwięk będzie odstrajany o 
oktawę w górę. 

 
 

Efekty FLANGER i PHASER 

 

 

Parametr Wartość Opis 

 

0–100, 

4 MEAS–  
Określanie szybkości (często-
tliwości) modulacji. 

 

0–100 Określanie głębokości efektu. 

 

0–100 
Określanie pasma częstotliwo-
ści, przetwarzanego przez 
efekt. 

 

0–100 Określanie dźwięczności efektu.

 

OFF, 1–100, 

4 MEAS–  
* Tylko efekt FLANGER 
Określanie szybkości pojawia-
nia się efektu. 

 

OFF, 1–100, 

4 MEAS–  
* Tylko efekt PHASER 
Określanie szybkości kroko-
wych zmian efektu. 

 

Efekt PAN 

 

 

Parametr Wartość Opis 

 

0–100 
Wybieranie krzywej zmian 
miejsca dźwięku w panoramie 
stereofonicznej. Im wyższa 
wartość, tym głębsze zmiany. 

 

0–100, 

4 MEAS–  
Określanie szybkości zmian 
położenia dźwięku. 

 

0–100 Określanie częstotliwości 
zmian panoramy. 

 
 

Efekt TREMOLO 

 

 

Parametr Wartość Opis 
 

 
0–100 

Określanie krzywej zmian 
poziomu głośności. Im wyższa 
wartość, tym bardziej nagłe 
będą zmiany poziomu głośno-
ści. 

 

0–100, 

1 MEAS–  
Określanie szybkości (często-
tliwości) modulacji. 

 

0–100 Określanie głębokości efektu. 

 
 

Efekt SLICER 
 

 

Parametr Wartość Opis 

P01–P10 Wybieranie sekwencji, uży-
wanej do tłumienia dźwięku. 

0–100, 

1 MEAS–  
Częstotliwość stosowania se-
kwencji 

0–100 
Określanie poziomu głośności 
dźwięku bezpośredniego, gdy 
efekt będzie stosowany. 

 

Efekt BEND 

 

 

Parametr Wartość Opis 
-3 OCT–+4 OCT, 
-2 OCT & VIBRATO, 
+2 OCT & VIBRATO, 
-2 OCT & +2 OCT 

Określanie głębokości 
odstrojenia. 

 

0–100 
Określanie czasu, po-
trzebnego do uzyskania 
wyznaczonego odstro-
jenia, licząc od momen-
tu włączenia efektu. 

 

0–100 

Określanie czasu, po-
trzebnego na powrót do 
oryginalnej wysokości 
dźwięku, licząc od 
momentu wyłączenia 
efektu. 

 
 

Efekt CHORUS 

 

 

Parametr Wartość Opis 

0–100, 

1 MEAS–  
Określanie szybkości (często-
tliwości) modulacji. 

0–100 Określanie głębokości efektu. 

0–100 Regulacja poziomu głośności 
efektu CHORUS. 

 

Efekty ROBOT, FEMALE i MALE 

 

 

Parametr Wartość Opis 

C, C#–B 
* Tylko efekt ROBOT 
Określanie tonacji głosu 
robota. 

1–10 * Tylko efekty FEMALE i MALE
Regulacja barwy dźwięku. 
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Efekt GT->BASS 

 

 

Parametr Wartość Opis 

 

0–100 Regulacja poziomu głośności 
efektu. 

 
 

Efekt FILTER 

 

 

Parametr Wartość Opis 

 

OFF–100, 

4 MEAS–  Określanie szybkości modulacji.

 

0–100 Określanie głębokości modula-
cji. 

 

0–100 
Określanie częstotliwości 
odcięcia filtra. 
Im wyższa wartość, tym wyższa 
częstotliwość odcięcia. 

 

1–10 Określanie głębokości efektu. 

 

0–100 Regulacja poziomu głośności 
efektu. 

 
 

Efekt DELAY 

 

 

Parametr Wartość Opis 
Wybieraniu typu linii opóźniającej. 
SINGLE Prosta, monofoniczna linia 

opóźniająca. 

 

 

PAN Czas opóźnienia jest dzielony 
między lewy i prawy kanał. 

 

 
1–600 msec, 

1 MEAS–  

Określanie czasu opóźnienia. 
* Jeśli długość nuty przekro-

czy górną granicę czasu 
opóźnienia, do synchroniza-
cji stosowana będzie war-
tość ułamkowa (1/2, 1/4, 1/8, 
itd.). 

 

0–100 Określanie ilości powtórzeń. 

 

0–120 Regulacja poziomu głośności 
efektu. 

 
 

Efekt LO-FI 

 

 

Parametr Wartość Opis 

 

0–100 Regulacja poziomu głośności 
efektu. 

 
 

Efekt DISTORTION 
 

Parametr Wartość Opis 
Wybieranie typu efektu. 

NATURAL OD 
Naturalnie brzmiący przester 
lekko przesterowanego wzmac-
niacza. 

BLUES OD Unikalny przester, wierne odtwa-
rzający niuanse artykulacyjne. 

OD-1 
Brzmienie kostki OD-1 firmy 
BOSS. Delikatny, przyjemny 
przester. 

WARM OD Delikatny przester. 
DISTORTION Ostry przester o długim czasie 

wybrzmiewania. 

MODERN DS 
Głęboki przester wielkiego 
wzmacniacza o dużym stopniu 
wzmocnienia. 

STACK 
Symulacja brzmienia klasyczne-
go, wieżowego wzmacniacza 
lampowego. 

LOUD Idealny przester do odgrywania 
ciężkich riffów stylu heavy metal.

METAL ZONE Przester z podbitym pasmem 
średnich częstotliwości. 

 

60S FUZZ Charakterystycznie chropawy i 
mocny przester. 

0–120 Określanie głębokości znie-
kształcenia (przesteru). 

 

-50–+50 
Zmniejszanie wartości będzie 
powodować tłumienie pasma 
niskich częstotliwości, a zwięk-
szanie będzie powodować podbi-
janie tego pasma. 

-50–+50 Regulacja barwy dźwięku. 

0–100 Regulacja poziomu głośności 
wyjściowej. 
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Ustawienia systemowe 
 
 
Ustawienia, odnoszące się do rekordera jako całości, takie jak kontrast ekranu lub 
funkcja automatycznego wyłączania zasilania, nazywane są „ustawieniami syste-
mowymi”. 
 

 
Najpierw naciśnij przycisk [SYSTEM]. 

Szczegóły w akapicie „Podstawowa procedura edycyjna” (s. 9). 
 

 
Parametr Wartość Opis 

Regulacja kontrastu ekranu 
 

Podczas użytkowania urządzenia w niektórych miejscach może się zdarzyć, że informacje na ekranie będą 
trudno czytelne. Jeśli to nastąpi, należy zmienić kontrast. 

 

1–16 Regulacja w zakresie od „1” (najjaśniejszy) do „16” (najciemniejszy). 

Przeznaczenie pedału [LOOP FX] 
 

Parametr „Loop FX Pdl” służy do określania sposobu działania pedału [LOOP FX]. 
 

 
 

FX ON/OFF + ASGN Pedał będzie włączać i wyłączać funkcję LOOP FX oraz sterowniki (s. 23). 

 

ASSIGN Pedał będzie obsługiwać tylko sterowniki (s. 23). 

Redukcja ilości przełączanych komó-
rek pamięci fraz 

 

Określenie górnej i dolnej granicy pamięci fraz umożliwia szybsze wybieranie żądanej komórki. 
Przyciskami [◄]/[►] przestawiaj kursor, a potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybieraj wartość parametru.

 

1–99 Dolna i górna granica przedziału numerów komórek pamięci fraz. 

Konfiguracja potencjometrów 
 

Parametr „Knob Mode” służy do określania sposobu, w jakim zmieniać się będą wartości parametrów w 
odpowiedzi na kręcenie gałkami potencjometrów. 
Parametr odnosi się do potencjometru [LEVEL] grupy RHYTHM oraz potencjometrów [1] – [3] grupy TRACK.
 

 
 

Wartość Gdy ładowane są dane komórki fraz Gdy używany jest potencjometr 

IMMEDIATE 
Wartość przechowywana wśród 
danych wywoływanej komórki 
pamięci fraz. 

Wartość zmieni się natychmiast. 

MEMORY SETTING
Wartość przechowywana wśród danych 
wywoływanej komórki pamięci fraz. 

Wartość zacznie się zmieniać po przesunię-
ciu gałki lub suwaka na pozycję, odpowiada-
jącą przechowywanej wartości. 

 

KNOB POSITION Wartość wynikająca z położenia 
gałki lub suwaka potencjometru. Wartość zmieni się natychmiast. 
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Parametr Wartość Opis 

Regulacja czułości na sygnał wyzwalający 
 

Parametr „Auto Rec Trigger” służy do określania poziomu sygnału, przy którym zapis zostanie uruchomiony 
automatycznie (s. 22). 

 

0–100 Sygnał o poziomie równym lub wyższym od poziomu, wskazywanego wartością 
tego parametru, spowoduje uruchomienie zapisu. 

Zmiana kolejności: zapis  dogrywanie
 odtwarzanie 

 

Naciskanie pedału [REC/DUB/PLAY] będzie powodować przechodzenie rekordera w stan: zapis  dogrywa-
nie  odtwarzanie. Jednakże kolejność można zmienić na zapis  odtwarzanie  dogrywanie. 
REC -> OVERDUB Kolejność przełączania będzie następująca: zapis  dogrywanie  odtwarzanie. 

 

REC -> PLAY Kolejność przełączania będzie następująca: zapis  odtwarzanie  dogrywanie. 

Stosowanie tego samego wyjścia audio
przez wszystkie komórki pamięci fraz 

 

Normalnie te parametry służą do określania, które gniazda będą służyć do wyprowadzania sygnału wejścio-
wego, dźwięków fraz i sekwencji prowadzącej, ale można spowodować, że wszystkie te sygnały będą kiero-
wane do tych samych gniazd, bo wartości tych parametrów działają globalnie. 

MEMORY Stosowane będzie wyjście, określone w danej komórce pamięci fraz. 

MAIN Dźwięk będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i gniazda słuchawkowe-
go, bez względu na ustawienia komórki fraz. 

SUB 
Dźwięk będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT, bez względu na ustawie-
nia komórki fraz. Dźwięk nie będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT i 
gniazda słuchawkowego. 

MAIN+SUB Dźwięk będzie kierowany do gniazd grup MAIN OUTPUT i SUB OUTPUT oraz do 
gniazda słuchawkowego, bez względu na ustawienia komórki fraz. 

 

MUTE 
(dot. tylko sygnału 
wejściowego) 

Sygnał wejściowy nie będzie wyprowadzany. 
* Ślady będą rejestrowane. 

Regulacja poziomu wyjściowego w 
gniazdach grupy SUB OUTPUT 

 

Parametr „SUB OUT Lev” służy do regulacji poziomu głośności wyjściowej w gniazdach grupy SUB 
OUTPUT. 

 

0–200 Poziom sygnału w gniazdach grupy SUB OUTPUT. 

