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Használati útmutató

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük a használatba vétel előtt figyelmesen elolvasni!

 FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, hogy megelőzze a súlyos sérülés, esetleg halálos baleset,
áramütés, rövidzárlat miatt keletkező károsodás vagy tűz veszélyét! 

•Soha ne próbáljuk meg a hangszert felnyitni, a belsejében valamit szétszerelni vagy megváltoztatni! A
hangszernek nincsenek olyan részei, amelyeket a használónak kellene karbantartani. Bízzuk ezt a Yamaha
ügyfélszolgálat szakképzett munkatársaira!
•Ügyeljünk rá, hogy a hangszerre ne essen rá az eső, ne használjuk víz közelében vagy nedves környezetben, és
ne helyezzünk rá folyadékot tartalmazó edényt, amely kiborulhat, és a folyadék befolyhat a nyílásokon!
•Ha az adapter kábelja megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot, füstöt
észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki az adaptert a konnektorból, és ellenőriztessük a
berendezést szakemberrel!
•Csak az előírt (PA-3B ) vagy azonos értékű, a Yamaha által ajánlott adapter használható. Nem megfelelő
adapter alkalmazása károsodáshoz vagy túlmelegedéshez vezethet.
•Tisztítás előtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves kézzel!
•Rendszeresen ellenőrizzük a villásdugót, és távolítsuk el róla a szennyeződést!

 VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsa be az alábbi alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket, a hangszer vagy
más tárgyak károsodását!

•Az adapter kábelét soha ne helyezzük meleg helyre, pl. fűtőtest közelébe, ne hajlítsuk meg túlságosan, ne
tegyünk rá nehéz tárgyakat, és ne fektessük le ott, ahol ráléphetnek, belebotolhatnak vagy áthajthatnak rajta!
•Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
•Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval (T-dugóval)! Ez rontja a hangminőséget, a konnektor
pedig túlmelegedhet.
•Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!
•Mielőtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit! Bekapcsolás
előtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!
•Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsőséges hőhatásoknak (pl. ne tartsuk fűtőtest
közelében vagy napon álló, lezárt járműben), mert a kezelőfelület megolvadhat vagy károsodhatnak a belső
részek.
•Ne használjuk a hangszert elektromos berendezések, pl. tévé, rádió vagy hangszóró közelében, mert ez
zavarokat okozhat az utóbbiak működésében.
•Ne tegyük a hangszert olyan helyre, ahonnan lebillenhet!
•Mielőtt megmozdítanánk a hangszert, húzzuk ki az összes kábelcsatlakozást!
•Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert, tisztítószert vagy
ezzel átitatott tisztítókendőt! Ne tegyünk továbbá gumi, vinil vagy műanyag tárgyakat a hangszerre, mert
elszíneződhet a kezelőfelület vagy a billentyűzet!
•Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne nyomjuk túl nagy erővel a
gombokat, billentyűket és csatlakozókat!
•Csak a hangszerhez előírt állványt használjuk, amelyet csakis a vele szállított csavarokkal állítsunk össze!
Máskülönben belső részek megsérülhetnek vagy a hangszer feldőlhet



•Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerővel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha halláscsökkenést vagy
fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!

 A MEMÓRIÁT VÉDŐ ELEM KICSERÉLÉSE

A hangszer rendelkezik egy belső, memóriét védő elemmel, amelyet nem lehet újra feltölteni, és amely azt a célt
szolgálja, hogy a belső adatok akkor is megmaradjanak, amikor kikapcsoljuk a hangszert. Amikor ez
lemerülőben van, megjelenik a kijelzőn a „Battery Low” üzenet. Ilyenkor mentsük ki adatainkat lemezre, és
cseréltessük ki az elemet egy szakemberrel!
Ne próbáljuk meg magunk kicserélni az elemet, mert ez rendkívül veszélyes! Bízzuk ezt a feladatot a szakképzett
Yamaha-szerelőkre!
Az elemet soha ne tegyük olyan helyre, ahol gyermek hozzáférhet, mert véletlenül lenyelheti! Ha ez mégis
megtörténne, azonnal forduljunk orvoshoz!

 ADATOK RÖGZÍTÉSE

•Minden adatot rögzítsünk egy másik berendezéssel, pl. egy Yamaha MDF3 MIDI Data Filerrel, a lemezeket
pedig tartsuk biztonságos, száraz helyen, hogy meghibásodás esetén ne vesszen el minden adatunk

.

Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!

A Yamaha nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek a hangszer
helytelen kezeléséből vagy átalakításából fakadnak, sem az adatok elvesztéséért!



Gratulálunk hozzá, hogy megvásárolt egy Yamaha
DTXPRESS III Drum-Trigger-Modult,amely AWM-

hanggenerátorként és szekvencerként is működik!
Az  első  játék  előtt  olvassuk  el  figyelmesen  az  útmutatót,  hogy  a
hangszerben rejlő lehetőségeket minél teljesebben ki tudjuk használni!
Az  útmutatót  érdemes  elérhető  közelségben  tartani,  hogy  bármikor
hozzáférjünk.

Az útmutató használata
Az útmutató két részre oszlik:
•Alapkézikönyv (első rész)
Olvassuk el, mielőtt használatba vesszük a hangszert!
Itt olvashatók az óvintézkedések, amelyeket a hasznos és biztonságos használathoz ismernünk
kell.
Emellett itt találjuk a felállításra, a kezelőelemekre és a funkciókra, továbbá a játékra, songok
felvételére és lejátszására, valamint a saját dobszett összeállítására vonatkozó tudnivalókat.
E rész végén, a függelékben találhatók a műszaki adatok és a hibajelzések listája.

•Referencia-kézikönyv (második rész)
Itt ismerhetjük meg részletekbe menően a funkciókat.
E rész végén, az eredeti változat függelékében adatlistákat találunk, mint pl. az ütős
hangszínek listáját, a song- és MIDI-adatformátumokat stb.

Az útmutató jelhasználatáról

Az útmutató jelzései a következők:
•[PLAY],[START/S],stb. A kezelőfelületi gombokat szögletes zárójelben láthatók.
•[SHIFT]+[START/S],stb Ez azt jelenti: tartsuk lenyomva a [SHIFT] gombot és

nyomjuk meg a [START/S] gombot!
•[PAGE▲]/[PAGE▼],stb. Ez azt jelenti: használjuk a két gomb egyikét!
•"Complete!" stb. Idézőjelben a kijelzőn olvasható üzeneteket tüntetjük fel.
•→S. 10, stb. Így adjuk meg a helyet, ahol további információkat 

találunk a témához.

Az eredeti útmutató ábrái csak illusztrációként szolgálnak, esetenként a kijelzőn látható
ábrák és kiírások eltérhetnek tőlük!

Szállítási tételek

Tartozékok:  



•DTXPRESS III 
•Hálózati adapter (PA-3B)
•Használati útmutató

A DTXPRESS III legfontosabb funkciói
A szokásos trigger-funkciókon kívül a DTXPRESS III házában  32 szólamú, GM Level
1-kompatibilis  AWM2  hanggenerátor  és  egy  kétsávos  szekvencer  rejlik,  mindezek
igazodnak  az  ütős  hangszerek  igényeihez.  A  DTXPRESS  III  számos  helyzetben
használható,  pl.  stúdióprodukcióknál,  élő  fellépéseknél,  songok  létrehozására  vagy
gyakorláshoz.

•Drum-Trigger-Funkció
- 10 triggerbemeneti és egy Hi-Hat-controller-bemeneti aljzatunk van. A triggerpadokon kívül
a Yamaha DTX20 Drum Triggerét is használhatjuk, emellett „sztereó” padokat is (két
kimenettel rendelkező padok). 
- A csatlakoztatott padok setup-adataihoz 7 gyári beállítást találunk, ezek között trigger-
bemeneti típusokat, érzékenységet stb. A felhasználói memóriában további négy beállításnak
van helye.
- A hangszer 48 gyárilag összeállított dobszettet tartalmaz, emellett a memóriában 32
felhasználói szettnek van hely.

•Hanggenerátor
- Kiváló minőségű 16 bites AWM2-hanggenerátor (PCM), amely a GM System Standard
Level 1 szabvánnyal kompatibilis; 32 szólamú polifónia.
- Összesen 910 dob- és ütőshangszín, valamint 128 billentyűzet-hangszín, amely szintén
megfelel a GM Sytem Level 1-nek.
- Belső digitális téreffekt, amilyen a Yamaha GM/XG-hanggenerátorainak MU-sorozatában is
megtalálható.
- A felhasználói ütősszettek egyetlen Drum Map sémát használnak, amely szabadon
átdolgozható.

