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Wskazówki użytkowania i bezpieczeństwa
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć szkód, należy przestrzegać ostrzeżeń i środków ostrożności 
oznaczonych w niniejszej instrukcji symbolami ostrzeżeń i bezpieczeń-
stwa. Symbole te mają następujące znaczenie:

Ostrzeżenie
Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzeń 
urządzenia.

Pozostałe symbole

Konieczne (wymagane przepisami) działania.

Zabronione działania.

 Ostrzeżenie
Praca przy użyciu zasilacza

 Urządzenie należy eksploatować zawsze z zasilaczem ZOOM AD-16.
 Urządzenie wolno używać tylko zgodnie ze wskazanym zabezpieczeniem, 
przyporządkowaniem kabli lub napięciem. Jeśli produkt będzie używany w 
innych państwach lub regionach, w których napięcie sieciowe jest inne, należy 
zamówić u swojego przedstawiciela ZOOM pasujący zasilacz.

Zasilanie na bateriach
 Należy stosować cztery baterie AA 1,5 Volt (alkaliczne lub niklowo-metalowo-
wodorkowe).

 Należy przeczytać instrukcje na bateriach.
 Z urządzenia można korzystać tylko przy zamkniętej osłonie komory baterii.

Modyfikacje
 Nigdy nie wolno otwierać obudowy ani nie próbować modyfikować produktu.

 Uwaga
Informacje o produkcie

 Nie wolno upuszczać urządzenia ani poddawać działaniu nadmiernej siły.
 Do wnętrza urządzenia nie mogą dostać się przedmioty ani ciecze.

Otoczenie robocze
Unikać korzystania...

 ...przy bardzo wysokich lub niskich temperaturach.
 ...w pobliżu grzejników, pieców lub innych źródeł gorąca.
 ...przy wysokiej wilgotności powietrza lub w pobliżu tryskającej wody.
 ...w miejscach o silnych drganiach.
 ...w otoczeniu zapylonym lub zabrudzonym.

Wskazówki pracy przy użyciu zasilacza
 Podczas wyciągania zasilacza z gniazdka zawsze należy chwytać za wtyczkę.
 W przypadku niepogody lub dłuższego przechowywania należy wyciągnąć zasi-
lacz z gniazdka.

Wskazówki dotyczące zasilania na bateriach
 Wkładać baterie zgodnie z biegunowością (+/–).
 Należy stosować baterie o podanym typie. Nie wolno używać razem starych i 
nowych baterii ani baterii różnych producentów lub typów. Jeśli urządzenie nie 
jest używane przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

 Jeśli baterie się rozleją, oczyść starannie komorę baterii oraz styki z resztek 
cieczy z baterii.

Okablowanie gniazd wejściowych i wyjściowych
 Przed podłączeniem kabli najpierw wyłącz wszystkie urządzenia.
 Przed transportem należy wyciągnąć kable i zasilacz z urządzenia.

Głośność
 Nie należy używać urządzenia przed dłuższy czas przy dużym poziomie gło-
śności

Instrukcje użytkowania

Przenikanie fal z innymi urządzeniami elektrycznymi
Ze względów bezpieczeństwa  zapewnia największą możliwą ochro-
nę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi. Urządzenia 
bardzo czułe na zakłócenia lub wytwarzające silne promieniowanie elektromagnetyczne 
nie powinny być eksploatowane w pobliżu, ponieważ nie można wykluczyć przenikania fal. 
W takich sytuacjach należy ustawiać  i inne urządzenie daleko od 
siebie. Zakłócenia elektromagnetyczne mogą we wszystkich urządzeniach elektronicznych, 
a więc i w , spowodować nieprawidłowe działanie, utratę danych i 
inne problemy. Zawsze należy pracować ze szczególną ostrożnością.

Czyszczenie
Do czyszczenia powierzchni należy stosować miękką ściereczkę. W razie potrzeby należy 
użyć wilgotnej, ale dobrze wyciśniętej ściereczki. Nie wolno używać agresywnych środków 
czyszczących, wosków lub rozpuszczalników (takich jak rozcieńczalniki lub benzyna do 
czyszczenia).

Nieprawidłowe działanie
Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu lub będzie działać nieprawidłowo, należy natychmiast 
wyciągnąć zasilacz z gniazdka, wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wszystkie kable. Następ-
nie skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub działem pomocy ZOOM, podając informacje 
takie jak nazwa modelu i numer seryjny urządzenia, opis nieprawidłowego działania, swoje 
nazwisko oraz numer telefonu.