Ustawienia funkcji AUTO OFF 
 

Rekorder RC-300 potrafi automatycznie wyłączać własne zasilanie. Zasilanie jest wyłączane automatycznie 
po upływie 10 godzin bezczynności. Na 15 minut przed wyłączeniem zasilania na ekranie pojawia się komu-
nikat ostrzegawczy. 
W ustawieniu fabrycznym ta funkcja jest włączona. Jeśli chcesz, aby rekorder byłą włączony cały czas, wy-
bierz wartość „OFF”. 
 

UWAGA
Po wyłączeniu zasilania nie zachowane zmiany w ustawieniach zostaną stracone. Aby ich nie utracić, 
należy je zachować. 

OFF Zasilanie nie będzie wyłączane. 

 

ON Zasilanie zostanie wyłączone automatycznie po upływie 10 godzin bezczynności. 
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Ustawienia systemowe 

 

 
Parametry systemu MIDI 

 
Poniższe ustawienia są stosowane w przypadku połączenia rekordera z zewnętrznym urządzeniem MIDI lub drugim rekorderem RC-300. 

 

 

 
 

Szczegóły odnośnie systemu MIDI w akapicie „Podłączanie zewnętrznego urządzenia MIDI lub drugiego rekordera RC-300” (s. 38). 
 

 
Parametr Wartość Opis 

Kanał odbiorczy MIDI 
 

1–16 Wybieranie kanału odbiorczego MIDI, używanego do odbioru komunikatów MIDI. 

Parametr „MIDI Omni” 
OFF Komunikaty MIDI będą odbierane tylko kanałem MIDI, wskazywanym wartością pa-

rametru „MIDI Rx Ch”. 

 

ON Komunikaty MIDI będą odbierane wszystkimi kanałami, bez względu na wartość 
parametru „MIDI Rx Ch”. 

Kanał transmisyjny MIDI 
1–16 Wybieranie kanału transmisyjnego MIDI. 

 

 Rx Kanałem transmisyjnym MIDI będzie kanał, wskazywany wartością parametru „MIDI 
Rx Ch”. 

Synchronizacja tempa dwóch 
rekorderów RC-300 

 

Po połączeniu dwóch rekorderów RC-300 kablem MIDI będzie można synchronizować ich pracę. Szczegóły 
w akapicie „Połączenie dwóch rekorderów RC-300" (s. 39). Parametr „MIDI Sync” umożliwia synchroniczne 
odtwarzanie w jednakowym tempie. 

 

 
RC-300 (urządzenie sterujące) RC-300 (urządzenie sterowane) 

 
 

Więcej informacji o systemie MIDI i synchronizacji w akapicie „Ustawienia MIDI” (s. 38). 
 

MEMORY Stosowane będą ustawienia synchronizacji (s. 21), określoną w pamięci fraz. 

INTERNAL 
Rekorder będzie działać w oparciu o wartość tempa własnej pamięci fraz. Wartość tę 
należy wybierać, gdy rekorder jest używany samodzielnie lub gdy ma być urządze-
niem sterującym. 

 

MIDI 
Rekorder będzie synchronizowany komunikatami MIDI, odbieranymi z rekordera RC-
300, ustawionego do pracy jako urządzenie sterujące. Wybierz tę wartość, gdy rekor-
der ma być urządzeniem sterowanym. 

Parametr „PC Out” 
OFF Komunikaty MIDI o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE) nie będą transmitowa-

ne. 

 

ON Komunikaty MIDI o zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE) będą transmitowane. 
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Ustawienia USB 
 

Poniższe ustawienia są stosowane, gdy rekorder jest połą-
czony z komputerem za pomocą kabla USB. 

 
 

Przepływ sygnału USB audio 
 

 
 
 
 
 

 
Szczegóły odnośnie połączenia USB w akapicie „Pod-
łączanie komputera przez port USB” (s. 36). 

  
 

 
 
 
 
 
 

Dźwięk wyjściowy taki sam, 
jak w gniazdach grupy MAIN 
OUTPUT 

 
* Potencjometr [LEVEL] grupy MASTER nie zmienia poziomu sygnału USB audio. 

 

 
 

Parametr Wartość Opis 

Regulacja poziomu sygnału wejścio-
wego USB audio 

Parametr „USB In Level” służy do regulacji poziomu sygnału wejściowego z komputera. 

 

0–200 Poziom sygnału wejściowego USB audio. 

Regulacja poziomu sygnału wyjścio-
wego USB audio 

Parametr „USB Out Level” służy do regulacji poziomu dźwięku, kierowanego do komputera. 

 

0–200 Poziom sygnału wyjściowego USB audio. 

Określanie sposobu wyprowadzania 
dźwięku z komputera 

Wybieranie gniazd wyjściowych, do których kierowany będzie dźwięk z komputera. 

MAIN Dźwięk z komputera będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda 
słuchawkowego 

SUB Dźwięk z komputera będzie kierowany do gniazd grupy SUB OUTPUT. Sygnał nie 
będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i do gniazda słuchawkowego. 

 

 

MAIN+SUB Dźwięk z komputera będzie kierowany do gniazd grupy MAIN OUTPUT i gniazda 
słuchawkowego oraz do gniazd grupy SUB OUTPUT. 

Tryb USB 
 

Parametr „USB Mode” służy do określania, jak rekorder bęzie działać po podłączeniu go do komputera przez 
port USB. 

 

 
Aby rekorder RC-300 mógł współpracować z komputerem przez port USB, najpierw należy zainsta-
lować w komputerze sterownik USB. Patrz akapit „Instalacja sterownika USB” (s. 36). 

STORAGE Rekorder będzie działać jako masowe urządzenie magazynujące, umożliwiające 
wymianę plików między rekorderem i komputerem. 

 

AUDIO W tym przypadku dostępna będzie funkcjonalność USB audio. 
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Podłączanie komputera przez port USB 
 

 
 

Jeśli gniazdo [USB], znajdujące się na tylnej 
ścianie rekordera, połączysz z komputero-
wym portem USB za pomocą dostępnego w 
sprzedaży kabla USB, da to możliwość wy-
konywania następujących rzeczy. 

 

Pamięć masowa USB 
 

 
Zawartość śladów rekordera RC-300 (w postaci plików WAV) 
będzie można przenosić do komputera, a z komputera będzie 
można ładować pliki dźwiękowe (WAV) i umieszczać na śla-
dach rekordera. 

 

USB Audio 

 

 

Dźwięk z komputera będzie można odtwarzać w rekorderze, a 
dźwięk rekordera będzie można rejestrować w komputerze. 

 

 

Instalacja sterownika USB 
 

Aby można było korzystać z funkcjonalności USB audio, w 
komputerze należy najpierw zainstalować sterownik USB (re-
korder będzie współpracować z komputerem jako urządzenie 
pamięci masowej nawet bez instalacji sterownika). 

1. Zainstaluj w komputerze sterownik USB. 
Dedykowany sterownik można ściągnąć ze strony firmy Ro-
land. 

 

 
Strona internetowa firmy Roland 
http://www.roland.com/ 
 
Więcej szczegółów odnośnie wymagań systemowych na stro-
nie internetowej firmy Roland. Program oraz procedura insta-
lacji będą zależeć od używanego systemu operacyjnego. 
Uważnie przeczytaj plik Readme.htm, dołączony do ściąga-
nego pliku. 

 

 

Tryb USB 
 

Przez rozpoczęciem współpracy z komputerem należy wybrać 
tryb USB. Szczegóły w akapicie „Tryb USB” (s. 35). 

 

 

Podłączanie rekordera 
do komputera 

 

1. Dostępnym w sprzedaży kablem USB połącz 
gniazdo [USB] z wolnym portem USB w kompute-
rze (z obsługą formatu USB 2 Hi-Speed). 

 
UWAGA 

• W przypadku niektórych typów komputerów powyższe 
opcje mogą nie funkcjonować. 

 Sprawdź na stronie firmy Roland, jakie systemy operacyj-
ne są obsługiwane. 

• Złącze USB w komputerze musi być zgodne z formatem 
USB 2.0 Hi-Speed. 

 

 

Ustawienia USB 
 

Istnieje możliwość edycji różnych ustawień USB, takich jak re-
gulacja poziomu głośności. Szczegóły w akapicie „Ustawienia 
USB” (s. 35). 

 
Przepływ sygnału USB audio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dźwięk wyjściowy taki sam, 
jak w gniazdach grupy MAIN 
OUTPUT 

 
 

* Potencjometr [LEVEL] grupy MASTER nie zmienia poziomu 
sygnału USB audio. 

 

 

Wymiana plików z kompute-
rem (tryb pamięci masowej) 

 
Urządzenie można podłączyć do komputera za pomocą dostęp-
nego w sprzedaży kabla USB w celu kopiowania do komputera 
fraz (pliki WAV) lub ładowania takich plików WAV z komputera. 

 
Akceptowany format pliku WAV 
 

Format danych WAV 
Rozdzielczość 16-bitowa, liniowa, stereofoniczna 
Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz 

 
Maksymalna wielkość pliku wynosi 1,7 GB (łącznie dla wszyst-
kich plików), maksymalny czas około 3 godziny (łącznie dla 
wszystkich komórek pamięci fraz), a minimalna długość frazy to 
około 1,5 sekundy. 

1. Naciśnij przycisk [SYSTEM]. 

2. Naciśnij kilka razy przycisk [►], aż na ekranie pojawi 
się parametr „USB Mode”. 

3. Potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz wartość 
„STORAGE”. 
 

 
 

4. Naciśnij przycisk [Exit]. 

5. Dostępnym w sprzedaży kablem USB połącz gniaz-
do [USB] z wolnym portem USB w komputerze (z 
obsługą formatu USB 2 Hi-Speed). 

 Po nawiązaniu połączenia z komputerem na ekranie pojawi się 
komunikat „Idling…”. 
* Połączenia USB nie będzie można wykonać, jeśli uruchomione 

będzie odtwarzanie lub jeśli fraza nie została zachowana w 
pamięci. 
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6. W opisany niżej sposób skopiuj frazy do komputera. 
 

Użytkownicy systemu Windows 

W oknie „Mój komputer” kliknij ikonę „BOSS_RC-300” (lub 
„Dysk wymienialny”). 

 
Użytkownicy systemu MAC 

Na pulpicie kliknij ikonę „BOSS_RC-300”. 

 

Wykonywanie kopii zapasowej danych 
 

 
Skopiuj na dysk twardy komputera cały katalog „ROLAND”. 

 

Ładowanie danych z komputera do RC-300 
 

 
* Wykonanie tej operacji spowoduje skasowanie wszyst-

kich fraz, aktualnie znajdujących się w pamięci urządze-
nia. Nie zapomnij o wykonaniu kopii tych danych. 

W oknie napędu „BOSS_RC-300” usuń katalog „ROLAND”, a 
następnie z dysku twardego komputera skopiuj katalog 
„ROLAND” do okna napędu „BOSS_RC-300” (czyli do tego 
urządzenia). 

 

Zapis pojedynczych plików WAV z kompu-
tera do pamięci fraz rekordera RC-300 

 

 
Pojedyncze pliki WAV można kopiować z komputera do podka-
talogów „001_1”, „001_2” – „099_1”, „099_2” katalogu 
„ROLAND”–„WAVE” w oknie napędu „BOSS_RC-300” (w kata-
logu o nazwie „0XX_Y”, liczba XX to numer komórki fraz, a cy-
fra Y to numer śladu). 