•Szekvencer
- Két sávos szekvencer songok felvételére szolgál. Minden sáv képes rögzíteni az 1-16 MIDI-
csatornák adatait.
- A hangszerben van 95 gyárilag beprogramozott song. A memória további 32 felhasználói
songnak kínál helyet.
- A fő songon kívül, amelyet a kezelőfelületről vagy a MIDI-n át vezérelünk, további három
padsongot vezérelhetünk külön-külön és ezeket egyidejűleg a padokon keresztül a trigger-
bemenetekhez lehet vezetni.
- A padsongokat együtemnyi szegmensekben is le lehet játszani, miközben minden ütemet egy
pad megütésével váltunk ki.
- Felvehetjük játékunkat egy külső berendezés szekvenceradataival együtt.
- A songok ütős szólamát vagy az egyes ütős hangzásokat elnémíthatjuk és kézzel
bejátszhatjuk.
- Lehetséges az is, hogy a lejátszást egy külső szekvencerrel hozzuk szinkronba.
- A Groove Check-funkció ellenőrzi ritmikai képességeinket és azonnali visszajelzést ad, így
javíthatunk technikánkon.

•Csatlakozópontok



- A berendezésnek vannak MIDI-be- és kimeneti pontjai, valamint egy TO HOST-aljzata. A
DTXPRESS III külső berendezéshez vagy egy számítógéphez való csatlakoztatásával
bővíthetjük rendszerünket.
- A TO HOST-aljzattal és a HOST SELECT-kapcsolóval a berendezést MIDI nélkül,
közvetlenül számítógépre kapcsolhatjuk.
- Az AUX IN-bemenetre CD- vagy MD-lejátszót stb. csatlakoztathatunk, és játékunkhoz
beadhatjuk kedvenc zeneszámainkat.
-  A berendezés rendelkezik fejhallgató-aljzattal is.

GM
A GM (General MIDI) szabvány, amely a hangszínek közös formátumát határozza meg, és
ezzel egyszerűbbé teszi a MIDI-songadatok átvitelét olyankor, amikor különböző gyártók
hanggenerátorait használjuk.

Kezelőelemek és funkciók          8.oldal

Előlap

1 AUX IN-aljzat 
Erre az aljzatra kötjük be a külső audióberendezéseket. Akkor hasznos, amikor zenét akarunk
bejátszani CD-ről vagy kazettáról.
2 [AUX IN VOL] hangerőszabályzó
Itt szabályozhatjuk az AUX IN-bemenetre kötött audióberendezés hangerejét.
3 PHONES aljzat - A fejhallgató helye 
4 Hálózati kapcsoló/Összhangerő [POWER/VOL]
Be- és kikapcsolja a berendezést, és szabályozza a hangszer összhangerejét (a kimenethez
kerülő jel erősségét).
A szabályzót az óramutató járásának megfelelően elfordítva növeljük, ellenkező irányban
csökkentjük a hangerőt. A gombot megnyomva kapcsoljuk be és ki a hangszert.
5 [CLICK VOL] A metronóm hangerő-szabályozója 
Ezzel állítható be a metronóm, hangereje. Ha a SHIFT gombot lenyomva tartjuk, és közben
ezt a szabályzót elfordítjuk, a basszusdob hangerejét szabályozzuk.
6 A kíséret hangereje [ACCOMP VOL]
Ezzel szabályozzuk a songkíséret hangerejét. Ha a [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk és
közben elfordítjuk a szabályzót, a pergődob hangerejét szabályozzuk vele.
7 Folyékony kristály kijelző   
Mutatja az összes beállítást és paramétert, ami megkönnyíti a a kezelést. 
8 Lejátszó gomb [PLAY]
Ezt megnyomva a Drum Kit Play üzemmódot hívjuk elő.
9 Utility-gomb [UTIL]
Ezzel hívjuk elő a Utility üzemmódot, ahol a berendezés üzemeltetéséhez szükséges
alapbeállításokat találjuk.
10 [CLIC] gomb 
Be/kikapcsolja a metronómot.



11 Trigger gomb [TRIG]
Ezzel kapcsolunk a Trigger Setup Edit üzemmódra. Kétszer ráklikkelve hívjuk elő a „Gaim,
Minimum Velocity” oldalt ebben az üzemmódban.
12 [VOICE] gomb 
Ezzel kapcsolhatunk a Drum Kit Voice Edit (dobszett-hangszín-szerkesztő) üzemmódra. Ez a
gomb egyben monitorgomb is, amellyel belehallgathatunk a hangszínbe átdolgozás közben
anélkül, hogy változtatnánk rajta.
Kétszer ráklikkelve előhívjuk az üzemmód „Volume, Pan” oldalát.
Ha a [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk és közben megnyomjuk a [VOICE] gombot,
elnémíthatjuk az OUTPUT- és a PHONES-aljzatok audiókimenetét.
13 [SONG] gomb
Egyszer megnyomva Song (zeneszám) üzemmódra, kétszer megnyomva a „Clear Song” (song
törlése) oldalra váltunk.
14 Start/Stop-gomb [START/S]
Ezzel indítjuk vagy állítjuk le egy song lejátszását vagy felvételét. Ha közben a [SHIFT]
gombot lenyomva tartjuk, a hangszer felvételi készültségre kapcsol.
15 Save/Enter-gomb [SAVE/ENT]
Ezzel hajtatunk végre parancsokat illetve mentünk.
16 [SHIFT] gomb
Ezzel egyes gombok második funkcióját hívhatjuk elő.
17 Page-gombok [PAGE▼][ PAGE ▲]
Ezekkel „lapozhatunk” a kijelzőoldalak között. A [PAGE ▲] gombbal a következő, a
[PAGE▼] gombbal az előző oldalra lépünk. 
A gombot lenyomva tartva folyamatosan kapcsolunk át az oldalak között. A [SHIFT] és
[PAGE ▲] lenyomásával az ütős hangszínt lejátszás közben ritmikai céllal elnémíthatjuk.
A [SHIFT] és [PAGE▼] lenyomásával a Song Tempo beállításának oldalára lépünk.
18 Kiválasztó gombok [SEL◄][ SEL►]
Ezekkel mozgathatjuk a kurzort. A [SHIFT] és [SEL►]megnyomásával hívjuk elő a „Groove
Check” funkciót.
19 Értékgombok [VALUE –][VALUE+]
Ezzel változtatjuk meg az adatértéket ott, ahol a kurzor áll.
Ha a gombot lenyomva tartjuk, az érték folyamatosan változik.
Ha lenyomva tarjuk a [VALUE+] gombot, és közben megnyomjuk a [VALUE –] gombot, az
érték tizes lépésekben fog emelkedni. Ha a gombokat fordított rendben nyomjuk le, az érték
tizes lépésekben csökkenni fog.

Hátsó oldal

20 MIDI IN/OUT aljzatok 
Ide csatolhatunk MIDI-berendezéseket adatok adása vagy vétele céljából. Külső
hanggenerátorok vagy egy szekvencer csatolásával komoly MIDI-rendszereket állíthatunk
össze.
21 Bemeneti gyengítés kapcsolója (INPUT ATTENUATION)
Kiegyenlíti a trigger bemeneti aljzatok (1 KICK – 6 RIDE) szintjét. (L) állásban van
bekapcsolva a gyengítő hatás, (H) állásnál pedig kikapcsolva. Ezzel a DTXPRESS III trigger-
bemeneteit hozzáigazíthatjuk a padok és a triggerszenzorok kimeneti szintjéhez.
22 Triggerbemenetek (1 KICK-8 HI HAT) 
Ide csatlakoztatjuk a padokat és a triggerek szenzorait. A padokat az aljzatok felirata szerint
csatlakoztatjuk. Két kimenetű „sztereó” padokat is csatlakoztathatunk a hangszerre.
23 Trigger bemenet (9/10) 



Ide egy további pad csatolható. A sztereó aljzat L bemenete a 9., az R bemenet a 10.
bemenetnek felel meg. Sztereó dugóval két padot is csatlakoztathatunk.  Ha normál
monodugót használunk, csak a 9. bemenet él.
24 HI-Hat szabályzó aljzat (HI HAT CONTROL) 
Ide köthető egy hi-hat pedál. Ehhez egy sztereó dugós kábelt használunk.
25 Host Select kapcsoló (HOST SELECT Mac/PC-1/PC-2/MIDI)
Ezt a kapcsolót a TO HOST-aljzatra bekötött számítógép-modellnek megfelelően kapcsoljuk
át. Ha a MIDI-aljzatot használjuk, akkor az itteni beállítás is MIDI.
26 TO HOST aljzat
Ezt az aljzatot használjuk arra, hogy a hangszert közvetlenül, egy szériakábellal számítógépre
kössük. Ügyeljünk rá, hogy a kábel a számítógéppel kompatibilis legyen!
27 OUTPUT L(MONO)/R - Itt erősítőt vagy keverőpultot köthetünk be. Mono hangzásnál
csak az L(MONO)aljzatot használjuk. Sztereó jelnél a jobb csatornát is bekötjük (R).
28 DC IN 12V hálózati aljzat
Ide dugjuk be az adaptert (PA-3B vagy ezzel egyenértékű). A kábelt a kábeltartóra akasztjuk,
nehogy véletlenül kihúzzuk.
29 Kábeltartó
Ennek segítségével kerüljük el a kábel véletlen kihúzását.