Prawa autorskie
• Wszystkie wymienione w tym podręczniku znaki towarowe, nazwy produktów i firm należą 

do poszczególnych właścicieli.
Uwaga:  Wszystkie znaki towarowe oraz zarejestrowane znaki towarowe, wykorzystane

   w niniejszym podręczniku do oznaczania nie mogą w żaden sposób ograniczać 
    ani naruszać praw autorskich poszczególnych właścicieli.
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Wstęp
Możliwość aktywowania pięciu efektów jednocześnie
Istnieje możliwość dowolnego połączenia pięciu różnych efektów oraz jednoczesnego ich zastosowania. Za pomocą 
przycisków kursora można w każdej chwili wyświetlić wykorzystywane efekty na wyświetlaczu.

Różne rytmy / Różne sekwencje perkusyjne
Oprócz realistycznych dźwięków dostępne są również uaktualnione sekwencje rytmiczne oraz brzmienia perkusyjne.

Looper
Looper można zsynchronizować do rytmów oraz rejestrować frazy o długości do 30 sekund.

Realistyczne modelowanie wzmacniacza
Poprzez realistyczne dźwięki modelowane wzmacniaczy w naszym  uzyskaliśmy autentycznie odwzorowaną 
skompresowaną artykulację z licznymi tonami harmonicznymi wzmacniaczy lampowych.

Długi okres użytkowania na zasilaniu bateryjnym
W przypadku stosowania baterii alkalicznych okres użytkowania może wynieść do 20 godzin (przy wyłączonym pod-
świetleniu tła).

* Wydrukowana lista wszystkich parametrów efektów nie została dołączona do .
 Można ją pobrać ze strony internetowej ZOOM: → http://www.zoom.co.jp/
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Nazwy elementów obsługi
 ■ Panel górny

Przycisk RHYTHM/LOOPER

Przycisk MENU

Ekran

Przycisk HOME

Regulator 
ustawień

Przycisk ENTER

Pedał przełączający

Przyciski kursora (góra, dół, w lewo, w prawo)
Pedał ekspresji 

(tylko model                )
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 ■ Panel tylny

Wzmacniacz gitarowySłuchawki
Przenośny odtwarzacz 

multimedialny itp.

Zasilacz ZOOM 
(AD-16)

Komputer

Gitara

Gniazdo
INPUT

Przełącznik pedału 
(tylko                 )

Gniazdo
OUTPUT

Gniazdo
AUX IN

Przyłącze
USB

Gniazdo zasilacza 
DC9V

UWAGA
• Sygnały na gnieździe 

AUX IN można skie-
rować bezpośrednio 
do gniazda OUTPUT 
bez przechodzenia 
przez wewnętrzne 
efekty.
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Włączanie urządzenia
Całkowicie zmniejsz głośność pokrętłem na 
wzmacniaczu.

 ■ Praca na zasilaniu bateryjnym

Włóż baterie do komory baterii.

Podłącz przewód gitary do gniazda INPUT. (W 
ten sposób urządzenie zostanie jednocześnie 
wyłączone.)

 ■ Przy zasilaniu z zasilacza

Podłącz zasilacz AD-16.

Włącz wzmacniacz i zwiększ głośność.

UWAGA
• Nie ma możliwości zasilania przez magistralę USB.

Tryb eco
Jeśli aktywny jest tryb eco (ON), a urządzenie nie 
było obsługiwane przez 10 godzin, wyłączy się 
automatycznie (patrz strona 16).
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Informacje na wyświetlaczu
 ■ Ekran podstawowy

Nazwa banku Numer ścieżki

Nazwa ścieżki

Wskaźnik stanu (→s. 18)

Dodawanie efektów (→s. 12)

Zmiana kolejności efektów (→s. 13)

Usuwanie efektów (→s. 12)

Wskaźnik pozostałej 
pojemności

Ustawienia ścieżki (→s. 9)

Typy efektów

Oznacza to, że zmieniona 
została zawartość ścieżki.
Oznacza to, że zapisana  
została zawartość ścieżki.

WSKAZÓWKA
• Po naciśnięciu przycisku  następuje powrót z poziomu dowolnego 

ekranu roboczego do ekranu podstawowego.
• Nieaktywne efekty (OFF) przedstawiane są kolorem szarym.

Terminologia, stosowana w niniejszym podręczniku
Ścieżka
Status WŁ/WYŁ oraz ustawienia parametrów efektu są zapisywane jako „ścieżka“, a później ładowane 
poprzez te ścieżki. W  można zapisać 100 ścieżek.

Bank
Kombinacja 10 ścieżek nazywana jest „bankiem“. 

 posiada 10 banków A–J.
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Stosowanie ścieżek
Przechodzenie do innej ścieżki

Użyj  i  .