 
UWAGA 

* Nie usuwaj katalogów, znajdujących się w oknie napędu 
„BOSS_RC-300”, chyba że wykonujesz operację ładowa-
nia danych kopii zapasowej. 

* W nazwach plików używać można następujących znaków: 
 A–Z (wielkie litery), 0–9 (cyfry), _ (znak podkreślenia) 

* W żadnym z katalogów nie umieszczaj innych plików, niż 
pliki dźwiękowe WAV. Jeśli w katalogu będą znajdować 
się pliki WAV, nie nadpisuj tego katalogu. Pliki WAV nale-
ży wpisywać do pustych katalogów. 

7. Po zakończeniu kopiowania rozłącz urządzenia w 
następujący sposób. 

 
Użytkownicy systemu Windows 7 

W prawym, dolnym rogu ekranu kliknij: ikonę [  ]  iko-
nę [ ], a następnie opcję „Wysuń RC-300”. 

 
Użytkownicy systemu Windows XP lub Vista 

W prawym, dolnym rogu ekranu kliknij: ikonę [ ]   iko-
nę [ ], a następnie opcję „Bezpiecznie usuń urządzenie 
pamięci masowej USB”. 

 
Użytkownicy systemu MAC 

Ikonę „BOSS_BR-300” przenieś-i-upuść do kosza (na 
ikonę „Eject”. 

8. Odłącz kabel USB od komputera 
Przycisk [ON/OFF] grupy RHYTHM mignie kilka razy, po 
czym rekorder wróci do stanu normalnej pracy. 

* Nigdy nie wyłączaj zasilania, gdy będzie migać przycisk 
[ON/OFF] grupy RHYTHM. 

 

 
UWAGA

* Nigdy nie używaj komputera do formatowania napędu 
BOSS RC-300. 
Jeśli to robisz, rekorder przestanie działać poprawnie. 
W takim przypadku rekorder można przywrócić do stanu 
normalnego działania uruchamiając funkcję FACTORY 
RESET (s. 40), ale spowoduje to nieodwracalną utratę 
zawartości wszystkich komórek pamięci fraz, w tym 
danych demonstracyjnych. 

* Nigdy nie podejmuj żadnych działań, dopóki kable 
USB nie zostanie odłączony. Może to spowodować za-
wieszenie komputera lub utratę wszystkich danych, znaj-
dujących się w rekorderze RC-300. 

• Odłącz kabel USB. 

• Pozwól komputerowi przejść w stan hibernacji lub 
uśpienia, zrestartuj go lub wyłącz. 

• Wyłączać zasilanie rekordera RC-300. 

* Niestety, czasem może okazać się niemożliwe przywró-
cenie zawartości pamięci wewnętrznej urządzenia, jeśli 
dane w niej zawarte zostały utracone. W tym przypadku 
firma Roland nie ponosi odpowiedzialności za taką utratę 
danych.  

 
 
 
 
 

Tempo oryginalne importowanych z komputera plików WAV  
• Tempo oryginalne (s. 19) oraz ilość taktów śladu (parametr „Measure”; s. 17) importowanego pliku WAV są wyliczane w oparciu o me-

trum używanego rytmu (parametr „Beat”: s. 25). 
• Jeśli importowany plik WAV posiada metrum inne me-

trum, niż 4/4, przed zaimportowaniem takiego pliku na-
leży najpierw dobrać wartość parametru „Beat” (s. 25) 
dla docelowej komórki pamięci fraz. 

• System operacyjny rekordera RC-300 zrobi założenie, 
że zarejestrowano „1,, 2, 4, 8, 16 … taktów) i wyliczy 
tempo w zakresie od 80 – 160. 

 Oznacza to, że w przypadku importowania pliku WAV z 
komputera tempo oryginalne może być określone jako 
dwukrotnie większe lub mniejsze, niż tempo rzeczywi-
ste. W takim przypadku można określić poprawną ilość 
taktów (parametr „Measure”; s. 17). 

 

 

Importując z komputera plik WAV „o tempie 70 (ilość taktów: 2)”, wartość 
tempa „140” zostanie ustawiona jako tempo oryginalne (w celu utrzymania 
tempa w zakresie od 80 – 160). 

 

 
W przypadku dwóch taktów… Tempo: 70 
 

W przypadku czterech taktów… Tempo: 140 
 

W przypadku ośmiu taktów… Tempo: 280 
 

 
W takim przypadku można określić poprawną wartość tempa oryginalnego 
„70”, zmieniając ilość taktów (parametr „Measure”; s. 17) z „4” na „2”. 
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Podłączanie zewnętrznego urządzenia MIDI lub drugiego rekordera RC-300 
 
 
 

Czym jest MIDI? 
 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) jest to standard, umożliwiający wymianę danych muzycznych pomiędzy elektronicznymi in-

strumentami muzycznymi oraz komputerami. Jeśli urządzenia, wyposażone w gniazda MIDI, połączymy kablami MIDI, wszystkimi bę-

dzie można sterować za pomocą jednej klawiatury MIDI, odtwarzając rozmaite brzmienia, programując automatyczne zmiany ustawień 

wraz z progresją utworu, itp. 
 

 
 
 

Złącza MIDI 
 

Do przenoszenia komunikatów MIDI używane są następujące rodzaje gniazd. Do połączeń używane są kable MIDI, zgodnie z potrzebami. 
 

Gniazdo Opis 

[IN] To gniazdo odbiera komunikaty MIDI z innego urządzenia MIDI. 

[OUT] 
To gniazdo służy do transmitowania komunikatów z danego 
urządzenia. 

[THRU] 
To gniazdo retransmituje komunikaty MIDI, nadchodzące gniaz-
dem MIDI IN. 

 
 

Parametry MIDI 
 

Szczegółów odnośnie różnych parametrów MIDI należy szukać na niżej podanych stronach 
 

Ustawienia Strona 
Parametry systemowe „Parametry MIDI” (s. 34) 
Ustawienia pamięci fraz „Synchronizacja tempa dwóch rekorderów RC-300” (s. 21) 

„Wybieranie sterownika” (s. 23) 
 

* Korzystanie z systemu MIDI wymaga dopasowania kanałów komunikacyjnych. Dane nie będą transmitowane ani odbierane przez 
urządzenia MIDI, jeśli nie będą pracować na tym samym kanale. 

 

 

Rekorder RC-300 jako urządzenie sterujące 
 

Działanie Opis ogólny Opis 

Informacje o tempie odtwarzania jest 
transmitowana za pomocą zegarowych 
komunikatów synchronizacji MIDI. 

Odtwarzanie danych zewnętrznego urządzenia MIDI zgodnie z tempem rekordera 
RC-300. 
Zegarowe sygnały synchronizacji MIDI są transmitowane przez rekorder przez cały 
czas. Wcześniej zewnętrzne urządzenie MIDI należy skonfigurować do odbioru zegaro-
wych sygnałów synchronizacji oraz komend START i STOP. Szczegóły znajdziesz w 
instrukcji obsługi urządzenia MIDI. Transmisja danych 

o tempie i komend 
sterujących 

Uruchamianie i zatrzymywanie odtwarza-
nia pedałami rekordera RC-300 można 
transmitować za pomocą komend sterują-
cych MIDI typu START i STOP. 

Transmisja komend START i STOP 
Komenda START jest transmitowana w momencie uruchomienia zapisu lub odtwarzania 
początku śladu, gdy żaden inny ślad nie był do tej pory odtwarzany. Komenda jest 
również transmitowana podczas stosowana opcji startu równoczesnego. 
Komenda STOP jest transmitowana w momencie zatrzymywania wszystkich śladów. 
Komenda jest również transmitowana podczas stosowana opcji równoczesnego zatrzy-
mywania wszystkich śladów. 

Transmisja komunika-
tów o zmianie brzmie-
nia 

Podczas wywoływania danych z wybranej 
komórki pamięci fraz rekorder równocze-
śnie wygeneruje i prześle komunikat MIDI 
o zmianie brzmienia (PROGRAM 
CHANGE) o odpowiedniej wartości. 

Transmisja komunikatów PROGRAM CHANGE 
Przełączanie komórek pamięci fraz powoduje generowanie i transmisję komunikatu o 
zmianie brzmienia (PROGRAM CHANGE). Rekorder RC-300 generuje i transmituje 
komunikaty PROGRAM CHANGE o wartości od 1 – 99. Wartość komunikatu odpowiada 
numerowi komórki fraz. 
* Wcześniej parametrowi „MIDI PC Out”(s. 34) dobierz wartość „ON”. 
* Nie można transmitować komunikatów PROGRAM CHANGE o wartości od 100 – 128. 
* Nie można również transmitować komunikatów BANK SELECT (kontrolery CC0 i CC32).

Transmisja kontrole-
rów MIDI 

Opis wszystkich operacji, wykonywanych 
za pomocą podłączonego do rekordera 
RC-300 zewnętrznego pedału przełącza-
jącego lub pedału ekspresji można trans-
mitować za pomocą tzw. kontrolerów 
MIDI. Te komunikaty MIDI można wyko-
rzystywać do rozmaitych celów, takich jak 
modyfikowanie wartości parametrów 
zewnętrznego urządzenia MIDI. 

Transmisja kontrolerów MIDI 
Jeśli kontroler MIDI zostanie wybrany jako sterownik (s. 23), pedałem [EXP 1], ze-
wnętrznym pedałem ekspresji lub pedałem przełączającym (podłączonym do gniazda 
[CTL 1, 2/EXP 2] lub [CTL 3, 4/EXP 3) będzie można transmitować wartość wybranego 
kontrolera. 
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Sterowanie rekorderem RC-300 za pośrednictwem innego urządzenia MIDI 
 

Działanie Opis ogólny Opis 

Przełączanie komórek 
pamięci fraz 

Komórki pamięci fraz rekorde-
ra RC-300 można przełączać 
za pomocą komunikatów o 
zmianie brzmienia (komunika-
tów MIDI typu PROGRAM 
CHANGE). 

Przełączanie komórek pamięci fraz 
Komórki pamięci fraz można przełączać za pomocą komunikatów o zmianie brzmienia (PROGRAM 
CHANGE). Rekorder RC-300 potrafi odbierać komunikaty PROGRAM CHANGE o wartości od 1 – 
99. Wartość komunikatu odpowiada numerowi Zestawu Ustawień. 
* Rekorder RC-300 ignoruje komunikaty PROGRAM CHANGE o wartości od 100 – 128. 
*  Komunikaty BANK SELECT (kontrolery CC00 i CC32) również są ignorowane. 

Odbiór komunikatów 
CONTROL CHANGE 
(kontrolerów MIDI) 

Za pomocą kontrolerów MIDI 
można sterować niektórymi 
funkcjami rekordera RC-300. 