Kiépítés    
10.oldal

 ÜGYELJÜNK ARRA, HOGY MINDEN BERENDEZÉS KI LEGYEN
KAPCSOLVA A CSATLAKOZTATÁSKOR!

 Padok csatlakoztatása
Csatoljuk a padok kimeneti kábelét a DTXPRESS III megfelelő triggerbemeneti aljzataihoz,
miként az az eredeti útmutató 10 oldalán látható. Minden triggerbemeneti aljzat alatt felirat
olvasható. Ügyeljünk rá, hogy a bekötéseket ezeknek megfelelően végezzük!
☻Figyelem! Egy hi hat controller cstlakoztatásához sztereó dugós kábel szükséges!

•A triggerbemenetek mind sztereó aljzatok. Trigger átkapcsolóval rendelkezó padok (mint
TP80S, PCY80S) csatlakoztathatók ide.
•Ha egy padot az aljzat feliratának megfelelően csatlakoztattunk, a DTXPRESS III
automatikusan azokat a beállításokat választja, amelyek ennek a padtípusnak megfelelnek. Ha
eltérő tulajdonságú padokat és trigger szenzorokat csatlakoztatunk, a paraméterek bizonyos
beállításait, mint pl. a Sensitivity (érzékenység) össze kell hangolni.
•A pad érzékenysége (Sensitivity) a Trigger Setup Edit üzemmódban (l. referenciarész)
állítható be. A [TRIG] gombra kétszer ráklikkelve megütjük azt a padot, amelyet be akarunk
állítani. A kijelző automatikusan a megfelelő oldalt mutatja.
•A bemeneti gyengítés (INPUT ATTENUATION) kapcsolójával az 1 KICK - / RIDE trigger
bemeneti aljzat érzékenységét állítjuk be. Bekapcsolt állapotban a TP, KP, PCY, BP stb.
padok érzékenységét kis mértékűre állítjuk be. Kikapcsolt állapotban a DT20 és hasonló
triggerszenzorok használatához magas érzékenységet választunk. A kapcsoló L állása a TP,
KP, PCY, BP stb. padok alacsony érzékenységének felel meg. A kapcsoló H állása nagyobb
fokú érzékenységet jelent pl. Yamaha Drum Trigger DT10 stb. használatakor.



•A TP60, a TP80S, PCY80S stb. az 1 KICK aljzatra is beköthetők. A HH60, HH80, HH80A
lábpedálokat is használhatjuk a basszusdobhoz. (A beállítások hozzárendeléséséhez az [1-1,
Pad Type] funkciót használjuk.)
•Az 1 KICK aljzat mellett a 9/10 aljzatot is használhatjuk egy második Kick Pad
csatlakoztatásához, hogy a szettet két basszusdobbal építsük ki.
•A 9/10 aljzatok kettős triggerbemenetként szolgálnak sztereó dugókkal az L (9) és R (10)
számára. Ezt az aljzatot célszerű a Yamaha Bar Pad (BP-80) csatlakoztatására használni. Y
kábelt is használhatunk (sztereó dugó → monó dugó x 2), hogy két külön triggerjelet
táplálhassunk be.

Kiépítés akusztikus szettel 11.oldal

Ha pl. opcionálisan a Yamaha DT20 Drum Triggerét használjuk egy akusztikus dobszettel
összekapcsolva, akkor a DTXPRESS III hagyományos ütősszettel is megszólaltatható.

 Kiépítés triggerszenzorok és ütőfelületek (padok) kombinációjával
Az eredeti útmutató ábrája szerint bekötjük az egyes padok és triggerszenzorok kimeneti
kábelét a DTXPRESS III hátoldalán lévő trigger-bemenetekre.
* Triggerszenzorok használatánál el kell végezni a Trigger Setup Edit üzemmódban [1-1, Pad
Type] a megfelelő beállításokat. (l. referenciarész)

 A triggerszenzorok felszerelése
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan csatlakoztatjuk a triggerszenzorokat az akusztikus
szetthez.
•Felszerelés basszusdobra
A triggerszenzort a membránra szereljük, a kerethez szorosan közel.
* Ügyeljünk arra, hogy a szenzor ne érjen a keret széléhez!
•Felszerelés pergődobra
A triggerszenzort a membránra szereljük, a kerethez szorosan közel, a játékossal szemben.
* Ügyeljünk arra, hogy a szenzor ne érjen a keret széléhez!
•Felszerelés tomtomra
A szenzort a fagyűrűre szereljük a feszítő kerethez közel.
* Ügyeljünk arra, hogy a szenzor ne érjen a keret széléhez!
* Olyan helyre szereljük fel a szenzort, ahol a többi ütős hangszer nem hat rá!

 A triggerszenzorok eltávolítása
Ha lecseréljük a membránt, először leválasztjuk a trigger egy éles eszközzel.
* Ügyeljünk rá, hogy közben ne feszítsük túl a kábelt!

A triggerszenzorok védelme
•Vigyázzunk, hogy sem a membrán felülete, sem a fagyűrű ne szennyeződjék! Felszerelés
előtt alkohollal letisztíthatjuk a membránt.
•Hogy a triggerkábel az állandó vibrációtól ne törjön el, a triggert és a kábelt textil
ragasztószalaggal erősítjük a membránra.
•Szabálytalan rezgések vagy hosszabb rezonanciák kettős kioldáshoz vezethetnek. Ezt
tompító eljárásokkal (pl. Yamaha Ring mute) akadályozhatjuk meg.



•Ha eltávolítottunk egy triggert, és ezt újból fel akarjuk szerelni, távolítsuk el gondosan a
ragasztószalag maradványait, és használjunk újat! A régi szalag használata eredményeként
romlik a pickup-teljesítmény és kettős kioldás is előfordulhat.

 Egy keverőpult vagy audio berendezés bekötése
Ha a DTXPRESS III hátoldalán lévő OUTPUT L/MONO és R aljzataira keverőpultot vagy
más audióberendezést csatlakoztatunk, a hangszert külső hangszórón át hallgathatjuk vagy
felvehetjük játékunkat.
•Aktív hangszórók csatlakoztatása
L. az eredeti útmutató 12. oldalának ábráját.
•Magnetofon csatlakoztatása
L. az eredeti útmutató 12. oldalának ábráját.
* A kimeneti aljzatok standard mono kapcsolóhüvelyek (az L/MONO kapcsolóhüvely).

Használjunk megfelelő dugót!
* Monó berendezést az L/MONO kimenetre csatlakoztassunk!

 Egy MIDI-berendezés bekötése
A DTXPRESS III különböző MIDI-funkciókat képes ellátni, így pl. a padokon vagy
triggerekkel ellátott, akusztikus dobszetten játszva másik szintetizátoron játszhatunk,
számítógépet vagy szekvencert vezérelhetünk. Eképpen egy összetett MIDI-rendszert
vezérelhetünk, vagy a DTXPRESS III-t ebbe integrálhatjuk és különböző helyzetekben
felhasználhatjuk, pl. élő fellépéseken, stúdióban vagy otthon. A DTXPRESS III többféle
MIDI-alkalmazásra használható. Köthetünk rá adatrögzítőt (pl. Yamaha MDF3 Data Filer-t) a
felhasználói adatok Bulk Dump módszerrel történő elmentésére, bővebben l. később a MIDI-
fejezetben.
•MIDI adatok küldése és fogadása
A két berendezés be/kimeneteit MIDI-kábellal kell összekötnünk, és az esetek többségében
különböző MIDI-beállításokat kell mindkettőn végrehajtanunk  A HOST SELECT kapcsolót
MIDI állásba tesszük.

 - MIDI-kábelt elektronikus hangszereket árusító üzletekben vehetünk. A kábel az
átviteli zavarok elkerülése érdekében ne legyen hosszabb 15 méternél

 Számítógép csatlakoztatása
A DTXPRESS III beépített MIDI-interfészt használ, amellyel a hangszert TO HOST-aljzatán
át a PC szériaportjával közvetlenül összeköthetjük.
A számítógépre installált szekvencerszoftver vezérelheti a DTXPRESS III keyboard-
hangszíneit, és a DTXPRESS III szekvenciadatai számítógéppel átdolgozhatók. Bővebben l.
később.

 CD-lejátszó stb. csatlakoztatása (AUX IN bemenet)
Egy CD-lejátszó vagy magnó audiókimeneti jeleit, amelyeket az AUX IN-bemeneten át
beviszünk, a DTXPRESS III hangzásával keverhetjük, és a hátoldali kiemenetekhez
vezethetjük.
Ez a funkció akkor praktikus, ha egy songhoz akarunk játszani vagy valakivel együtt játszunk.
A külső jelek hangerejét az AUX IN VOL szabályzóval állíthatjuk be.