WSKAZÓWKA
• Na stronie 19 podane są szczegóły dotyczące funk-

cji wstępnego wyboru, za pomocą której przechodzi 
się do ścieżek, które nie następują bezpośrednio po 
aktualnej ścieżce.

• Naciśnij i przytrzymaj  lub , aby ciągle prze-
chodzić między ścieżkami.

Zmiana banku

Użyj  i  .
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Zmiana ustawień dla poszczególnych 
ścieżek

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz PATCH SETTINGS.

Naciśnij .
Wyświetli się ekran PATCH 
SETTINGS.

Naciśnij .
Wyświetli się ekran edycji 
ścieżek.

Użyj  .
Otwórz żądaną stronę.

tylko

 ■ Zmiana głośności ścieżki (LVL)

Użyj  .
Wybierz LEVEL.

Naciśnij  .

Użyj  .
Ustaw wartość od 0 do 120.

 ■ Zmiana nazwy ścieżki (NAME)

Użyj  .
Przesuń kursor.

Naciśnij  .
Potwierdź znak, aby zmienić.

Użyj  .
Zmień znak.

WSKAZÓWKA
• Za pomocą  i  przechodzi się między 

znakami a symbolami.
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Edycja efektów
Wybór efektu 

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz katalog.

Naciśnij .
W ten sposób wyświetli się 
najwyższy ekran dla wybra-
nego efektu.

WSKAZÓWKA
• Wirtualne regulatory wskazują aktualne wartości 

parametrów.

Włączanie i wyłączenia efektu

Naciśnij  lub  .

Efekt wyłączonyEfekt włączony

Potencjometr wirtualny

Przedstawienie wybranego 
efektu

Sposób wybierania typu efektu

Zastosuj  i  .

 ● Wydajność przetwarzania

W  można 
dowolnie łączyć pięć efek-
tów. Jeśli wybierzesz typy 
efektów, które wymagają du-
żej mocy obliczeniowej pro-
cesora (np. modelowanie wzmacniacza), może 
się okazać, że dostępna wydajność procesora 
nie wystarcza. W takim przypadku wyświetli się 
komunikat „PROCESSING LIMIT“ i efekt zostanie 
pominięty. Aby temu zapobiec, należy zmienić 
niektóre typy efektów.
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 ■ Wybór wg kategorii

Naciśnij i przytrzymaj 

 lub  .

Wyświetlą się kategorie.

Użyj  .
Wybierz kategorię.

Naciśnij  .

UWAGA
•  integruje kategorię efektów PEDAL.

Przeglądanie efektów

Jeśli korzystasz z kilku efektów, możesz prze-
chodzić między nimi.

Zastosuj  i 
 .

Sposób ustawiania parametrów

Naciśnij .
Wyświetli się ekran edycji.

Użyj  .
Wybierz parametr, aby go 
ustawić.

Naciśnij .
Potwierdź parametr, aby go 
ustawić.

Użyj  .
Ustaw wartość parametru.

WSKAZÓWKA
• Fabrycznie funkcja automatycznego zapisywania 

nie jest aktywna. Zmiana parametru zostanie 
automatycznie zapisana. (Patrz strona 18.)
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Ustawianie efektów
Dodawanie efektu

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz ADD EFFECT.

Naciśnij .
Otwieranie ekranu wyboru 
kategorii.

Użyj  .
Wybierz kategorię.

Naciśnij .
Otwieranie ekranu, umoż-
liwiającego wstawienie 
efektu..

Użyj  .
Wybierz, gdzie należy dodać 
efekt.

Naciśnij  .
Dodaj efekt.

Później naciśnij .
Wybierz EXIT.

Naciśnij  .

WSKAZÓWKA
• Na ekranie efektu można również przytrzymać 

wciśnięty  lub , aby dodać efekt.

Usuwanie efektu

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz DELETE.  
EFFECT.

Naciśnij .
Otwórz ekran usuwania 
efektów.
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Użyj  .
Wybierz efekt przeznaczony 
do usunięcia.

Naciśnij .
Otwórz ekran potwierdzenia.

Naciśnij .
Usuń efekt.

Później naciśnij .
Wybierz EXIT.

Naciśnij  .

Zmiana kolejności efektów

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz EFFECT CHAIN.

Naciśnij .
Otwórz ekran EFFECT 
CHAIN.

Użyj  .
Wybierz efekt do przesunię-
cia.

Naciśnij .
Potwierdź efekt do przesu-
nięcia.

Użyj  .
Wybierz nową pozycję dla 
efektu.