Odbiór komunikatów CONTROL CHANGE (kontrolerów MIDI) 
Za pomocą kontrolerów MIDI, przesyłanych z zewnątrz, można sterować funkcjami, którymi 
trudno byłoby sterować za pomocą pedałów rekordera. 
W akapicie „Wybieranie funkcji pedałom i sterownikom zewnętrznym” (s. 23), za pomocą parametru 
„Source” wybierz wartość „CC#1-#31, CC#64-#95”, a za pomocą parametru „Target” wybierz stero-
wany parametr. 

 
 

Łączenie dwóch rekorderów RC-300 
 

Po połączeniu dwóch rekorderów RC-300 kablem MIDI będzie można synchronizować ich pracę. 
 

• Posługując się kablem MIDI, połącz urządzenia w sposób przedstawiony poniżej. 

 

 

RC-300 (urządzenie sterujące) RC-300 (urządzenie sterowane) 
 

• Parametrowi „MIDI Sync” (s. 34) dobierz wartość „INTERNAL” w tym rekorderze, który ma być urządzeniem sterującym lub wartość 
„MIDI” w tym rekorderze, który ma być urządzeniem sterowanym. 

• Rozpocznij zapis na śladach rekordera RC-300, pracującego jako urządzenie sterujące. 

• Gdy w rekorderze sterującym naciśniesz pedał [ALL START/STOP], rekorder sterowany również zostanie uruchomiony. 

• Ślady z wyłączoną synchronizacją tempa będą odtwarzane w tempie pamięci fraz (s. 21). 

• Ślady z włączoną synchronizacją odtwarzania w pętli (s. 18) będą zapętlone do najdłuższej frazy rekordera sterującego. 

* Podczas synchronicznej pracy dwóch rekorderów RC-300 nie zmieniaj tempa pamięci fraz w rekorderze sterującym. Nie można 
zmienić tempa pamięci fraz w rekorderze sterowanym (tym, którego parametr „MIDI Sync” ma wartość „MIDI”). 

 
 
 

Odtwarzanie w pętli, synchroniczne z początkiem najdłuższej 
frazy w „urządzeniu sterującym”, którego parametr „Loop 
Sync” ma wartość „ON”. 

Jeśli parametr „Loop Sync” będzie 
mieć wartość „OFF” będą zapętlane 
na całej długości. 

 
 

Ślad 1 
 

Ślad 2 
 
Ślad 3 

RC-300 (urządzenie sterujące) 
 

Ślad 1 
 

Ślad 2 
 
Ślad 3 

RC-300 (urządzenie sterowane) 
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Przywracanie ustawień fabrycznych (funkcja FACTORY RESET) 
 
 

Przywracanie ustawień systemowych urządzenia do wartości 
fabrycznych określamy to funkcja FACTORY RESET. 

Funkcja FACTORY RESET przywróci ustawienia systemo-
we do stanu fabrycznego i skasuje zawartość pamięci fraz. 

* Urządzenie posiada frazy demonstracyjne (90 – 99). Jeśli 
skasowana zostanie cała pamięć fraz, skasowane zosta-
ną również dane demonstracyjne i nie będzie ich można 
odzyskać. Należy je zachować, jak opisano w akapicie 
„Wykonywanie kopii zapasowej danych” (s. 37). 

* Jeśli na ekranie pojawi się komunikat „Data Damaged” i re-
korder przestanie działać poprawnie, zresetuj urządzenie, 
wybierając w poniższej procedurze opcję 
„SYSTEM+MEMORY”. 

1. Wyłącz zasilanie urządzenia. 

2. Przytrzymaj wciśnięte przyciski [WRITE] i [EXIT] i 
włącz zasilanie. 

 Pojawi się ekran roboczy „Factory Reset”. 
 

 
 

3. Potencjometrem [MEMORY/VALUE] wybierz zakres 
działania funkcji. 

 
Wartość Opis 
SYSTEM + MEMORY Resetowanie ustawień systemowych i usu-

wanie zawartości pamięci fraz. 
SYSTEM Ustawienia systemowe zostaną zresetowa-

ne do domyślnych wartości fabrycznych. 
MEMORY Skasowana zostanie zawartość wszystkich 

komórek pamięci fraz. 
 

* Wybranie opcji „SYSTEM+MEMORY” lub „MEMORY” 
spowoduje skasowanie danych demonstracyjnych, któ-
rych nie będzie można odzyskać. 

4. Jeśli chcesz uruchomić proces, naciśnij przycisk 
[WRITE]. 

5. Po pojawieniu się komunikatu „Completed!” można 
wyłączyć zasilanie rekordera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulacja pedału ekspresji 
 
 

Chociaż pedał [EXP 1] rekordera został skalibrowany fabrycznie, z upływem czasu i zależnie od warunków użytkowa-
nia może się on rozregulować. Jeśli pojawią się problemy typu „nie można uzyskać wart ości minimalnej lub maksy-
malnej”, za pomocą poniższej procedury pedał należy wyregulować. 

 

 

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk [SYSTEM] i włącz zasilanie. 

2. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „EXP1:Set to MIN”, podnieś pedał w górę aż do oporu (aby czubek pedału 
znalazł się w najwyższym możliwym położeniu). Zdejmij stopę z pedału [EXP 1] i naciśnij przycisk [WRITE]. 

 

 
 

3. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „EXP1:Set to MAX”, wciśnij pedał do oporu (aby pięta pedału była podniesio-
na). Zdejmij stopę z pedału [EXP 1] i naciśnij przycisk [WRITE]. 

 

 
 

4. Gdy na ekranie pojawi się komunikat „Completed!”, wyłącz zasilanie rekordera. 
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Problem Co należy sprawdzić Działanie 
Problemy z dźwiękiem 

Czy kable połączeniowe nie mają zwarcia? Spróbuj wymienić kable na inne. 
Czy RC-300 jest prawidłowo połączony 
z innymi urządzeniami? Sprawdź połączenia (s. 6). 
Czy zasilanie wzmacniacza lub miksera nie 
jest wyłączone lub czy nie zredukowano w 
nim poziomu głośności? 

Sprawdź ustawienia poziomu głośności. 

Czy suwaki potencjometrów grupy 
TRACK lub gałka potencjometru 
[LEVEL] grupy MASTER nie znajdują 
się w pozycji minimalnej? 

Zmień ustawienie potencjometrów. 

Czy nie zredukowano poziomu głośno-
ści pamięci fraz (s. 20)? 

Dobierz poziom głośności pamięci fraz. Sprawdź, czy pamięć fraz nie stosuje pedału 
ekspresji lub innego sterownika do regulacji poziomu głośności. 

Czy poziom sygnału wejściowego, śladów i 
rytmu dobrano prawidłowo? 

Sprawdź ustawienia wyjściowe. 
„Stosowanie tego samego wyjścia audio dla całej pamięci fraz” (s. 33). 
„Wybieranie miejsca wyprowadzania sygnału ze śladów” (s. 19) 
„Określanie sposobu wyprowadzania dźwięków rytmu” (s. 26) 
„Określanie sposobu wyprowadzania sygnału wyjściowego” (s. 20). 

Brak dźwięku/ 
Niski poziom głośności 

Czy wykonano już jakiś zapis? W grupie TRACK sprawdź stan diody [STATUS] danego śladu, czy na śladzie zareje-
strowane już jakieś dane. Jeśli dioda nie świeci się, na śladzie nic nie rejestrowano. 

Brak dźwięku, zarejestrowa-
nego na początku i końcu 
śladu 

Aby wyeliminować zakłócenia, na początku i na końcu zapisu stosowane są efekty FADE IN i FADE OUT. W niektórych przypad-
kach dźwięk może się pojawiać, jeśli nie zostanie całkowicie stłumiony. 
Czy gałki potencjometrów grupy INPUT 
LEVEL nie są przekręcone w lewo do oporu?

Ustaw gałki potencjometrów w odpowiednich pozycjach (s. 6). Brak dźwięku z urządzenia, 
podłączonego do gniazda 
[AUX], [MIC] lub gniazd 
grupy INST 

Czy parametr „Input Out” ma odpowiednią 
wartość? 

Sprawdź ustawienia wyjściowe. 
„Stosowanie tego samego wyjścia audio dla całej pamięci fraz” (s. 33). 
„Określanie sposobu wyprowadzania sygnału wyjściowego” (s. 20). 

Poziom sygnału wejściowe-
go z instrumentu, podłączo-
nego do gniazda [AUX], 
[MIC] lub gniazd grupy INST 
jest zbyt niski. 

Czy nie używasz kabla z rezystorem? Użyj kabla połączeniowego nie zawierającego opornika. 

Problemy z działaniem urządzenia 
Nie można przełączać komó-
rek pamięci fraz 

Czy na ekranie jest wyświetlany 
podstawowy ekran roboczy? 

W rekorderze RC-300 komórki pamięci fraz można zmieniać tylko w ramach podsta-
wowego ekranu roboczego. Naciśnij przycisk [Exit], aby powrócić do podstawowego 
ekranu roboczego. 

Czy dysponujesz wystarczającą ilością wol-
nej pamięci? 

W przypadku braku pamięci, przed rozpoczęciem zapisu zresetuj zbędne komó®ki 
pamięci fraz (s. 15). 

Zapis lub dogrywanie koń-
czy się zbyt wcześnie 

Czy parametr „Loop Sync” ma wartość „ON”?
W takim przypadku po osiągnięciu końca najdłuższej frazy zapis jest wyłączany auto-
matycznie i uruchamiane jest dogrywanie. „Wyrównywanie początku odtwarzania w 
pętli” (s. 18). 

Przy włączonej funkcji AUTO 
START zapis jest uruchamia-
ny natychmiast 

W przypadku dużej ilości zakłóceń, generowanych przez efekty typu przester lub inne procesory efektów, podłączone do rekorde-
ra RC-300, zapis może być uruchamiany przez te zakłócenia. Zmień poziom wyzwalania zapisu (s. 33) lub zredukuj zakłócenia, 
obniżając np. poziom przesteru. 

Nie można stosować zapisu 
lub dogrywania 

Czy parametr „Play Mode” tego śladu nie ma 
wartości „ONE SHOT” (s. 17). 

Zapis lub dogrywanie nie może być stosowany do fraz jednokrotnych. Wartość para-
metry „Play Mode” należy zmienić na „LOOP”. 

Czy uruchomiony jest zapis lub dogrywanie?
Podczas zapisu lub dogrywania nie można zmienić wartości tempa. Zmień tempo 
podczas odtwarzania lub gdy urządzenie nie pracuje. 

Nie można zmienić tempa 
odtwarzania Czy parametr „Tempo Sync” tego śladu ma 

wartość „ON”? 
Jeśli parametr „Tempo Sync” ma wartość „ON”, tempa odtwarzania nie można zmienić 
nawet w przypadku zmiany tempa pamięci fraz. Aby tempo odtwarzania śladu dopa-
sować do tempa pamięci fraz, parametrowi „Tempo Sync” danej frazy dobierz wartość 
„ON” (s. 18). 

Czy kabel MIDI może być uszkodzony? Spróbuj wymienić kabel MIDI. 
Czy zewnętrzne urządzenie MIDI jest podłą-
czone poprawnie? Sprawdź połączenia MIDI. 
Czy kanały komunikacyjne MIDI są dopa-
sowane? Upewnij się, że obydwa urządzenia pracują na tym samym kanale MIDI (s. 34). 