 Fejhallgató csatlakoztatása (PHONES bemenet)



Ha a hangszert fejhallgatón keresztük akarjuk hallgatni, a PHONES aljzatra kell bekötnünk a
hangszer elülső részén.
A fejhallgató hangerejét a [POWER/VOL] szabályzóval állíthatjuk be.

 Amikor fejhallgatóval játszunk, vigyázzunk, nehogy károsodjon a hallásunk! Állítsuk be a
hangerőt megfelelően!

 Adapter csatlakoztatása
A hangszert különleges hálózati adapterrel (PA-3B) láthatjuk el árammal.
Kapcsoljuk ki a hangszert, és a vele szállított adaptert kössük rá a hátoldali DC IN-aljzatra!
Ezután az adapter kábelját bedugjuk a konnektorba.
A kábelt feltekerjük a kábeltartóra, hogy az áramellátás véletlen megszakadását megelőzzük.

 Csakis a hangszerrel szállított PA-3B típusú adaptert használjuk! Másfajta adapter
üzemzavarokat vagy a hangszer károsodását idézheti elő.
Húzzuk ki az adaptert a konnektorból, amikor a hangszert hosszabb ideig nem
használjuk!

Bekapcsolás előtt:
•A hangszórók, az erősítő és a hangszer épségének megőrzése érdekében bekapcsolás
előtt minden eszköz hangerő-szabályzóját a minimumra állítjuk.
•Ügyeljünk arra, hogy a DTXPRESS III-re bekötni kívánt minden berendezést
kikapcsoltuk. A bekötés után először a DTXPRESS III-t, azután a többi berendezést
kapcsoljuk be.

Gyors használati útmutató (Az alapvető funkciók
listája)   14.oldal

A 14. oldalon látható ábra magyarázó szövegei

•AUX IN aljzat: Játsszuk a DTXPRESS III-szel kedvenc zeneszámunkat! (Ide kötjük be a
CD- vagy MD-lejátszó Line-kimenetét.)
•[AUX IN VOL]: Ezzel a szabályzóval állítjuk be a CD- vagy MD-lejátszó hangerejét.
•[CLICK VOL/KICK] szabályzó: Szabályozza a metronóm hangerejét. Ha a [SHIFT]
lenyomása közben elforgatjuk a szabályzót, a basszusdob hangerejét állíthatjuk be itt.
•PHONES aljzat: Ide csatlakoztatjuk a fejhallgatót, amelyen át a hangszert hallhatjuk.
•[POWER VOL] kapcsoló és szabályzó: Itt kapcsoljuk be a hangszert! A szabályzóval a
hangszer összhangerejét (amely az OUTPUT jelének hangereje) állítjuk be. A fejhallgató
hangerejét is itt állítjuk be.
•[ACCOMP VOL/SNARE] szabályzó: Itt állítjuk be a kísérő song hangerejét. Ha a
[SHIFT] lenyomása közben elforgatjuk a szabályzót, a pergődob hangerejét állíthatjuk be
itt.

[PLAY] gomb: Itt választjuk ki az ütősszetteket és a songokat, állíthatjuk be a songtempót és
a metronómot.
→ Átkapcsol a Drum Kit Play üzemmódra.
[UTIL] gomb: Itt végezzük el az alapbeállításokat, továbbá a MIDI- és szekvencer-
beállításokat.



→ Átkapcsol a Utility-üzemmódra.
[CLICK] gomb: A metronóm be és kikapcsolása
[TRIG] gomb: A padok érzékenységét és dinamika-terjedelmét állíthatjuk be itt.
→ Átkapcsol a Trigger Setup Edit üzemmódra.
[VOICE] gomb: Megváltoztatja az ütősszettek padjainak hangszínét vagy téreffektet tesz
hozzá.
→ Átkapcsol a Drum Kit Voice Edit üzemmódra.
[SONG] gomb: Saját zeneszámok átdolgozása.
→ Átkapcsol a Song Job üzemmódra.

[START/S] gomb: Indítja és leállítja a songok lejátszását. A [SHIFT] gombot lenyomva
ezzel a gombbal indítjuk a felvételt.
[SAVE/ENT] gomb: Itt mentjük el a beállításokat a hangszer memóriájába.
[SHIFT] gomb: Ezzel választjuk ki a gombok és szabályzók másodfunkcióit.
[PAGE] gombok: Ezekkel mozgunk a kijelzőoldalak között.
[PAGE ▲]: A [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk, és ezzel a gombbal elnémítjuk a song ütős
szólamát.
[PAGE ▼]: A [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk, és ezzel a gombbal átkapcsolunk a
tempókijelzőre.
[SEL] gombok: Ezekkel mozgatjuk a kurzort (villogó jel).
[SEL ►]: A [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk, és ezzel a gombbal váltunk át a Groove-
Check-oldalra.
[VALUE] gombok: Itt változtatjuk meg a kurzorral kijelölt paraméterek értékeit.

Kiválasztott song meghallgatása
1. Megnyomjuk a [PLAY] gombot, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.
2. Megnyomjuk valamelyik [SEL] gombot, amíg a songszám villogni nem kezd.
3. A [VALUE] gombok egyikével kiválasztjuk a songot.
4. A lejátszást a [START/S] gombbal indítjuk.

A songtempó megváltoztatása
1. A [SHIFT] és a [PAGE▼] megnyomásával előhívjuk a 15. oldalon látható kijelzőképet.
2. Megnyomjuk valamelyik [SEL] gombot, amíg a tempóérték villogni nem kezd.
3. A [VALUE] gombokkal beállítjuk a tempót.

A metronóm beállítása
1. A [SHIFT] és a [PAGE▼] megnyomásával előhívjuk a 15. oldalon látható kijelzőképet.
2. Megnyomjuk valamelyik [SEL] gombot, amíg a beállítani kívánt paraméter villogni nem
kezd.
3. A [VALUE] gombokkal beállítjuk az értéket.

A pad érzékenységének megváltoztatása
1. Kétszer megnyomjuk a [TRIG] gombot, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.
2. Ráütünk a padra, amelyen változtatni akarunk (ezzel jelöljük ki).
3. Elvégezzük a beállításokat a [SEL] és a [VALUE] gombokkal.

Az audiójel hangzásának megváltoztatása
1. Kétszer ráklikkelünk a [UTIL] gombra, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.



2. A [SEL] gombokkal kiválasztjuk a „Lo” (mélyebb) vagy a „Hi” (magasabb) jelzést.
3. Elvégezzük a beállításokat a [SEL] és a [VALUE] gombokkal.

Ütősszett kiválasztása
1. Megnyomjuk a [PLAY] gombot, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.
2. Megnyomjuk valamelyik [SEL] gombot, amíg az ütősszett száma villogni nem kezd.
3. A [VALUE] gombok egyikével kiválasztjuk a szettet.

Az összes pad hangszíne hangerejének megváltoztatása
1. Kétszer ráklikkelünk a [VOICE] gombra, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.
2. Ráütünk a padra, amelyen változtatni akarunk (ezzel jelöljük ki).
3. Elvégezzük a beállításokat a [SEL] és a [VALUE] gombokkal.

A pad hangszínének megváltoztatása
1. Megnyomjuk a [VOICE] gombot, mire megjelenik a 15. oldalon látható kijelzőkép.
2. Ráütünk a padra, amelyen változtatni akarunk (ezzel jelöljük ki).
3. Kiválasztjuk a hangszín kategóriáját és számát a [SEL] és a [VALUE] gombokkal.

Az ütős hangszín téreffektjének megváltoztatása
1. Kiválasztjuk az ütősszettet, amelynek a téreffektjét meg akarjuk változtatni. Megnyomjuk a
[VOICE] gombot,, és a [PAGE] gombokkal kiválasztjuk a 15. oldalon látható kijelzőoldalt.
2. A Reverb Send Level paramétert (téreffekt adásszintje) beállítjuk a [SEL] és a [VALUE]
gombokkal.

A megváltoztatott beállítások elmentése
1. Megnyomjuk a [VOICE] vagy [TRIG] gombot, és elvégezzük az illető üzemmód
beállításait.
2. Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot.
3. A [VALUE] gombokkal megadjuk a mentés címét.
4. Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot, majd miután a hangszer megerősítést kér, még
egyszer.

Játsszunk a DTXPRESS III-en!      16. oldal
A megfelelő bekötések elvégzése után végre eljutunk a lényeghez.

1.Bekapcsoljuk a berendezést.
Miután megbizonyosodtunk róla, hogy minden bekötést megfelelően elvégeztünk, a
[POWER/VOL] gombbal bekapcsoljuk a hangszert. A DTXPRESS III üzemkész, amint
megjelenik az a kijelzőoldal, amelyen kiválaszthatjuk az ütősszettet és a songot.
*Az utoljára kijelölt szett és song jelenik meg.