Naciśnij .
Potwierdź nową pozycję.

Następnie naciśnij .
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Dostosowywanie głośności wyjściowej i tempa

Dostosowywanie głośności wyjściowej

Naciśnij  na ekranie 
podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz MASTER LVL.

Naciśnij .

Użyj  .
Ustaw wartość od 0 do 120.

Później naciśnij .

Dostosowywanie tempa Master (BPM)

Naciśnij  na ekranie 
podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz BPM.

Naciśnij .

Użyj  .
Ustaw wartość od 40 do 
250.

UWAGA
• To ustawienie tempa będzie stosowane do każdego 

efektu, rytmu i loopera.

Później naciśnij .
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Zapisywanie i zamienianie ścieżek
Zapisywanie aktualnej ścieżki

Naciśnij  na ekranie 
podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz SAVE.

Naciśnij .
Otwórz ekran SAVE dla 
ścieżek.

Użyj  .
Wybierz miejsce do zapisania ścieżki.

Naciśnij .
Otwórz ekran potwierdzenia.

Użyj  .
„YES“: wykonaj działanie
„NO“: anuluj działanie

Naciśnij  .

Zapisywanie aktualnej ścieżki

Naciśnij  na ekranie 
podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz SWAP.

Naciśnij .
Otwórz ekran SWAP dla 
ścieżek.

Użyj  .
Wybierz inną ścieżkę do wymiany.

Naciśnij .
Otwórz ekran potwierdzenia.

Użyj  .
„YES“: wykonaj działanie
„NO“: anuluj działanie

Naciśnij  .

UWAGA
• Ścieżek nie można zamie-

nić, jeśli aktualna ścieżka 
nie została jeszcze zapisa-
na.
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Zmiana różnych ustawień
Naciśnij  na ekranie 
podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz SETTINGS.

Naciśnij .
Otwórz ekran SETTINGS.

Wybieranie typu baterii

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.
Wybierz BATTERY.

Naciśnij .

Użyj  .
Wybierz ALKALI (alkaliczne) lub Ni-MH (niklowo-me-
talowo-wodorkowe).

Aktywowanie trybu Eco

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.

Wybierz eco.

Naciśnij .

Użyj  .
Wybierz ON lub OFF.

WSKAZÓWKA
• ON: tryb eco jest aktywny. Jeśli urządzenie nie bę-

dzie używane przez 10 godzin, automatycznie się 
wyłączy.

• OFF: tryb eco jest nieaktywny.
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Dostosowywanie czasu trwania 
podświetlenia tła

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.
Wybierz LCD LIGHT.

Naciśnij .

Użyj  .
Wybierz OFF, ON, 15 sek. lub 30 sek.

Ustawianie kontrastu wyświetlacza

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.
Wybierz LCD CNTRST.

Naciśnij .

Użyj  .
Ustaw wartość od 1 do 13.
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Zmiana różnych ustawień
Ustawianie trybu AUTO SAVE

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.
Wybierz AUTO SAVE.

Naciśnij .

Użyj  .
Wybierz ON lub OFF.

 ■ Jeśli opcja AUTO SAVE jest aktyw-
na (ON) 

Zmiany ścieżek są zapisywane automatycznie.

Wskazuje, że ścieżka 
została zmieniona

Wskazuje, że ścieżka 
została zapisana.

 ■ Jeśli opcja AUTO SAVE jest nieak-
tywna (OFF)

Zmiany ścieżek należy zapisywać ręcznie.

Jeśli ścieżka została 
zmieniona, wyświetli się 
komunikat, jeśli spróbujesz 
załadować inną ścieżkę.

Użyj  .
Wybierz „YES“, aby  
zapisać.
Wybierz „NO“, aby  
anulować proces.

Naciśnij  .

UWAGA
• Po wybraniu „NO“ zmiany ustawień ścieżek nie zo-

staną zapisane i załadowany zostanie inna ścieżka.

Użyj  .
Wybierz miejsce do zapisa-
nia ścieżki.
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Naciśnij .
Otwórz ekran potwierdzenia.

Użyj  .
Wybierz „YES“, aby zapisać.
Wybierz „NO“, aby anulować proces.

Naciśnij  .
Zmiany ścieżek zostaną zapisane.

WSKAZÓWKA
• Proces zapisu można wykonać również na ekranie 

MENU.
• Więcej informacji na ten temat znajduje się w 

punkcie „Zapisywanie aktualnej ścieżki“ (patrz strona 
15).

UWAGA
• Jeśli ścieżka nie została zapisana, nie można zamienić 

ścieżek (patrz strona 15).