Komunikaty MIDI nie 
są transmitowane lub 
odbierane 

Czy w przypadku transmitowania komunika-
tów MIDI z RC-300 dobrano odpowiednie 
wartości parametrów, związanych z transmi-
sją? 

Sprawdź wartość parametrów „MIDI PC Out” (s. 34) i ustawienia transmisji kontrolerów 
MIDI (s. 23). 

Brak synchronizacji MIDI Czy rekorder jest urządzeniem sterującym? 
Taki rekorder nie będzie odbierać komunikatów MIDI lub komend sterujących z ze-
wnętrznego urządzenia MIDI. (Rekorder nie może być równocześnie urządzeniem 
sterującym i sterowanym.) 
Aby sterować rekorderem z zewnątrz, musi on być ustawiony do pracy jako urządzenie 
sterowane. 

Czy parametr „Source” ma wartość „SYNC 
START/STOP” (s. 23) i czy parametr „Target” 
ma odpowiednią wartość? 

Jeśli do synchronizacji chcesz używać komend START i STOP, w urządzeniu stero-
wanym parametrowi „Source” należy dobrać wartość „SYNC START/STOP”, a para-
metrowi „Target” wartość „ALL PLAY/STOP” lub „TR1 PLAY/STOP”, „TR2 
PLAY/STOP” lub „TR3 PLAY/STOP”. 

Nie można zsynchronizo-
wać dwóch rekorderów 
MC-300 Czy podczas pracy synchronicznej zmie-

niono wartość tempa pamięci fraz w urzą-
dzeniu sterującym? 

Podczas pracy synchronicznej nie należy zmieniać wartości tempa pamięci fraz w 
urządzeniu sterującym. 

Problemy z USB 
Czy kabel USB jest podłączony prawidłowo? Sprawdź połączenie (s. 36). 

Brak komunikacji z kom-
puterem (Podczas wymiany plików przez port USB) 

Czy parametr „USB Mode” ma wartość 
„STORAGE? 

Parametrowi „USB Mode” dobierz wartość „STORAGE” (s. 36). 
Nie można importować pli-
ków dźwiękowych WAV Czy nazwa i format pliku są prawidłowe? Sprawdź nazwę i format pliku dźwiękowego (s. 36). 
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Nieprawidłowości w działaniu 
 
 

Wykaz komunikatów o błędzie 
 

Ekran Znaczenie Działanie 

 

W jednostce czasu urządzenie odebrało zbyt dużą 
ilość informacji, których nie było w stanie przetwo-
rzyć prawidłowo. 

Zredukuj ilość komunikatów MIDI, przesyłanych do rekor-
dera w jednostce czasu. 

Wystąpił problem z zawartością pamięci urządze-
nia. 

Skontaktuj się z dealerem firmy Roland, lub z punktem 
serwisowym firmy Roland. 

 

Być może podczas połączenia USB w trybie urzą-
dzenia pamieci masowej zapisano nieprawidłowy 
plik dźwiękowy. Albo podczas połączenia w trybie 
urządzenia pamięci masowej użyto komputera, aby 
sformatować napęd „BOSS_RC-300”, co spowo-
dowało, że przestał działać prawidłowo. 

Zastosuj funkcję FACTORY RESET (s. 40), aby przywrócić 
stan fabryczny. 

 

Dalsze dogrywanie nie jest możliwe. Zachowaj ponownie dane frazy. 

 

Zabrakło miejsca na zapis. Dalszy zapis nie jest 
możliwy. 

Skasuj zbędne komórki pamięci fraz (s. 15), a następnie 
spróbuj ponownie. 

Upewnij się, że transmitowane komunikaty MIDI nie 
zawierają błędów. 

 

Komunikaty MIDI zostały odebrane nieprawidłowo.
Zredukuj ilość lub wielkość komunikatów MIDI, przesy-
łanych do rekordera w jednostce czasu. 

 

Wystąpił problem w kablowym połączeniu MIDI. Sprawdź, czy kabel MIDI nie rozłączył się i czy nie ma 
zwarcia. 

 

Podczas zachowywania danych pamięci fraz nie 
można nadpisać komórki, zawierającej dane. 

Wybierz pustą komórkę pamięci fraz i zachowaj dane (s. 
14). 

 

Operacji nie będzie można wykonać, dopóki urzą-
dzenie nie przestanie pracować. Zatrzymaj urządzenie i ponów procedurę. 

 

Pojawił się problem z wewnętrznym systemem 
operacyjnym. 

Skontaktuj się z dealerem firmy Roland, lub z punktem 
serwisowym firmy Roland. 

 

Ponieważ ślad jest odtwarzany w szybszym tem-
pie, niż został zarejestrowany, może być odtwa-
rzany nieprawidłowo. 

Ponieważ ślad jest odtwarzany w wolniejszym 
tempie, niż został zarejestrowany, może być od-
twarzany nieprawidłowo. 

Zmień wartość tempa. 

Zredukuj tempo. 
Zapisz dane do pamięci fraz. 
Zredukuj ilość zmian, wykonanych za pomocą potencjome-
trów i pedałów urządzenia. 
Zredukuj ilość lub wielkość komunikatów MIDI, przesy-
łanych do rekordera w jednostce czasu. 

Rekorder nie mógł przetworzyć danych całkowicie.

Upewnij się, że fraza nie jest krótsza, niż 1,5 sekundy. 

 

Tego pliku WAV urządzenie nie jest w stanie odtwa-
rzać. Sprawdź format pliku audio. 



Dane techniczne 
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BOSS RC-300: rekorder z funkcją pętli 
 
Nominalny poziom 
wejściowy 

Wejście mikrofonowe: -50 dBu (zmienny) 
Gniazda grupy INST: -10 dBu (zmienny) 
Gniazdo [AUX]: -20 dBu (zmienny) 

Impedancja wej-
ściowa 

Wejście mikrofonowe: 4 kΩ 
Gniazda grupy INST: 1 MΩ 
Gniazdo [AUX]: 47 kΩ 

Nominalny poziom 
wyjściowy 

Gniazda grupy MAIN OUTPUT: -10 dBu 
Gniazda grupy SUB OUTPUT -10 dBu 

Impedancja wyj-
ściowa 2 kΩ 
Zalecana impedan-
cja obciążenia 10 kΩ lub więcej 

Zapis i odtwarzanie 

Maksymalny czas zapisu: około 3 godziny (stereofonicz-
nie) 
Ilość komórek pamięci fraz: 99 
Ilość śladów: 3 
Format danych: WAV (44,1 kHz, 16-bitowy, liniowy, 

stereofoniczny) 

Rodzaje efektów 

Transpose  
Flanger  
Phaser 
Pan  
Tremolo  
Slicer  
Bend  
Chorus  
Robot  
Female  
Male 
Gt->Bass  
Filter  
Delay 
Lo-Fi 
Distortion 

Ilość rytmów 83 
Interfejs USB Hi-Speed USB (urządzenie pamieci masowej USB) 

Hi-Speed USB (USB-AUDIO) 

Pedały 
[REC/DUB/PLAY] grupy TRACK 1 – TRACK 3  
[STOP] grupy TRACK 1 – TRACK 3  
[ALL START/STOP] 
[LOOP FX] 
[EXP 1] 

 

 
 

Potencjometry 
suwakowe [1] – [3] grupy TRACK 

Potencjometry 
obrotowe 

[MASTER LEVEL] 
[RHYTHM LEVEL] 
[AUX] 
[INST] 
[MIC] 

Ekran 7-segmentowy, 2-znakowy (LED) 
16 znaków x 2 linie, podświetlany typu LCD 

Złącza 

[MIC] grupy INPUT: Typu XLR (z zasilaniem 
PHANTOM: DC 48 V, 10 mA) 
Grupa INST (L/MONO, R): 1/4” typu JACK 
[AUX] grupy INPUT: typu JACK stereo miniaturowe 
Grupa MAIN OUTPUT (L/MONO, R): 1/4” typu JACK 
Grupa SUB OUTPUT (L/MONO, R): 1/4” typu JACK 
[PHONES]: Stereo 1/4” typu JACK 
[CTL 1,2 / EXP 2]: 1/4” TRS typu JACK 
[CTL 3,4 / EXP 3]: 1/4” TRS typu JACK  
[USB] 
Grupa MIDI (IN/OUT/THRU) 
* Synchronizacja MIDI możliwa z drugim rekorderem 

RC-300, gdy to urządzenie działa jako urządzenie 
sterujące 

[DC IN] (9 V prądu stałego) 
Zasilanie 9 V (zasilacz prądu stałego) 
Pobór prądu Maksymalnie 320 mA (przy zasilaniu zasilaczem) 
Wymiary 536 (dł.) x 231 (szer.) x 76 (wys.) mm 
Waga 3,9 kg 
Akcesoria Instrukcja obsługi, zasilacz, zaślepka portu USB 
Opcje (sprze-
dawane od-
dzielnie) 

Pedał przełączający (FS-5U, FS-6)  
Pedał ekspresji (EV-5, FV-500L, FV-500H 

 
* 0 dBu=0.775 Vrms 
* W interesie ulepszania produktu, specyfikacja i/lub wygląd urzą-

dzenia mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 

 
 

Dla krajów UE 
 
 
 
 



BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
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INSTRUKCJE CHRONIĄCE PRZED POPARZENIEM, PORAŻENIEM PRĄDEM LUB ZRANIENIEM 
 

OSTRZEŻENIE
 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem 
obrażeń lub szkód materialnych 
w przypadku nieprawidłowego 
posługiwania się urządzeniem. 

 

 

Symbol  kieruje użytkownika do ważnych 
instrukcji lub ostrzeżeń. Specyficzne znaczenie 
tego symbolu określa znak, znajdujący się w 
obrębie trójkąta. Symbol ten używany jest do 
ogólnych ostrzeżeń, uwag i zwracania uwagi na 
niebezpieczeństwa.  

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 
czynnościach, których nie należy wykonać (są 
zabronione). Czynność, którą należy wykonać 
oznaczona jest znakiem zawartym w okręgu.  
Symbol ten oznacza, że urządzenie nie może 
nigdy być rozmontowywane. 

PRZESTROGA
 

Symbol używany do ostrzegania 
użytkownika przed ryzykiem 
obrażeń lub szkód materialnych 
w przypadku nieprawidłowego 
posługiwania się urządzeniem. 
 
Uszkodzenia materiałowe 
odnoszą się do uszkodzeń, 
spowodowanych przez 
domowników i sprzętu, jak 
również zwierząt domowych i 
ulubieńców. 

 

 

Symbol  przypomina użytkownikowi o 
czynnościach, które należy wykonać. Czynność, 
którą należy wykonać oznaczona jest znakiem 
zawartym w okręgu. Symbol ten oznacza, że 
należy wtyczkę zasilającą wyciągnąć z gniazdka 
elektrycznego. 

 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  ZAWSZE STOSUJ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZASAD - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 

OSTRZEŻENIE 
Nie otwieraj (lub modyfikuj) urządzenia lub 
jego zasilacza.   