 A hangszórók károsodását elkerülendő először a DTXPRESS III-et, majd azután az
audióberendezéseket kapcsoljuk be!



2.Megütünk egy padot.
Miközben a padot többször megütjük, a [POWER/VO]L szabályzóval beállítjuk a megfelelő
hangerőt. A hangerő a gombnak az óramutató irányában történő elforgatása után nő, ellenkező
irányban csökken.

3.Átkapcsolunk másik szettre.
Próbáljuk ki a többi szett hangzását is!
Az 1 48 szám alatt 48 különböző gyárilag beprogramozott ütősszettet találunk, amelyet
egyenesen ehhez a berendezéshez programoztak. Részleteket l. a referenciarészben (Preset
Drum Kit List).
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal az ütősszett számára visszük, majd a [VALUE]
gombokkal kiválasztjuk a szettet.
Próbáljunk ki többet is, és válasszuk ki a legmegfelelőbbet!
*Egyes ütősszettek padsongokat és végtelenítetett Drum-Loop-hangszíneket is tartalmaznak,
amelyek a megfelelő pad leütésével indíthatók.

4.Megváltoztatjuk a padok hangszereinek hangerejét.
* Lenyomva tartjuk a [SHIFT] gombot, és a [CLICK/VOL] szabályzóval beállítjuk a
basszusüstdob hangerejét.
* Lenyomva tartjuk a [SHIFT] gombot és az [ACCOMP VOL] szabályzóval beállítjuk a
pergődob hangerejét.

* A fenti beállítások a hangszer kikapcsolásakor az elmentett értékekre állnak vissza.
* Kétszer ráklikkelünk a [VOICE] gombra. Megjelenik az összes pad hangerő-beállításának
(minden bemeneti jelforrásnak) kijelzőoldala.
Játszunk a padon, amelynek a hangerejét be akarjuk állítani, majd beállítjuk a hangerőt a
[VALUE] gombokkal.

*Ugyanezen az oldalon állíthatjuk be az egyes padok helyét a sztereó hangképben. (L.
referenciarész).

TIPP
Aszerint, hogyan végeztük el a beállításokat Utility-üzemmódban az [1-3. Volume Modus]
alatt, a fenti szabályzókkal beállíthatjuk a cinek, dobok és egyéb hangszerek hangerejét is.

5.Megváltoztatjuk az audiójel hangzását.
Kétszer ráklikkelünk a [UTIL] gombra. Megjelenik a kijelzőoldal, ahol beállíthatjuk az
OUTPUT- és a PHONES-kimenethez jutó audiójel hangzását.
A [SEL] gombokkal kiválasztjuk a „Lo” (mélyebb) vagy a „Hi” (magasabb) jelzést, majd
elvégezzük a beállításokat a [VALUE] gombokkal.

Játék metronómmal 17. oldal
Játsszunk a DTXPRESS III-szel a metronóm használatával! Próbáljuk ki a Groove-
Check-funkciót, ha ellenőrizni akarjuk a játékunk időzítését!

1.Bekapcsoljuk a metronómot.
A [CLICK] gombbal elindítjuk a metronómot. A gomb kijelzője minden taktusütésre
felvillan.
A metronóm a [CLICK] újbóli megnyomására indul. A hangerőt a [CLICK VOL]
szabályzóval állíthatjuk be.
1-1 Kiválasztjuk a metronóm tempóját.



Ha a [SHIFT] gombot lenyomva tartjuk és közben megnyomjuk a [PAGE▼] gombot,
megjelenik a tempóoldal.
A villogó kurzort a [SEL►] és [SEL◄] gombbal a tempóértékre visszük, majd a kívánt
tempót beállítjuk a [VALUE] gombokkal.
1-2 Beállítjuk a metronóm ütemmértékét.
Ugyanezen a kijelzőoldalon a [SEL►] gombbal a villogó kurzort az ütemmértékre visszük, és
a [VALUE] gombokkal beállítjuk az értéket 1/4 – 8/4, 1/8 – 16/8, 1/16 – 16/16 között.
1-3 Beállítjuk a metronóm hangértékét.
Ugyanezen az oldalon a a [SEL►] gombbal a villogó kurzort a hangértékre visszük, és a
[VALUE] gombokkal beállítjuk a metronóm „Beat” értékét (a legfinomabb rasztert).
1-4 Beállítjuk a Click-hangszínt és más paramétereket.
A metronóm három hangon szól.
„hi” hangzik fel az ütem elején, „mid” minden negyedhangnál és „lo” a még finomabb
rasztereknél.
A ketyegő hanghoz bármely ütős hangszín bármely magasságát kiválaszthatjuk.
A következő fejezetben szó lesz a hangszín beállításáról. További információkat a
referenciarészben, a Utility üzemmódnál találunk. 

2.Használjuk a Groove-Check-funkciót!
Miközben a padokon játszunk, a Groove-Check-funkció ellenőrzi játékunk pontosságát, és
mutatja az eredményt. Játékunk időzítése összehasonlításra kerül a metronóm ütéseivel, és az
eltérés jelenik meg a kijelzőn.
2-1 Beállítjuk a metronómot.
A Groove-Check-funkció indítása előtt beállítjuk a gyakorolni kívánt ritmusnak megfelelő
tempót, ütemet és hangértéket.
2-2 A Groove-Check-funkció megjelenítése
Ha lenyomva tartjuk a [SHIFT] gombot, és megnyomjuk a [SEL►] gombot, megjelenik a
Groove-Check-funkció kijelzőoldala, amely mutatja az ütések pontosságát (Groove) és az
átlagos pontosságot (Ave).
2-3 Játsszunk egy padon a metronóm tempójában!
A [CLICK] gombbal indítjuk a metronómot, majd játszunk a pergődobon.

•A „Groov=” melletti szám mutatja az egyes padütések pontosságát. Ha lemaradunk, az
érték negatív lesz, ha sietünk, akkor pozitív. Pontos időzítésnél az érték „0”.
•Az „Ave=” melletti szám mutatja az összpontosságot ill. az átlagos eltérés a „Groov=”
melletti értékek alapján. Ez a funkció ellenőrzi a játékunkat az egész szetten, és
meghatározhatja előadásunkat egy egész song közben.

A Groove-Check-funkció nemcsak a pergődobnál, hanem a többi padnál is érvényes.
metronóm ritmusát beállíthatjuk tizenhatodokra vagy triolára is. Próbáljunk ki több beállítást!
* Tartsuk lenyomva a [SHIFT] gombot és kétszer megnyomjuk a [SEL►] gombot, hogy az
adatokat visszaállítsuk.

Játék egy songhoz 18. oldal
A DTXPRESS III összesen 95 gyárilag beprogramozott songgal rendelkezik, amelyek
alkalmasak a ritmusok begyakorlására. Játsszunk egy songhoz a padokon!

1.Kiválasztunk egy songot.
Meghallgatjuk a kiválasztott songot. Az 1 – 95. számú zenedarabok a Yamaha által gyárilag
beprogramozott számok (l. a referenciarész Preset song listáját.)



A [PLAY] gombbal előhívjuk a Drum Kit & Song kijelzőoldalt.
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a songszámra visszük, és a [VALUE] gombokkal
kiválasztjuk a songot.
*Amikor songot váltunk, ezzel a songhoz beállított ütősszettet is megváltoztatjuk.

2.Meghallgatjuk a songot.
A zeneszámot az elejéről indíthatjuk a [START/S] gombbal. A [SONG] gomb jelzőfénye
minden ütem első ütésére felvillan.
A song az utolsó ütem felhangzása után leáll.
A [START/S] gombbal lehet a songot leállítani.
* Egyes számok ismételten felhangzanak.

TIPP
Egy song lejátszása előtt a metronómmal beszámoltathatunk két ütemnyit (l. Utility üzemmód,
[3-5. Count Switch])

3.A dobszólam elnémítása
Játsszunk a songhoz!
Lenyomva tartjuk a [SHIFT] gombot, és megnyomjuk a [PAGE▲] gombot. Ezután a songot
elindítjuk a [START/S] gombbal. A song ütőssávja elnémul (nem kerül kiadásra) (Rhythm
Mute funkció).
Most magunk játsszuk az ütős szólamot.
Az elnémítás funkcióját a kijelzőn egy sötét alapon látható „D” jelzi.
Az elnémítás megszüntetésének ugyanaz a módja, mint a bekapcsolásnak.

TIPP
Az elnémítást songok lejátszása közben is alkalmazhatjuk.

4.A song hangerejének beállítása
Ehhez az ACCOMP VOL szabályzót használjuk. Az ACCOMP VOL és a POWER/VOL
használatával kiegyensúlyozhatjuk a song és az ütősjáték hangerejét.