Stosowanie funkcji PRESELECT

Użyj  na ekranie 
SETTINGS.
Wybierz PRESELECT.

Naciśnij .

Użyj  .
Wybierz ON lub OFF.

WSKAZÓWKA
• ON: funkcja PRESELECT jest aktywna. Przed zała-

dowaniem następnej ścieżki można ją wybrać. 
• OFF: funkcja PRESELECT jest nieaktywna.

 ■ Jeśli opcja PRESELECT jest aktyw-
na (ON)

Na ekranie podstawo-
wym użyj  i  .
Wybierz następną ścieżkę.

Naciśnij jednocześnie 
 i .

Przejdź do wybranej ścieżki.
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Aktywowanie tunera

Na ekranie podstawo-
wym lub na ekranie 
efektów naciśnij jedno-
cześnie  i .
Otwórz ekran tunera.

Strojenie gitary

Uderz każdą strunę, aby ją nastroić.

 ■ TUNER CHROMATYCZNY

(za niski) (prawidłowe strojenie) (za wysoki)

Wyświetli się nazwa najbliższej nuty oraz dokładność 
strojenia.

 ■ INNE TUNERY

(za niski) (prawidłowe strojenie) (za wysoki)

Stosowanie tunera
Później naciśnij  lub .

Zmiana ustawień tunera

Naciśnij  na ekranie 
tunera.
Otwórz ekran ustawień 
TUNER.

Użyj  .
Wybierz wpis, aby go edyto-
wać.

Naciśnij .
Potwierdź wpis, 
aby go edytować.

Użyj  .
Zmień ustawienia.

Następnie naciśnij .
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 ● Opcje ustawień

OUTPUT
Wybierz BYPASS lub MUTE.

Wysokość tonu referencyjnego (CALIBRA-
TION)
Wysokość tonu referencyjnego dla środkowego A 
można ustawić od 435 do 445 Hz.

Typy tunera (TYPE)
Wybierz typ tunera chromatyczny (CHROMA) lub 
inny. Inne typy tunera są przedstawione w poniż-
szej tabeli.

Strojenie obniżone (FLAT)
Wybierz  × 0,  × 1,  × 2 lub  × 3.

UWAGA
• Jeśli TYPE jest ustawiony na CHROMA, stroje-

nie obniżone nie jest możliwe.

Typy tunera

Wyświetlacz Znaczenie
Numer struny/nazwa nuty

7 6 5 4 3 2 1

GUITAR Standardowe strojenie dla wszystkich gitar, w tym 7-strunowych B E A D G B E

OPEN A W przypadku strojenia open puste struny są nastrojone na akord A - E A E A C# E

OPEN D W przypadku strojenia otwartego D puste struny są nastrojone na 
akord D - D A D F# A D

OPEN E W przypadku strojenia otwartego E puste struny są nastrojone na 
akord E - E B E G# B E

OPEN G W przypadku strojenia otwartego G puste struny są nastrojone na 
akord G - D G D G B D

DADGAD To zmieniające się strojenie jest często stosowane w technice 
tapping itd. - D A D G A D
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Używanie funkcji rytmu
Aktywowanie funkcji rytmu

Na ekranie podsta-
wowym lub na ekranie 
efektów naciśnij .

Otwórz ekran RHYTHM.

WSKAZÓWKA
• Naciśnij na ekranie RHYTHM , aby przejść do 

ekranu LOOPER.

Wybieranie sekwencji, określanie 
tempa i głośności

Na ekranie RHYTHM 
użyj  .
Wybierz wpis, aby go  
edytować.

Naciśnij .
Potwierdź wpis, aby go  
edytować.

Użyj  .
Zmień ustawienia.

 ● Opcje ustawień

PATTERN
Wybierz sekwencję rytmu. Więcej informacji na 
temat dostępnych sekwencji znajduje się na 
stronie 23.

Tempo (BPM)
Zakres ustawień wynosi 40-250.

UWAGA
• To ustawienie tempa jest wykorzystywane przez 

każdy efekt, rytm i looper.

Głośność (LVL)
Zakres ustawień wynosi 0-100.

Uruchamianie odtwarzania rytmu

Naciśnij na ekranie 
RHYTHM  .
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Zatrzymywanie odtwarzania rytmu

Naciśnij na ekranie RHYTHM  .