 
Nie próbuj samodzielnie naprawiać urzą-
dzenia lub wymieniać jego części (za 
wyjątkiem przypadków, w których niniejsza 
instrukcja w sposób szczegółowy o tym nie 
mówi). Konserwację lub naprawę zleć 
sprzedawcy lub najbliższemu serwisowi 
firmowemu firmy Roland.  

 
 

Nie stawiaj instrumentu w żadnym z niżej 
wymienionych miejsc: 
• Poddanych na działanie wysokich temperatur (w 

pobliżu urządzeń wydzielających ciepło, przy 
kaloryferach, nie umieszczaj go wewnątrz za-
mkniętych pojazdów) lub 

• Wilgotnych (łazienki, umywalki, mokre po-
wierzchnie) 

• W których występują związki soli 
• Zapylonych, lub 
• Narażonych na opady atmosferyczne, lub 
• Poddawanych silnym wibracjom lub wstrząsom  

  

Urządzenie powinno być zawsze umiesz-
czane na trwałej i stabilnej podstawie. Nigdy 
nie stawiaj urządzenia w miejscu, które 
może się chwiać lub o pochyłej powierzchni. 

 
 

Upewnij się, czy korzystasz z zasilacza 
znajdującego się w wyposażeniu urządze-
nia. Upewnij się również, czy napięcie w 
sieci odpowiada napięciu wejściowemu 
opisanemu na obudowie zasilacza. W 
innych zasilaczach może być stosowana 
odmienna polaryzacja, lub mogą być prze-
znaczone do zasilania innym napięciem, a 
więc korzystanie z nich grozi uszkodzeniem, 
nieprawidłowym działaniem lub porażeniem 
elektrycznym.  

 
 

Używaj tylko kabla znajdującego się w 
wyposażeniu instrumentu. Kabel zasilający 
nie powinien być używany z żadnym innym 
urządzeniem.  

 
 

Unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na 
kablu zasilającym, nie skręcaj go i nie 
zaginaj. Możesz go w ten sposób uszko-
dzić, spowodować spięcia lub odcięcie 
zasilania. Uszkodzony kabel zasilający 
może być przyczyną porażenia prądem lub 
pożaru.  

 
 

Urządzenie, również w połączeniu ze 
wzmacniaczem, słuchawkami, głośnikami 
może spowodować nieodwracalne uszko-
dzenia słuchu. Unikaj długiego słuchania 
zbyt głośnej muzyki. Jeśli zauważysz 
pogorszenie się słuchu lub dzwonienie w 
uszach, zaleca się skontaktowanie z laryn-
gologiem.  

 
 

 
 
 
 
 

 

OSTRZEŻENIE 
Unikaj przedostawania się do wnętrza instru-
mentu przedmiotów (środków łatwopalnych, 
monet, spinaczy); lub cieczy (wody, napojów, 
itp.).   
Bezzwłocznie wyłącz zasilanie, wyciągnij 
wtyczkę zasilacza z gniazdka i poproś o 
poradę sklep, w którym dokonano zakupu 
urządzenia, najbliższe Centrum Serwisowe lub 
autoryzowanego dystrybutora firmy Roland, 
gdy: 
• Zasilacz, kabel zasilający lub wtyczka zostały 

uszkodzone; lub 
• Do urządzenia wpadły przedmioty lub ciecz dostała 

się do wnętrza 
• Urządzenie zostało narażone na deszcz 
• Urządzenie nie wydaje się działać normalnie  lub 

wykazuje znaczną zmianę w działaniu  

 

Nadzoruj posługiwanie się instrumentem 
przez dzieci.   

Unikaj uderzeń w urządzenie. (Nie 
upuszczaj go!).   

Nie podłączaj do jednego gniazda sieciowego 
kilku urządzeń. Bądź szczególnie ostrożny gdy 
używasz przedłużacza – maksymalna moc 
wszystkich podłączonych urządzeń nie może 
przewyższać mocy znamionowej przedłużacza 
(w watach, amperach).  Nadmierne obciążenie 
sieci może spowodować przegrzewanie się 
kabla lub spowodować jego nadtopienie.  

 

Przed użytkowaniem instrumentu w innych 
państwach skontaktuj się ze sprzedawcą lub 
serwisem handlowym Roland.  

 

Niedopuszczalne jest doładowywanie 
baterii, podgrzewanie, demontowanie lub 
wrzucanie do wody i ognia.  

 
Nie narażaj baterii na działanie nadmiernego 
ciepła, ognia, itp.   

 

PRZESTROGA 
Urządzenie i zasilacz powinny być umiesz-
czone w takim miejscu, aby zapewnić im 
prawidłową wentylację.  

 

Kabel zasilacza wyjmuj przytrzymując za wtyk.  

 
 
 
 

 

PRZESTROGA 
Regularnie należy wyłączać zasilanie instru-
mentu i suchym materiałem wycierać kurz i 
inne zabrudzenia z wtyków zasilacza. Odłącz 
wtyczkę z ujścia mocy, jeśli przez dłuższy 
czas urządzenie nie jest w użyciu. Nagroma-
dzenie pyłu między wtyczką i gniazdkiem 
sieciowym może być spowodowane wadliwą 
izolacją i może prowadzić do pożaru.  

 

Unikaj splątania kabli podłączeń i zasilających. 
Kable zabezpiecz przed ingerencją dzieci.   

Nie umieszczaj na instrumencie ciężkich 
przedmiotów   

Nie dotykaj zasilacza, kabli i wtyczek mokrymi 
lub wilgotnymi rękami.  
Przed przenoszeniem urządzenia, odłącz 
zasilacz i wszystkie przewody od zewnętrz-
nych urządzeń.  

 

Wyłącz zasilanie i wyciągnij wtyczkę zasilacza 
z gniazda sieciowego przy czyszczeniu in-
strumentu (s. 4).  

 

Odłącz kabel zasilacza od gniazda siecio-
wego podczas burzy.   

Aby uniknąć przypadkowego połknięcia wy-
mienionych niżej detali, trzymaj je poza zasię-
giem małych dzieci: 
• Zdejmowane elementy 

Zaślepka portu USB (s. 6).  

 

Zawsze wyłączaj zasilanie PHANTOM, podłą-
czając inne urządzenie, niż mikrofon pojemno-
ściowy, wymagający zasilania tego typu. Jeśli 
omyłkowo doprowadzisz zasilanie PHANTOM 
do mikrofonu dynamicznego, odtwarzacza 
audio lub innego urządzenia, nie 
wymagającego takiego zasilania, możesz 
uszkodzić sprzęt. Zawsze spraqwdzaj 
specyfikację podłączanego mikrofonu pod 
względem konieczności stosowania zasilania 
PHANTOM. 
(Zasilanie PHANTOM w tym urządzeniu: prąd 
stały 48 V, prąd maksymalny: 10 mA.)  
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WAŻNE UWAGI 
 

 

Zasilanie 
 

• Nie podłączaj urządzenia do tego samego wylo-
tu elektrycznego, używanego przez przyrząd 
elektryczny, który jest kontrolowany przez inwer-
tor (np. lodówka, maszyna do zmywania naczyń, 
kuchenka mikrofalowa, klimatyzator) albo inne 
urządzenie posiadające silnik elektryczny. W za-
leżności od przeznaczenia przyrządu elektrycz-
nego, zakłócenia zasilania mogą powodować 
wadliwe działanie urządzenia lub wytwarzać sły-
szalny szum. Jeżeli nie jest możliwe zastosowa-
nie oddzielnego gniazda sieciowego nie jest 
możliwe, filtr przeciw zakłóceniowy włącz po-
między instrument, a to gniazdo. 

 
• Podczas długiego użytkowania, zasilacz za-

cznie generować niewielką ilość ciepła. Jest to 
zjawisko normalne i nie powinno niepokoić 
użytkownika. 

 
• Przed wykonaniem podłączenia wyłącz zasila-

nie. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia i/lub znisz-
czenia kolumn głośnikowych lub innych urzą-
dzeń. 

 

Miejsce użytkowania 
 

• Użytkowanie urządzenia w pobliżu wzmac-
niaczy (lub innych urządzeń 
z transformatorem) może być przyczyną po-
wstania przydźwięku sieciowego. Aby zmini-
malizować ten problem, przesuń instrument 
lub oddal go od źródła zakłóceń. 

 
•  Instrument może zakłócać pracę odbiorni-

ków telewizyjnych i radiowych. Nie posługuj 
się nim w pobliżu tych odbiorników. 

 
• Jeśli w pobliżu miejsca użytkowania urzą-

dzenia użytkowane są telefony komórkowe, 
może to powodować zakłócenia w prawidło-
wej pracy instrumentu. Zakłócenia te mogą 
powstawać w chwili inicjowania rozmowy te-
lefonicznej lub podczas przetwarzania da-
nych. W tym przypadku, należy oddalić źró-
dło zakłóceń od urządzenia lub je wyłączyć. 

 
• Nie narażaj instrumentu na bezpośrednie 
światło słoneczne, umieszczaj go z dala od 
źródeł ciepła, nie zostawiaj go wewnątrz za-
mkniętych pojazdów. Nadmierne ciepło może 
odkształcić lub odbarwić obudowę instrumen-
tu. 

 
• Przy przenoszeniu do miejsca o zmiennej 

temperaturze i wilgotności, wewnątrz urzą-
dzenia mogą pojawić się kropelki wody. Może 
to spowodować uszkodzenie lub nieprawi-
dłowe działanie urządzenia. W tym przypad-
ku, przed rozpoczęciem użytkowania urzą-
dzenia, należy poczekać kilka godzin, aby 
pozwolić wyparować wilgoci z wnętrza urzą-
dzenia. 

 
• W zależności od materiału i temperatury po-

wierzchni, na której kładziesz instrument, je-
go gumowe nóżki mogą się odbarwić lub 
zniszczyć powierzchnię. Aby tego uniknąć, 
pod gumowe nóżki można podłożyć kawałki 
filcu lub materiału. Jeśli tak zrobisz, uważaj, 
aby urządzenie nie ześlizgnęło się przez 
przypadek. 

 
• Nie kładź na urządzeniu niczego, co zawiera 

wodę. Nie umieszczaj środków owadobój-
czych, perfum, alkoholi, lakierów do paznokci 
itp. w pobliżu urządzenia. Ciecze należy usu-
wać za pomocą miękkiej i suchej szmatki. 

Konserwacja 
 

• Do codziennej kosmetyki urządzenia używaj 
suchej, miękkiej szmatki, ewentualnie lekko 
zwilżonej wodą. Aby usunąć większe zabru-
dzenia, użyj delikatnego środka czyszczącego. 
Następnie przetrzyj dokładnie instrument su-
chą, łagodną szmatką. 

 
• Nigdy nie używaj benzyny, rozcieńczalników, 

alkoholi i żadnych innych chemicznych, co po-
zwoli uniknąć możliwości odkształcenia i/lub 
odbarwienia. 

 

Naprawy i dane 
 

• Zawartość pamięci może zostać bezpowrotnie 
utracona podczas nieprawidłowego posługiwa-
nia się rekorderem. Ważne dane należy zacho-
wywać, jak opisano w akapicie „Wykonywanie 
kopii zapasowej danych” (s. 37). 