5.A song tempójának megváltoztatása
Ha lenyomva tartjuk a [SHIFT] gombot és megnyomjuk a [PAGE▼] gombot, megjelenik a
tempóbeállítás kijelzőoldala.
Mint a metronómnál, a villogó kurzort a [SEL] gombokkal a tempóértékre visszük, és a
[VALUE] gombokkal beállítjuk 30 és 300 között.
Az előző oldalra (Drum Kit & Song) a [PAGE▲] gombbal térhetünk vissza.

6.Játsszunk a metronómhoz.
Amikor a ritmussáv néma, nehéz dolog tartani a tempót. Ilyenkor érdemes használni a
metronómot a songgal együtt. A metronómot a [CLICK] gombbal indítjuk, a song ritmusának
megfelelően fog működni. A metronómot ugyanazzal a gombbal állítjuk le.
A metronóm hangerejét a [CLICK VOL] szabályzóval állítjuk be.

TIPP
A metronómot úgy is beállíthatjuk, hogy a songgal együtt induljon és álljon le ([3-8. Click
Modus] a referenciarészben).



7.A metronóm hangszínének megváltoztatása
Ha a metronóm hangja olyan, amilyen a songban is hallható, ez zavaró lehet, ilyenkor érdemes
változtatni a hangszínen.
*A példában a négy ütéses (egy magas és egy mély kolomp), gyárilag beállított
metronómhangszín szerepel.
Megváltoztatjuk a hangszínt, amely az első ütésnél hallható.
Háromszor lassan egymás után megnyomjuk a [UTIL] gombot, mire megjelenik a megfelelő
kijelzőoldal.
7-1. A villogó kurzort a [SEL] gombokkal először a metronóm hangszínére visszük, és a
[VALUE] gombokkal kijelöljük a „hi” metronóm-hangszínt (amelyet az első ütésnél lehet
hallani).
7-2. A villogó kurzort ezután a [SEL] gombokkal a hangszín-kategóriára visszük, és a
[VALUE] gombokkal megadjuk azt a dobhangszín-kategóriát, ahonnan a klikkhangszínnek
származnia kell.
Az alábbi kategóriákból választhatunk:
K Kick (basszus üstdob)
k Elektromos basszus üstdob
S Snare (pergődob)
s Elektromos pergődob
T Tomtom
t Elektromos tomtom
C Cymbals (cintányérok)
P Percussion (ütős hangszerek)
E Effekt 1
e Effekt 2
b Bass
H Hi-hat
L Drum Loop
m különböző hangszínek
Válasszuk ki az „m” kategóriát!
7-3. A kategória kiválasztása után a villogó kurzort a [SEL►] gombbal a hangszínszámra
visszük, majd a [VALUE] gombokkal kiválasztjuk az ütős hangszínt, amelyet a metronóm
használni fog.
Kiválasztjuk pl. a „010 Marimba” hangszínt.
A metronómot elindítjuk a [CLICK] gombbal. Az előző hangszín helyett most a marimba fog
szólni.
Ugyanígy alakíthatjuk át a „mid” és „lo” hangszíneket is.
A [PLAY] gombbal visszatérünk az előző oldalra (Drum Kit & Song).

8.Az ütősszett megváltoztatása
Ha egy songban másik ütősszettet akarunk használni, egyszerűen megváltoztatjuk az ütősszett
számát a Drum Kit & Song oldalon.

9.Songok átkapcsolása anélkül, hogy az ütős hangszín változna
Rendszerint egy song átkapcsolásakor automatikusan az ütősszett ist megváltozik. Ha azonban
a ritmust elnémítottuk ([SHIFT] +[PAGE▲]), az ütősszett átkapcsoláskor nem változik.
* Utility üzemmódban  (l. referenciarész) a MIDI 10. csatornát úgy állítjuk be, hogy a
DTXPRESS III nem fogad programváltás-üzenetet, így csak a song átkapcsolása történik meg.



10. Egyes ütős hangszerek elnémítása
Egyes ütős hangszercsoportokat külön-kölün is elnémíthatunk. Ez akkor praktikus, amikor
csak egyes hangszereken akarunk gyakorolni.
A Drum Kit & Song oldalon kétszer megnyomjuk a [PAGE▼] gombot. Megjelenik a Song &
Mute kijelzőoldal. Az elnémított sáv mellett „m”, a szóló hangszer mellett egy hangszóró jele
látható.
A [SEL] gombokkal  kiválasztjuk a hangszert, amelyet el akarunk némítani (Ki: basszusdob,
Sn: pergődob, Cy: cintányér, Mi: egyéb), azután a [VALUE+] gombbal kapcsolunk át a
hangszóró szimbólumáról az elnémítás jelére (m).
Az elnémítást a [VALUE – ] gombbal szüntetjük meg, így ismét a hangszóró jele látható.

Játékunk felvétele 20.
oldal
A következőkben arról lesz szó, hogyan vehetjük fel játékunkat a DTXPRESS III
szekvencerével. A felvett songokat ugyanúgy szerkeszthetjük, mint a gyárilag
beprogramozottakat.

 Felvételi rendszer
•A felvétel a 96 – 127. felhasználói (User) songhelyre kerül, a gyárilag beprogramozott
songok helyére nem lehet felvenni.
•A felhasználó songokat két sávra vehetjük fel, egymás után.
•A song az adatokat a beállított tempóban úgy veszi fel, ahogyan a padokon játszunk, és
ezeket az információkat eltárolja. Ezek az adatok az ún. szekvenciaadatok. Játékunkkal együtt
a MIDI IN vagy TO HOST aljzaton át érkező MIDI-adatokat is rögzíthetünk.
•A felvett szekvenciaadatoknál lejátszás közben módosíthatunk a tempón, megváltoztathatjuk
a hangszínt vagy átállíthatjuk az egész ütősszettet.
•Felvétel előtt beállítjuk a felvenni kívánt song ütemeinek számát. A felvétel valós időben
történik. Amikor elértük az utolsónak megjelölt ütemet, a felvételi funkció kétféleképpen
reagálhat: (1) A song automatikusan leáll (Replace felvételi mód), a felvételnek vége. (2) A
song az elejétől fogva ismétlődik, és a meglévő adatok mellé továbbiakat vehetünk fel
(Overwrite felvételi mód).

OK, akkor most felveszünk!

1.Kiválasztjuk a felvenni kívánt songot.
A [PLAY] gombbal a Drum Kit & Song oldalra megyünk, és kiválasztunk egy felhasználói
(User) songszámot (96 – 127).
* Azokra a helyekre, ahol már mindkét sáv adatokat tartalmaz, nem lehet felvenni.
* Ha nem választunk ki songot, mielőtt elindítjuk a felvételt, a hangszer automatikusan a
legalacsonyabb számú, üres songhelyet adja meg. Ez érvényes arra az esetre is, amikor egy
gyárilag beprogramozott songot adtunk meg.

2.A felvétel körülményeinek beállítása
Lenyomva tartjuk a [SHIFT]-gombot, közben megnyomjuk a [START/S] gombot. Ekkor
megjelenik az a kijelzőoldal, amelyen beállíthatjuk a felvétel körülnényeit.
A [SEL] gombokkal kiválasztjuk a paramétert, amelyet be akarunk állítani, majd a [VALUE]
gombokkal elvégezzük az alábbi beállítások egyikét.
2-1. Beállítjuk a felvenni kívánt ütemek számát.



* Ha az egyik sáv már tartalmaz adatokat, akkor az ottani ütemek száma határozza meg a song
terjedelmét.
2-2. Kiválasztjuk a felvételi módot.
Az alábbiak közül választhatunk:

Overwrite (Ovr): A felvétel több körben történik. Amint a song elérte az utolsó 
ütem végét, automatikusan visszaugrik a song elejére, és a 

meglévő adatokhoz újakat lehet felvenni.
Replace (Rpl): Amint a song elérte az utolsó ütemet (vagy megnyomtuk a 

[START/S] gombot), a felvétel ismétlés nélkül leáll.
2-3. Kiválasztjuk a felvételi sávot.
Ez lehet az 1. vagy 2.
2-4. Beállítjuk a metronóm tempóját és ütemmértékét.
Megadjuk a tempót és az ütemmértéket, amelyet a metronóm megad felvétel közben.
2-5. Beállítjuk a kvantálási funkciót.
A kvantálás kiigazítja az időtartási problémákat úgy, hogy ütéseinket a legközelebbi
hangértékre helyezi. A kvantálási érték hangérték. A funkciót már felvétel közben be lehet
kapcsolni.
* Ha a beállítás „no”, a kvantálási funkció nem él.
* A kvantálást utólag is el lehet végezni.

3.Indítjuk a felvételt.
Megnyomjuk a [START/S] gombot. Kétütemnyi beszámolás utn indul a felvétel. A
metronómra figyelve játszani kezdünk.
* Ha a felvételre kijelölt sáv már tartalmaz adatokat, és megnyomjuk a [START/S] gombot,
megjelenik a hibaüzenet: „Data not Empty” (A sáv nem üres), és a felvétel nem indul.