Nr Nazwa wzoru Metrum
1 GUIDE 4/4
2 8Beats1 4/4
3 8Beats2 4/4
4 8Beats3 4/4
5 16Beats1 4/4
6 16Beats2 4/4
7 16Beats3 4/4
8 Rock1 4/4
9 Rock2 4/4
10 Rock3 4/4
11 ROCKABLY 4/4
12 R'n'R 4/4
13 HardRock 4/4
14 HeavyMtl 4/4
15 MtlCore 4/4
16 Punk 4/4
17 FastPunk 4/4
18 Emo 4/4
19 TomTomBt 4/4
20 Funk1 4/4
21 Funk2 4/4
22 FunkRock 4/4
23 JazzFunk 4/4

Nr Nazwa wzoru Metrum
24 R&B1 4/4
25 R&B2 4/4
26 70s Soul 4/4
27 90s Soul 4/4
28 Motown 4/4
29 HipHop 4/4
30 Disco 4/4
31 Pop 4/4
32 PopRock 4/4
33 IndiePop 4/4
34 EuroPop 4/4
35 NewWave 4/4
36 OneDrop 4/4
37 Steppers 4/4
38 Rockers 4/4
39 Ska 4/4
40 2nd Line 4/4
41 Country 4/4
42 Shuffle1 4/4
43 Shuffle2 4/4
44 Blues1 4/4
45 Blues2 4/4
46 Jazz1 4/4

Nr Nazwa wzoru Metrum
47 Jazz2 4/4
48 Fusion 4/4
49 Swing1 4/4
50 Swing2 4/4
51 Bossa1 4/4
52 Bossa2 4/4
53 Samba1 4/4
54 Samba2 4/4
55 Breaks1 4/4
56 Breaks2 4/4
57 Breaks3 4/4
58 12/8 Grv 12/8
59 Waltz 3/4
60 JzWaltz1 3/4
61 JzWaltz2 3/4
62 CtWaltz1 3/4
63 CtWaltz2 3/4
64 5/4 Grv 5/4
65 Metro3 3/4
66 Metro4 4/4
67 Metro5 5/4
68 Metro

WSKAZÓWKA
• Na ekranie RHYTHM naciśnij , aby wrócić do 

ekranu podstawowego, podczas gdy rytm jest ciągle 
odtwarzany.

Wykaz sekwencji rytmu
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Używanie loopera
Aktywowanie loopera

Na ekranie podsta-
wowym lub na ekranie 
efektów naciśnij .

Otwórz ekran LOOPER.

WSKAZÓWKA
• Na ekranie LOOPER naciśnij , aby przejść do 

ekranu RHYTHM.

Ustawianie czasu nagrywania, tempa 
i głośności

Na ekranie LOOPER 
użyj  .
Wybierz wpis, aby go  
edytować.

Naciśnij .
Potwierdź wpis, aby go  
edytować.

Użyj  .
Zmień ustawienia.

 ● Opcje ustawień

Czas nagrywania (TIME)
Wybierz MANUAL lub wartość w zakresie od  
× 1 do  × 64.

UWAGA
• Looper może nagrywać maksymalnie 30 se-

kund.
• Jeśli wybrana liczna ćwierćnut nie mieści się w 

tym zakresie, zostanie automatycznie dostoso-
wana.

• Zmiana czasu nagrywania powoduje, że aktual-
nie nagrana pętla zostanie usunięta.

Tempo (BPM)
Zakres ustawień wynosi 40-250.

UWAGA
• Zmiana tempa usuwa aktualnie nagraną pętlę.
• To ustawienie tempa jest wykorzystywane przez 

każdy efekt, rytm i looper.

Głośność (LVL)
Zakres ustawień wynosi 0-100.
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Nagrywanie i odtwarzanie frazy

Na ekranie LOOPER 
naciśnij   .

Uruchom nagrywanie.

Po zakończeniu nagrywania 
rozpocznie się odtwarzanie.

 ■ Jeśli opcja TIME jest ustawiona 
jako MANUAL

Odtwarzanie pętli rozpoczyna się po naciśnięciu  
lub po dojściu do maksymalnego czasu nagrywania 
(30 sekund).

UWAGA
• Podczas odtwarzania rytmu nagrywanie rozpoczyna 

się według metronomu.

Nadpisywanie nagranej pętli

Podczas odtwarzania 
pętli naciśnij .

Następnie naciśnij .

Kończenie odtwarzania pętli

Na ekranie LOOPER 
naciśnij  .

Usuwanie pętli

Zatrzymaj odtwarzanie 
pętli i naciśnij oraz przy-
trzymaj  na ekranie 
LOOPER.

WSKAZÓWKA
• Na ekranie LOOPER naciśnij , aby wrócić do 

ekranu podstawowego podczas nagrywania lub 
odtwarzania pętli.
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Stosowanie pedału ekspresji ( ty lko   )
Po dodaniu efektu z kategorii PEDAL ustawie-
nia zostaną automatycznie zmodyfikowane tak, 
aby umożliwić sterowanie parametrami pedału 
ekspresji.