 

• Podczas napraw należy zachować szczególną 
ostrożność, aby dane nie zostały stracone. Jed-
nakże w niektórych przypadkach, jak uszkodze-
nia pamięci, odzyskanie danych może być nie-
możliwe. 

 

• Niestety, czasem może okazać się niemożli-
we przywrócenie zawartości pamięci we-
wnętrznej urządzenia, jeśli dane w niej zawar-
te zostały utracone. W tym przypadku firma 
Roland nie ponosi odpowiedzialności za taką 
utratę danych.  

 

Prawa autorskie 
 

• Zapis, powielanie, dystrybucja, sprzedaż, wy-
pożyczanie, wykonywanie lub transmitowanie 
materiału, chronionego prawami autorskimi 
(dzieła muzyczne, wizualizacje, audycje radio-
we, przekazy na żywo, itd.), będącymi własno-
ścią osób trzecich w części lub w całości bez 
pisemnej zgody właściciela praw autorskich jest 
prawnie zabronione. 

 
• Nie wykorzystuj instrumentu w celach niezgod-

nych z prawem autorskim. Nie bierzemy odpo-
wiedzialności za jakiekolwiek naruszenie prawa 
autorskiego, wynikające z używania tego urzą-
dzenia. 

 
• Prawa własności do zawartości tego urządzenia 

(dane próbek dźwiękowych, styli, sekwencji 
akompaniamentowych, fraz, pętli audio i obra-
zów) są własnością firmy Rioland Corporation. 

 
• Nabywcom tego produktu zezwala się na uży-

wanie wyżej wzmiankowanych danych do two-
rzenia, wykonywania, rejestrowania i dystrybucji 
oryginalnych dzieł muzycznych. 

 
• Nabywcy tego urządzenia NIE zezwala się na 

ekstrakcję wzmiankowanych danych w orygi-
nalnej lub zmienionej formie w celu dystrybucji 
lub udostępniania ich w sieciach komputero-
wych. 

 

Ostrzeżenia dodatkowe 
 

• Przyciskami i manipulatorami urządzenia nale-
ży posługiwać się delikatnie, gdyż 
w przeciwnym wypadku może to być przyczyną 
uszkodzeń. Nieodpowiednia obsługa może 
prowadzić do uszkodzeń. 

 
• Nigdy nie uderzaj w wyświetlacz ani nie naci-

skaj go ze zbyt dużą siłą. 
 
• Podczas włączania/wyłączania instrumentu 

nigdy nie ciągnij za kabel zasilający – zawsze 
za wtyk. Unikniesz w ten sposób możliwości 
powstania zwarcia. 

 
• Staraj się utrzymywać poziom głośności na 

rozsądnym poziomie, aby nie przeszkadzać in-
nym osobom. Staraj się używać słuchawek, aby 
nie przeszkadzać otoczeniu. 

• Podczas przewożenia instrumentu, zabezpiecz 
go w chroniący od uszkodzeń fabryczny karton. 
Jeśli nie posiadasz kartonu, musisz użyć opa-
kowania ekwiwalentnego. 

 
• Używaj jedynie zalecanego pedału ekspresji 

(model EV-5; sprzedawany oddzielnie). Podłą-
czając inny pedał ekspresji ryzykujesz uszko-
dzeniem sprzętu lub jego niewłaściwym działa-
niem. 

 
• Niektóre kable połączeniowe zawierają oporni-

ki. Do podłączania urządzenia nie używaj kabli 
zawierających oporniki. Ich użytkowanie może 
spowodować zmniejszenie poziomu sygnału 
wyjściowego do niskiej wartości, lub całkowicie 
uniemożliwiając odsłuchanie dźwięku instru-
mentu. Aby uzyskać bliższe informacje na te-
mat parametrów kabli, skontaktuj się z ich pro-
ducentem. 

 
• Podczas posługiwania się pedałem ekspresji 

należy uważać, aby palce nie dostały się po-
między ruchomą część pedału i jego podstawę. 
Nadzoruj posługiwanie się instrumentem przez 
dzieci. 

 
• Objaśnienia w tej instrukcji zawierają rysunki, 

które pokazują to, co powinno pojawiać się na 
ekranie. Jednakże urządzenie może zawierać 
nowszą, bardziej rozbudowaną wersję systemu 
(np. nowsze brzmienia), więc to, co będzie wi-
doczne na ekranie nie zawsze może odpowia-
dać temu, co zamieszczono w niniejszej in-
strukcji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• BOSS oraz Loop Stadion to znaki fabryczne firmy 

Roland Corporation, zastrzeżone w USA i/lub 
innych krajach. 

 
• Nazwy wszystkich produktów, wymienionych w tej 

instrukcji, są prawnie chronionymi znakami towa-
rowymi. 

 
• Zrzuty ekranowe w tym dokumencie użyto zgod-

nie z wytycznymi firmy Microsoft Corporation. 
 
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odnosi się 

do pakietu patentów, związanych z architekturą 
mirkoprocesorową, opracowaną przez firmę 
Technology Properties Limited (TPL). Firma Ro-
land uzyskała licencję na tę technologię od grupy 
TPL. 

 

• Logo kart SD ( ) i SDHC ( ) to zastrzeżone 
znaki towarowe firmy SD-3C, LLC. 

 
• To urządzenie zawiera zintegrowaną platformę 

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

firmy eSOL Co., Ltd. 
 

 
Copyright © 2011 BOSS CORPORATION 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej 
publikacji nie może być powielana w jakiekolwiek 
formie bez pisemnej zgody firmy BOSS 
CORPORATION. 



 

 

 
Dla krajów UE 

 
Produkt odpowiada normom Europejskiej Dyrektywy nr 2004/108/EEC. 

 

 
 

Zgodnie z Art. 22 ust.1 i 2 Ustawy o zużytym sprzęcie elek-
trycznym i elektronicznym (Dz.U.180 poz. 1495), nie wolno 
umieszczać, wyrzucać, magazynować wraz z innymi odpada-
mi. 

Niebezpieczne związki zawarte w sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym wykazują bardzo niekorzystne oddziaływanie na rośliny, drobno-
ustroje, a przede wszystkim na człowieka, uszkadzają bowiem jego 
układ centralny i obwodowy układ nerwowy oraz układ krwionośny i 
wewnętrzny, a dodatkowo powodują silne reakcje alergiczne. 
Zużyte urządzenie należy dostarczyć do lokalnego Punktu Zbiórki zuży-
tych urządzeń elektrycznych, który zarejestrowany jest w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska i prowadzi selektywną zbiórkę od-
padów. 
Zapamiętaj!!!!! 
Zgodnie z Art. 35 ustawy, użytkownik sprzętu przeznaczonego dla go-
spodarstw domowych, po zużyciu takiego sprzętu, zobowiązany jest do 
oddania go zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Selektywna zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 
oraz ich przetwarzanie przyczynia się do ochrony środowiska, obniża 
przedostawanie się szkodliwych substancji do atmosfery oraz wód po-
wierzchniowych.  
 
 
 
 
 



 

 

 

Informacja W przypadku konieczności naprawy, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Roland 

lub autoryzowanym dystrybutorem firmy Roland. 
 

AFRICA 
 

EGYPT 
Al Fanny Trading Office 
9, EBN Hagar Al Askalany Street, 
ARD E1 Golf, Heliopolis, 
Cairo 11341, EGYPT 
TEL: (022)-417-1828 

REUNION 
MARCEL FO-YAM Sarl 
25 Rue Jules Hermann, 
Chaudron - BP79 97 491 
Ste Clotilde Cedex, 
REUNION ISLAND 
TEL: (0262)  218-429 

SOUTH AFRICA 
T.O.M.S. Sound & Music (Pty)Ltd. 
2 ASTRON ROAD DENVER 
JOHANNESBURG ZA 2195, 
SOUTH AFRICA 
TEL: (011)  417 3400 

 
Paul Bothner(PTY)Ltd. 
Royal Cape Park, Unit 24 
Londonderry Road, Ottery 7800 
Cape Town, SOUTH AFRICA 
TEL: (021)  799 4900 

 

 
ASIA 

 
CHINA 
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd. 
5F. No.1500 Pingliang Road 
Shanghai 200090, CHINA 
TEL: (021)  5580-0800 

 
Roland Shanghai Electronics 
Co.,Ltd. (BEIJING OFFICE) 
3F, Soluxe Fortune Building 
63 West Dawang Road, Chaoyang 
District, Beijing, CHINA 
TEL: (010)  5960-2565 

HONG KONG 
Tom Lee Music 
11/F Silvercord Tower 1 
30 Canton Rd Tsims-
hatsui, Kowloon, 
HONG KONG 
TEL: 852-2737-7688 

 
Parsons Music Ltd. 
8th Floor, Railway Plaza, 39 
Chatham Road South, T.S.T, 
Kowloon, HONG KONG 
TEL: 852-2333-1863 

INDIA 
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd. 
411, Nirman Kendra Mahalaxmi 
Flats Compound Off. Dr. Edwin 
Moses Road, Mumbai-400011, 
INDIA 
TEL: (022)  2493  9051 

INDONESIA 
PT. Citra Intirama 
Ruko Garden Shopping Arcade 
Unit 8 CR, Podomoro City 
Jl.Letjend. S.Parman Kav.28 
Jakarta Barat 11470, INDONESIA 
TEL: (021)  5698-5519/5520 

KOREA 
Cosmos Corporation 
1461-9, Seocho-Dong, 
Seocho Ku, Seoul, KOREA 
TEL: (02) 3486-8855 

MALAYSIA/ 
SINGAPORE 
Roland Asia Pacific Sdn. Bhd. 
45-1, Block C2, Jalan PJU 1/39, 
Dataran Prima, 47301 Petaling 
Jaya, Selangor, MALAYSIA 
TEL: (03) 7805-3263 

PHILIPPINES 
G.A. Yupangco & Co. Inc. 
339 Gil J. Puyat Avenue 
Makati, Metro Manila 1200, 
PHILIPPINES 
TEL: (02) 899 9801 

 
TAIWAN 
ROLAND TAIWAN ENTERPRISE 
CO., LTD. 
9F-5, No. 112 Chung Shan 
North Road Sec. 2 Taipei 104, 
TAIWAN R.O.C. 
TEL: (02) 2561  3339 

THAILAND 
Theera Music Co. , Ltd. 
100-108 Soi Verng Nakornkasem, 
New Road,Sumpantawong, 
Bangkok 10100, THAILAND 
TEL: (02) 224-8821 

VIET NAM 
VIET THUONG CORPORATION 
386 CACH MANG THANG TAM ST. 
DIST.3, HO CHI MINH CITY, 
VIET NAM 
TEL: (08) 9316540 
 

 
OCEANIA 

 
AUSTRALIA/ 
NEW ZEALAND 
Roland Corporation 
Australia Pty.,Ltd. 
38 Campbell Avenue 
Dee Why West. NSW 2099, 
AUSTRALIA 
 
For Australia 
TEL: (02) 9982  8266 
For New Zealand 
TEL: (09) 3098  715 
 

 
CENTRAL/LATIN 
AMERICA 

 
ARGENTINA Instru-
mentos Musicales S.A. 
Av.Santa Fe 2055 
(1123) Buenos Aires, ARGENTINA 
TEL: (011)  4508-2700 