● Ha a felvételi mód Replace (Rpl):
A felvétel alatt megjelenik egy kijelzőoldal, amely csak tájékoztat, változtatásokra nem ad
módot. Ez tartalmazza az éppen felvett ütemszámot, a felvételi módot, a sávot és az
üzenetet:”Now Recording.” (Felvétel folyamatban).
Az utolsó ütem után a felvétel leáll, és megjelenik a Drum Kit & Song oldal.
* A felvételt a [START/S] gombbal is indíthatjuk.

● Ha a felvételi mód Overwrite (OVR):
A felvétel alatt megjelenik egy kijelzőoldal, amely csak tájékoztat, változtatásokra nem ad
módot. Ez tartalmazza az éppen felvett ütemszámot, a felvételi módot, a sávot és az
üzenetet:”UNDO press ENT (Ha meg akarod szakítani, nyomd meg az [ENTER] gombot).
A felvenni kívánt song mindaddig ismétlődik, amíg meg nem nyomjuk a [START/S] gombot.
Amint elértük az utolsó ütem végét, a song ismétlődik az elejétől fogva, és újabb adatokat
vehetünk fel a már meglévők mellé.
Ebben a felvételi módban az utolsó felvételi menetet törölhetjük, ha megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. Azok az adatok, amelyeket ebben a menetben a song kezdetétől  a
gomb megnyomásáig felvettünk törlődnek, de az előző körökben felvett adatok megmaradnak.

● Az eredeti útmutató 21. oldalán láthatunk egy példát arra, hogyan működik az UNDO
funkció.
A [START/S] gombbal fejezzük be a felvételt és megjelenik a Drum Kit & Song oldal.

 Figyelem! Ha a berendezést felvétel közben kikapcsoljuk, megtörténhet, hogy valamennyi
felhasználói songadat elvész!



4.Meghallgatjuk a songot.
Az éppen felvett song lejátszásához megnyomjuk a [START/S] gombot. Ekkor
átkapcsolhatjuk az ütősszettet, és a songot meghallgathatjuk egészen más ütősökkel.

5.A felvételt megismételjük.
Újabb felvételhez az alábbi lépéseket követve törölni kell a sávot, hogy újra felvehessünk rá.
▪ Songadatokat törlünk mindkét sávról
Kétszer ráklikkelünk a [SONG] gombra. Megjelenik a kérdés: „Clear Song – Are you sure?”
(Song törlése – Biztos?) Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. A kiválasztott song minden
adata törlődik.
* A Clear Song funkciót a [VALUE–] gombbal szakíthatjuk meg.
▪ Sávadatok törlése
Kétszer ráklikkelünk a [SONG] gombra. Megjelenik a Clear Song oldal. Kétszer megnyomjuk
a [PAGE▲] gombot, Megjelenik a Clear Track oldal. Itt a [VALUE] gombokkal beállítjuk a
törölni kívánt sáv számát, és megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Megjelenik a kérdés:”Are
you sure?” (Biztos?) Megint megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot, mire a kiválasztott song
adott sávjának minden adata törlődik.
* A Clear Track funkciót a [VALUE–] gombbal szakíthatjuk meg.

6.További sávok felvétele
Az ismert módon felveszünk a másik sávra. Egyedül az ütemszámon nem lehet változtatni.

7.Címadás
A kijelzőn a song címe helyén megjelenik a „no name” üzenet. Adjunk meg egy címet!
A [SONG] gombbal Song üzemmódra kapcsolunk, és a [PAGE] gombokkal előhívjuk a Song
Name kijelzőoldalt.
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal arra a jelre visszük, amelyet meg akarunk változtatni, és
a [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a kívánt jelet. A song címe max. 8 karakterből állhat,
amelyek a következők:
szünet
! „ #  $ % &  ' (  ) * + , -. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ ` a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } → ←
Miután a berendezést kikapcsoltuk, a song megmarad a memóriában.

Saját dobszettek kialakítása 22. oldal
Minden padhoz tetszőleges hangszínt rendelhetünk hozzá, és beállíthatjuk a hangolást
(hangmagasságot), a lecsengést, a téreffektet stb., így saját szettet hozhatunk létre.

1.Kiválasztunk egy ütős hangszínt.
Először kiválasztjuk az ütős hangszínt, amelyet alapul használunk. Kezdjük egy pergődobbal!
Lényegtelen, melyik szettet választjuk ki, a kész szett mint felhasználói szett kerül elmentésre
a User 49 – 80. memóriahely valamelyikén.
1-1. Kiválasztunk egy pergődobot (snare) bemeneti jelforrásnak.
Megnyomjuk a [VOICE] gombot, mire megjelenik a hangszínek kiválasztását lehetővé tevő
oldal.
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a bemeneti jelforrásra visszük, és a [VALUE]
gombokkal kiválasztjuk a „pad 2”-t. Ez azt jelenti, hogy kiválasztottuk a pergődob pad-
bemenetét, amely a 2 SNARE triggerbemenetére van kötve.



A „V=1” érték mutatja, hogy a layerek (hangszínrétegek) száma 1. Két hangszínt is egymásra
rétegezhetünk úgy, hogy egy triggerbemenethez rendeljük hozzá. Ebben az esetben meg kell
adnunk, mely hangszínt használjuk itt.
1-2. Kiválasztunk egy ütős hangszín-kategóriát.
A kategóriák ugyanazok, amelyeket már a metronóm beállításánál felsoroltunk.
A példában az „Electric snare” („s”) kategóriát választjuk.
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a hangszín-kategóriára visszük, és a [VALUE]
gombokkal kiválasztjuk az „s”-t. A „KIT” és az „IN” között * jelenik meg. Ez azt jelenti,
hogy az éppen kiválasztott szettet megváltoztattuk.
1-3. Kiválasztjuk az ütős hangszínt.
Ugyanaz az eljárás, mint a metronóm hangszínénél. A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a
hangszínszámra visszük, és a [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a kívánt hangszínt. Ez a
példában „014 Dance01”.

Most már van egy ütős hangszínünk a saját szettünkhöz. Ezután a hangszín különböző
tulajdonságait állítjuk be.

2.A hangerő megváltoztatása
Próbáljuk úgy beállítani a hangerőt, hogy ütjük a padot! Igyekezzünk létrehozni a hangerő
egyensúlyát a pergődob és a többi ütős között! A [PAGE▼] gombbal előhívjuk a megfelelő
kijelzőoldalt. A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a hangerő mezőjére visszük, és a
[VALUE] gombokkal beállítjuk a hangerőt. 
*A „V=1” mutatja, hogy a layerek (hangszínrétegek) száma 1. 

TIPP
A [VOICE] gombbal úgy hallgathatjuk meg a hangszínt, mintha leütöttünk volna egy padot.

3.A sztereó panoráma megváltoztatása
Ugyanazon az oldalon változtathatjuk meg a hangszín helyét a sztereó panorámában.
A beállítás lehetőségei: „L64” (bal szél) – „C” (közép) – „R63” (jobb szél).
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a panorámamezőre visszük, és a [VALUE] gombokkal
beállítjuk az értéket. 

4.A hangmagasság megváltoztatása
Az ütős hangszín hangmagassága (Pitch, Tuning) is megváltoztatható. 
A [PAGE▼] gombbal előhívjuk a megfelelő kijelzőoldalt. A villogó kurzort a [SEL]
gombokkal a „C” vagy „F”  mezőre visszük, és a [VALUE] gombokkal beállítjuk a
hangmagasságot. 
„C=” annyit tesz, mint „coarse”, durva hangolás. Itt félhangnyi lépésekben hangolhatunk.
„F=” a finom hangolás jele, itt 1,17 centnyi lépsekben hangolunk (1 cent = 1/100 félhang).

5.A Decay (lecsengési idő) megváltoztatása
Ehhez kétszer megnyomjuk a [PAGE▼] gombot és előhívjuk a megfelelő kijelzőoldalt. A
villogó kurzort a [SEL] gombokkal a Decay érték mezőjére visszük, és a [VALUE]
gombokkal beállítjuk a lecsengési időt.  Pozitív értékeknél a lecsengés gyorsabb.

6.A hangszín hangzásának megváltoztatása (szűrőbeállítás)



Ugyanazon az oldalon állíthatjuk be a szűrő határfrekvenciáját (cutoff), amivel
megváltoztatjuk a hangszín jellegét. A villogó kurzort a [SEL►] gombbal az „Fc=” mezőre
visszük, majd beállítjuk az értéket a [VALUE] gombokkal.
Pozitív értékek világosabb hangzást eredményeznek.