Zmiana ustawień pedału

Użyj  na ekranie 
podstawowym.
Wybierz PATCH SETTINGS.

Naciśnij .
Otwórz ekran PATCH SET-
TINGS.

Naciśnij .
Otwórz ekran edycji ścieżek.

Użyj  .
Otwórz ekran ustawień 
PEDAL.

 ■ Ustalanie sterowanego parametru i 
zakresu regulacji

Użyj  na ekranie PE-
DAL.
Wybierz wpis, aby go  
edytować.

Naciśnij .
Potwierdź wpis, aby go 
edytować.

Użyj  .
Zmień ustawienia.

 ● Opcje ustawień

Sterowany parametr 

Wartość minimalna (pedał otwarty) 
W zależności od typu efektu.

Wartość maksymalna (pedał zamknięty) 

W zależności od typu efektu.
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WSKAZÓWKA
• NO ASSIGN: pedał ekspresji nie ma żadnej funkcji.
• AUTO ASSIGN: w przypadku stosowania efektu z 

kategorii PEDAL, do pedału zostanie automatycznie 
przydzielony parametr.

 W przypadku stosowania kilku efektów z kategorii 
PEDAL, poszczególne parametry zostaną przydzielone 
razem z pedałem ekspresji.

• INPUT VOL: steruje poziomem wejściowym.
• OUTPUT VOL: steruje poziomem wyjściowym (nie ma 

wpływu na poziom funkcji rytmu lub loopera).
• Przełącznik pedału może włączać lub wyłączać efekty 

przydzielone do pedału ekspresji (status ON/OFF 
pedały nie jest zapisywany).

Kalibracja czułości pedału

Przytrzymaj wciśnięty  
i włącz urządzenie (patrz 
strona 6).

Użyj pedał tak jak poka-

zano i naciśnij  .

Po zakończeniu kalibracji  
pojawi się komunikat „Complete!“.

UWAGA
• Jeśli wyświetli się komunikat „Error!“, należy ponow-

nie wykonać kalibrację.

Ustawianie oporu

Wsuń klucz sześciokątny w śrubę nastawczą 
umieszczoną z boku pedału.
Przekręć w kierunku ruchu wskazówek zegara, aby 
dokręcić pedał oraz w kierunku przeciwnym, aby go 
poluzować.

Odkręcanie Dokręcanie

UWAGA
• Zachowaj ostrożność podczas odkręcania śruby. 

Jeśli śruba zostanie odkręcona za mocno, nakrętka 
kontrująca może wpaść do wnętrza urządzenia.
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Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Pobierz najnowsze oprogramowanie sprzętowe 
ze strony ZOOM.

http://www.zoom.co.jp/

Sprawdzanie oprogramowania sprzę-
towego

Naciśnij  na ekranie podstawowym.
Otwórz ekran MENU.

Użyj  .
Wybierz VERSION.

Naciśnij .
Wyświetli się wersja opro-
gramowania sprzętowego.

Później naciśnij .

Aktualizowanie oprogramowania 
sprzętowego

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Podłącz urządzenie do 
komputera za pomocą 
kabla USB, przytrzymując 
wciśnięte  i .

Wyświetli się ekran FIRMWARE UPDATE.

Uruchom program do aktualizacji oprogra-
mowania sprzętowego na komputerze i wy-
konaj aktualizację.
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Następnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
„Complete!“.

Wyjmij kabel USB.

WSKAZÓWKA
• Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie po-

woduje usunięcia zapisanych ścieżek.

UWAGA
• Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego 

nie wolno wyciągać kabla USB.

Przywracanie ustawień fabrycznych 

Naciśnij  podczas 
włączania urządzenia 
(patrz strona 6).
Wyświetli się ekran ALL 
INITIALIZE.

Użyj  .
Wybierz „YES“, aby wykonać proces.
Wybierz „NO“, aby anulować proces.

Naciśnij  .

UWAGA
• Zachowaj ostrożność, ponieważ podczas tego 

procesu wszystkie ustawienia zostaną zresetowane 
do domyślnych wartości fabrycznych. Z funkcji tej 
korzystaj tylko wtedy, kiedy naprawdę chcesz.
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Usuwanie błędów
Urządzenie nie włącza się

• Podczas pracy na baterie podłącz kabel do gniaz-
da INPUT.