BARBADOS 
A&B Music Supplies LTD 
12 Webster Industrial Park 
Wildey, St.Michael, BARBADOS 
TEL: (246)  430-1100 

BRAZIL 
Roland Brasil Ltda. 
Rua San Jose, 211 
Parque Industrial San Jose 
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL 
TEL: (011)  4615  5666 

CHILE 
Comercial Fancy II S.A. 
Rut.: 96.919.420-1 
Nataniel Cox #739, 4th Floor 
Santiago - Centro, CHILE 
TEL: (02) 688-9540 

COLOMBIA 
Centro Musical Ltda. 
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9 
Medellin, COLOMBIA 
TEL: (574)  3812529 

COSTA RICA 
JUAN Bansbach Instrumentos 
Musicales 
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237, 
San Jose, COSTA RICA 
TEL: 258-0211 

CURACAO 
Zeelandia Music Center Inc. 
Orionweg 30 
Curacao, Netherland Antilles 
TEL: (305)  5926866 

DOMINICAN REPUBLIC 
Instrumentos Fernando Giraldez 
Calle Proyecto Central No.3 
Ens.La Esperilla 
Santo Domingo, 
DOMINICAN  REPUBLIC 
TEL: (809)  683 0305 

 
ECUADOR 
Mas Musika 
Rumichaca 822 y Zaruma 
Guayaquil - ECUADOR 
TEL: (593-4)  2302364 

EL SALVADOR 
OMNI MUSIC 
75 Avenida Norte y Final Alameda 
Juan Pablo II, 
Edificio No.4010 San Salvador, 
EL SALVADOR 
TEL: 262-0788 

GUATEMALA 
Casa Instrumental 
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11 
Ciudad de Guatemala, 
GUATEMALA 
TEL: (502)  599-2888 

HONDURAS 
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V. 
BO.Paz Barahona 
3 Ave.11 Calle S.O 
San Pedro Sula, HONDURAS 
TEL: (504)  553-2029 

MARTINIQUE 
Musique & Son 
Z.I.Les Mangle 
97232 Le Lamentin, 
MARTINIQUE F.W.I. 
TEL: 596 596 426860 
 
Gigamusic SARL 
10 Rte De La Folie 
97200 Fort De France 
MARTINIQUE F.W.I. 
TEL: 596 596 715222 

MEXICO 
Casa Veerkamp, s.a. de c.v. 
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar 
de los Padres 01780 Mexico D.F., 
MEXICO 
TEL: (55) 5668-6699 

NICARAGUA Bansbach 
Instrumentos Musicales 
Nicaragua Altamira D'Este 
Calle Principal 
de la Farmacia 5ta.Avenida 
1 Cuadra al Lago.#503 
Managua, NICARAGUA 
TEL: (505)  277-2557 

PANAMA 
SUPRO MUNDIAL,  S.A. 
Boulevard Andrews, Albrook, 
Panama City, REP. DE PANAMA 
TEL: 315-0101 

PARAGUAY 
Distribuidora De Instrumentos 
Musicales 
J.E. Olear y ESQ. Manduvira 
Asuncion, PARAGUAY 
TEL: (595)  21 492147 

PERU 
Audionet 
Distribuciones Musicales SAC 
Juan Fanning 530 
Miraflores 
Lima - PERU 
TEL: (511)  4461388 

TRINIDAD 
AMR Ltd 
Ground Floor 
Maritime Plaza 
Barataria TRINIDAD W.I. 
TEL: (868)  638 6385 

URUGUAY 
Todo Musica S.A. 
Francisco Acuna de Figueroa 
1771 
C.P.: 11.800 
Montevideo, URUGUAY 
TEL: (02) 924-2335 

VENEZUELA 
Instrumentos Musicales 
Allegro,C.A. 
Av.las industrias edf.Guitar import 
#7 zona Industrial de Turumo 
Caracas, VENEZUELA 
TEL: (212)  244-1122 

 
EUROPE 

 
BELGIUM/FRANCE/ 
HOLLAND/ 
LUXEMBOURG 
Roland Central Europe N.V. 
Houtstraat 3, B-2260, Oevel 
(Westerlo) BELGIUM 
TEL: (014)  575811 

CROATIA 
ART-CENTAR 
Degenova 3. 
HR - 10000 Zagreb, CROATIA 
TEL: (1) 466 8493 

CZECH REP. 
CZECH REPUBLIC DISTRIBUTOR 
s.r.o 
Voctárova 247/16 
180 00 Praha 8, CZECH REP. 
TEL: (2) 830 20270 

DENMARK 
Roland Scandinavia A/S 
Skagerrakvej 7 Postbox 880 
DK-2100 Copenhagen, 
DENMARK 
TEL: 3916  6200 

FINLAND 
Roland Scandinavia As, Filial 
Finland 
Vanha Nurmijarventie 62 
01670 Vantaa, FINLAND 
TEL: (0) 9 68 24 020 

GERMANY/AUSTRIA 
Roland Elektronische Musikin-
strumente HmbH. Oststrasse 
96, 22844 Norderstedt, 
GERMANY 
TEL: (040)  52 60090 

GREECE/CYPRUS 
STOLLAS S.A. 
Music Sound Light 
155, New National Road 
Patras 26442, GREECE 
TEL: 2610  435400 

HUNGARY 
Roland East Europe Ltd. 
2045. Törökbálint, FSD Park 3. ép., 
HUNGARY 
TEL: (23) 511011 

IRELAND 
Roland Ireland 
E2 Calmount Park, Calmount 
Avenue, Dublin 12, 
Republic of IRELAND 
TEL: (01) 4294444 

ITALY 
Roland Italy S. p. A. 
Viale delle Industrie 8, 
20020 Arese, Milano, ITALY 
TEL: (02) 937-78300 

NORWAY 
Roland Scandinavia Avd. 
Kontor Norge 
Lilleakerveien 2 Postboks 95 
Lilleaker N-0216 Oslo, 
NORWAY 
TEL: 2273  0074 

POLAND 
ROLAND POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Kty Grodziskie 16B 
03-289 Warszawa, POLAND 
TEL: (022)  678 9512 

PORTUGAL 
Roland Systems Group EMEA, S.L. 
Branch Office Porto 
Edifício Tower Plaza 
Rotunda Eng. Edgar Cardoso 
23, 9ºG 
4400-676 Vila Nova de Gaia, 
PORTUGAL 
TEL: (+351) 22 608 00 60 

ROMANIA 
FBS LINES 
Piata Libertatii 1, 
535500 Gheorgheni, ROMANIA 
TEL: (266)  364 609 

 
RUSSIA 
Roland Music LLC 
Dorozhnaya ul.3,korp.6 
117 545 Moscow, RUSSIA 
TEL: (495)  981-4967 

SERBIA 
Music AP Ltd. 
Sutjeska br. 5 XS - 24413 Palic, 
SERBIA 
TEL: (024)  539 395 

SLOVAKIA 
DAN Acoustic s.r.o. 
Povazská 18. 
SK - 940 01 Nové Zámky, 
SLOVAKIA 
TEL: (035)  6424  330 

SPAIN 
Roland Systems Group EMEA, S.L. 
Paseo García Faria, 33-35 
08005 Barcelona, SPAIN 
TEL: 93 493 91 00 

SWEDEN 
Roland Scandinavia A/S 
SWEDISH SALES OFFICE 
Mårbackagatan 31, 4 tr. 
SE-123 43 Farsta, SWEDEN 
TEL: (0) 8 683 04 30 

SWITZERLAND 
Roland (Switzerland) AG 
Landstrasse 5, Postfach, 
CH-4452 Itingen, SWITZERLAND 
TEL: (061)  975-9987 

UKRAINE 
EURHYTHMICS Ltd. 
P.O.Box: 37-a. 
Nedecey Str. 30 
UA - 89600 Mukachevo, UKRAINE 
TEL: (03131) 414-40 

UNITED KINGDOM 
Roland (U.K.) Ltd. 
Atlantic Close, SWANSEA SA7 9FJ, 
UNITED KINGDOM 
TEL: (01792) 702701 
 

 
MIDDLE  EAST 

 
BAHRAIN Moon 
Stores No.1231&1249 
Rumaytha Building Road 
3931, Manama 339, 
BAHRAIN  TEL: 17 813 942 

IRAN 
MOCO INC. 
Jadeh Makhsous Karaj (K-9), 
Nakhe Zarin Ave. 
Jalal Street, Reza Alley No.4 
Tehran 1389716791, IRAN 
TEL: (021)-44545370-5 

ISRAEL 
Halilit P. Greenspoon & Sons 
Ltd. 
8 Retzif Ha'alia Hashnia St. 
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL 
TEL: (03) 6823666 

JORDAN 
MUSIC HOUSE CO. LTD. 
FREDDY FOR MUSIC 
P. O. Box 922846 
Amman 11192, JORDAN 
TEL: (06) 5692696 

KUWAIT 
EASA HUSAIN AL-YOUSIFI & 
SONS CO. 
Al-Yousifi Service Center 
P.O.Box 126 (Safat) 13002, 
KUWAIT 
TEL: 00 965 802929 

LEBANON 
Chahine S.A.L. 
George Zeidan St., Chahine Bldg., 
Achrafieh, P.O.Box: 16-5857 
Beirut, LEBANON 
TEL: (01) 20-1441 

 
OMAN 
TALENTZ CENTRE L.L.C. 
Malatan House No.1 
Al Noor Street, Ruwi 
SULTANATE OF OMAN 
TEL: 2478  3443 

QATAR 
AL-EMADI TRADING & 
CONTRACTING CO. 
P.O. Box 62, Doha,  QATAR 
TEL: 4423-554 

SAUDI ARABIA 
aDawliah Universal Electronics 
APL 
Behind Pizza Inn 
Prince Turkey Street 
aDawliah Building, 
PO BOX 2154, 
Alkhobar 31952, 
SAUDI ARABIA 
TEL: (03) 8643601 

SYRIA 
Technical Light & Sound Center 
PO Box 13520 Bldg No.49 
Khaled Abn Alwalid St. 
Damascus, SYRIA 
TEL: (011)  223-5384 

TURKEY 
ZUHAL DIS TICARET A.S. 
Galip Dede Cad. No.33 
Beyoglu, Istanbul, TURKEY 
TEL: (0212)  249 85 10 

U.A.E. 
Zak Electronics & Musical 
Instruments Co. L.L.C. 
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg., 
No. 14, Ground Floor, Dubai, 
U.A.E. 
TEL: (04) 3360715 
 

 
NORTH AMERICA 

 
CANADA 
Roland Canada Ltd. 
(Head Office) 
5480 Parkwood Way Richmond B. 
C., V6V 2M4,  CANADA 
TEL: (604)  270 6626 
 
Roland Canada Ltd. 
(Toronto Office) 
170 Admiral Boulevard 
Mississauga On L5T 2N6, 
CANADA 
TEL: (905)  362 9707 

U. S. A. 
Roland Corporation U.S. 
5100  S. Eastern Avenue 
Los Angeles, CA 90040-2938, 
U. S. A. 
TEL: (323)  890 3700 
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