Brak dźwięku lub niewielka głośność

• Sprawdź połączenia (→s. 5).
• Dopasuj głośność stosowanych efektów (→s. 11).
• Dopasuj głośność wyjściową (→s. 14).
• Podczas sterowania głośnością za pomocą pedału 

ekspresji wcześniej należy ustawić pedałem pasu-
jące ustawienie głośności.

• Upewnij się, że funkcja TUNER OUTPUT nie jest 
ustawiona na „MUTE“  (→s. 20).

Słychać zakłócenia

• Sprawdź, czy ekranowane przewody nie są uszko-
dzone.

• Stosuj tylko oryginalny zasilacz ZOOM (→s. 6).

Efekt nie działa

• Po wykorzystaniu wydajności procesora na 
wyświetlaczu efektu pojawi się komunikat „PRO-
CESSING LIMIT“. W takiej sytuacji efekt zostanie 
przełączony na tryb obejścia (→s. 10).

Baterie rozładowują się szybko

• Upewnij się, że nie są stosowane baterie manga-
nowe. Baterie alkaliczne umożliwiają pracę ciągłą 
do 20 godzin.

• Sprawdź ustawienie baterii.
Wybierz typ stosowanej baterii, aby można było 
dokładniej wskazywać pozostałą pojemność (→s. 
16).

• Ze względu na konstrukcję pojemność baterii 
może się wcześniej wyczerpać w zimnym otocze-
niu.

Pedał ekspresji nie działa prawidłowo

• Sprawdź ustawienie pedału ekspresji (→s. 26).
• Ustaw pedał ekspresji (→s. 27).
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Specyfikacja
Typy efektów  75 typów

 80 typów
Liczba efektów jednoczesnych 5
Liczba ścieżek/banków użyt-
kownika

10 ścieżek x 10 banków

Częstotliwość próbkowania 44,1 kHz
Przetwarzanie A/D 24 bit z 128-krotnym próbkowaniem nadmiarowym
Przetwarzanie D/A 24 bit z 128-krotnym próbkowaniem nadmiarowym
Przetwarzanie sygnału 32 bit punkt zmienny i 32 bit punkt stały
Wyświetlacz LCD
INPUT INPUT Standardowe gniazdo mono typu jack

Odb. poziom wejściowy:   -20 dBm
Impedancja wejściowa (linia): 470 kΩ

AUX IN Stereo mini jack
Odb. poziom wejściowy:    -10 dBm
Impedancja wejściowa (linia):  1 kΩ

Wyjście OUTPUT Standardowe gniazdo stereo typu jack
Maksymalny poziom wyjściowy:
Linia +2 dBm (przy impedancji obciążenia 10 kΩ lub więcej)
Słuchawki 17 mW + 17 mW (przy obciążeniu 32 Ω)

S/N (współczynnik sygnał/
szum)

119 dB

Dynamika (szum własny) -97 dBm
Zasilanie 9V zasilacz prądu przemiennego (plus na obudowie wtyczki), 500 mA (ZOOM AD-16)

20 godzin pracy ciągłej z 4 bateriami alkalicznymi typu AA (podświetlenie tła LCD 
wyłączone)

USB Aktualizacja oprogramowania sprzętowego
Wymiary  154,8 mm (głęb.) x 146,0 mm (szer.) x 43,0 mm (wys.)

 154,8 mm (głęb.) x 237,0mm (szer.) x 50,0mm (wys.)
Waga  380 g (bez baterii)

 640g (bez baterii)

*0dBm = 0,775Vrms



ZOOM CORPORATION
4-4-3 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan

http://www.zoom.co.jp
Z2I-1824-01

Usuwanie starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(ważne w krajach europejskich z obowiązkiem sortowania odpadów)
Ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że niniejszy produkt nie może być usuwany jako zwykły 
odpad gospodarczy. Należy go natomiast oddać w punkcie utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Prawidłowa utylizacja urządzenia pomaga unikać negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia, które 
mogłyby wystąpić w przypadku niezgodnego z przepisami usuwania odpadów. Ponowne wykorzystanie 
materiałów pomaga oszczędzać surowce naturalne. Dalsze informacje na temat recyklingu niniejszego 
produktu uzyskasz w urzędzie miasta zarządzającym podległymi mu wysypiskami śmieci lub u sprzedawcy 
tego produktu.

Deklaracja zgodności: 
Ten produkt jest zgodny z 
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz 
dyrektywą ErP 2009/125/WE oraz 
dyrektywą RoHS 2011/65/UE

Dla krajów UE

Niniejszy dokument jest własnością firmy Sound Service GmbH, wyłącznego dystry-
butora marki ZOOM na terenie Polski. Zabrania się kopiowania, modyfikacji i dystry-

buowania w całości lub części bez zgody właściciela.