7.Most beállítjuk a két layerből álló voice (egymásra rétegzett hangszín) hangerő-
egyensúlyát.
Ha a kiválasztott ütős hangszín 2 layerből (2 hullámformából álló hangszín) áll, a két
hullámforma közti hangerőviszonyt meg lehet változtatni.
A [PAGE▲] gombbal előhívjuk a megfelelő kijelzőoldalt. A villogó kurzort a [SEL]
gombokkal a layer mezőre visszük, és a [VALUE] gombokkal beállítjuk. 
*Ha a kijelölt hangszín nem két layerből áll, ez a beállítás érvénytelen.
A villogó kurzort a [SEL►] gombbal a Layer Balance mezőre visszük, és a [VALUE]
gombokkal beállítjuk a kívánt értéket.

8.Téreffekt adásszintjének beállítása
Végezetül még beállítjuk a téreffekt erősségét, amely a hangszínhez hozzáadódik.
A [PAGE] gombokkal kiválasztjuk a Reverb send kijelzőoldalt.
A villogó kurzort a [SEL] gombokkal a Reverb send mezőre visszük, és a [VALUE]
gombokkal beállítjuk az értéket.
Magasabb értékeknél erősebb jel kerül a hangszíntől az effektprocesszorhoz. „0” beállításnál
nem képződik téreffekt.
* Ez az érték minden bemeneti jelforrásra érvényes. Az ütősszett teljes effektszintjét az [5-2.
Drum Reveb Send] alatt állíthatjuk be (l. referenciarész idevágó fejezetét).

9.Beállítjuk az 1. és 2. layer egyensúlyát.
Ha a kiválasztott ütős hangszín 2 layerből áll, a két hangszín hangerő-egyensúlyát ki kell
alakítani úgy, hogy mindkettő hangerejét beállítjuk.
* Beállíthatjuk a két hangszín közötti átmeneti görbét. → Drum Kit Edit üzemmód [2-1.
Cross Fade], l. referenciarész

10. A létrehozott ütősszett elmentése
Most a kész szettet elmentjük a DTXPRESS III memóriájába. A 49 – 80. memóriahelyre (az
ún. User memóriahelyekre) menthetjük el a saját szetteket.
Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Ekkor megjelenik a Store Drumkit kijelzőoldal.
A [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a memóriahely számát, ahová menteni akarunk.
Megnyomjuk ismét a [SAVE/ENT] gombot. Megjelenik a kérdés:”Are you sure?” (Biztos?) 
* Az eljárást a [VALUE–] gombbal lehet megszakítani.
Ha a [SAVE/ENT] gombot megint megnyomjuk, a mentés végbemegy, a kijelzőn megjelenik
a „Complete!” (Végrehajtva) üzenet. Ezután a kijelző visszatér a Drum Kit & Song oldalra.

11. Az új ütősszettnek nevet adunk.
A megváltoztatott szett még mindig a régi nevet viseli.
A [VOICE] gombbal előhívjuk a Drum Kit Voice Edit üzemmódot, és a [PAGE▼] gombbal
előhívjuk a Drum Kit Name oldalt. A névbevitel ugyanúgy történik, mint a songoknál.

Ezzel elmentettük a dobszettet az új pergődobbal. A fenti lépések megismétlésével a
többi padhoz is más ütőshangszíneket rendelhetünk hozzá, és ezzel létrehozhatunk egy
egészen új szettet.



TIPP
A DTXPRESS III rendelkezik keyboard-hangszínekkel is, amelyek megfelelnek a GM
System Level 1 szabványnak, tehát nemcsak ütős hangszíneket, hanem pl. zongorát, gitárt,
vonósokat, fúvósokat, különböző effekteket stb. is megszólaltathatunk a padokkal.
Ehhez először a pad MIDI-csatornáját be kell állítani bármilyen más értékre „10”-en kívül
([1-7, Channel, Gate Time], l. referenciarész), majd kiválasztjuk a hangszín MIDI-
hangszámát ([1-6, Note Number]).
* Ha a [2-5, Key Off Enable] funkció beállítása „disable”, megtörténhet, hogy egyes
hangszínek „kiakadnak”. A [SHIFT] és [VOICE] megnyomásával kikapcsolhatjuk a
hangszíneket.

Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a DTXPRESS III-ből? 24. oldal
A DTXPRESS III messze többre képes, mint amit eddig megtudtunk róla. A funkciók
részletesebb ismeretében a hangszerből sokkal több hasznot húzhatunk.

 Gyári beállítások
A DTXPRESS III belső beállításait visszaállíthatjuk a gyári beállításokra.
→ Utility üzemmód [1-6. gyári beállítások] (l. referenciarész megfelelő fejezete – az
alábbiakban mindig erre utalunk a szögletes zárójelben olvasható jelzésekkel)

 Ha ezt a funkciót használjuk, valamennyi felhasználói (User) adat elvész!

 A csatlakozópontok és bemenetek (padok) funkciói
▪ A szettek között átválthatunk padok megütésével is. Pl. a külön megvásárolható Yamaha
BP80 Bar Padot rákötjük a 9/10 bemenetre, és a baloldali Bar Paddal az ütősszett számát
eggyel csökkentjük a jobb Bar Paddal eggyel növeljük.
Ha ennek a funkciónak az összes szettre érvényesülnie kell:
→ [2-1 érték növelése/csökkentése]
Ha a funkciónak csak egy meghatározott szettre kell érvényesülnie:
→ [2-6, Function]

▪ Egy hi-hat controllert, amelyet az 1 KICK triggerbemenetre kötöttünk, KICK-pedálként
használhatunk.
→ [1-1, Pad Type]

▪ A padok és a triggerszenzorok érzékenysége különböző módokon állítható be.
Ha a csatlakoztatott padok és triggerszenzorok automatikusan megfelelő beállításait
választjuk:
→ [1-1, Pad Type]
Ha az érzékenységet jelentősen meg akarjuk változtatni:
→ A hátoldali INPUT ATTENUATION kapcsolót átállítjuk.
Az érzékenység kisebb átállítása:
→ [1-2, Gain, Minimum Velocity]

▪ A HI HAT CONTROL aljzatra kötött hi hat controller érzékenységének beállítása:
→ [5-3. Hi-hat Sensitivity]

▪ Annak a pontnak a beállítása, ahol a hi hat controller „zár”, és az időé, amennyire egy Foot
Splash felismerésére szükség van:



→ [1-5, Hi-Hat Offset]

▪ Jelek összekeverése 
→ [1-4. Self Rejection, Rejection]
→ [1-5, Specific Rejection]

▪ Kétszeres kiváltás megelőzése (2 hang szól egyszerre):
→ [1-4. Self Rejection, Rejection]

▪ Annak a Velocity-görbének a beállítása, amely a pad leütési erősségének és a hangerőnek a
viszonyát meghatározza:
→ [1-3, Velocity Curve]

▪ Az 1 és 9/10 triggerbemenetek jeleinek felcserélése:
→ [2-2. Bemenetek felcserélése]

▪ Egy triggerbemenet triggerbeállításainak átmásolása egy másikhoz:
→ [1-6, Triggerbeállítások másolása]

▪ A DTXPRESS III-re csatlakoztatott összes pad triggerjelei vételének átmeneti kikapcsolása:
→ [1-2. Trigger Bypass]
Trigger Bypass-funkció – egy pad be- és kikapcsolása
→ [2-6 Function]

 Téreffekt beállítása
A DTXPRESS III beépített digitális téreffektegységgel rendelkezik.
▪ Effekttípus és visszhang idejének beállítása minden szetthez:
→ [3-1, Reverb Type, Time]
▪ A Reverb Send beállítása háromféleképpen állítható be:
A Reverb Send beállítása a padok hangszíneihez:
→ [2-2. Reverb Send]
A Reverb Send beállítása valamennyi dobszetthez:
→ [5-2. Drum Reverb Send]
A Reverb Send beállítása az egész DTXPRESS III rendszeréhez:
→ [3-2. Reverb Master Tune]
A Reverb Send beállítása a User Drum Map összes dobszettjéhez:
→ [5-6. Reverb Send]
▪ A téreffekt mellőzése:
→ [4-4. Reverb Bypass]

 Az ütős hangszínek beállítása
▪ A két hangszín layer közötti Cross Fade (átúsztatás) beállítása:
→ [2-1. Cross Fade]
▪ A Rim Voice beállítása a padhangszín egyidejű kiváltására sztereó padnál:
→ [2-8. Rim to Pad]
▪ Az Alternate Group és a Key Assign üzemmód beállítása hangszínekhez, amelyeknek nem
szabad egyszerre szólniuk:
→ [ 2-3. Alternate Group, Key Assign Mode]



▪ A Note On/Note Off parancsok beállítása, amelyeket akkor kell küldeni, amikor egy padon
játszunk:
→[2-4. Hold Mode]
▪ A Note Off-parancsok felismerésének be- és kikapcsolása:
→ [2-5. Key Off Enable]
▪ A teljes ütősszett hangerejének beállítása:
→ [5-1, Volume]
▪ Saját ütősszett létrehozása:
→ [5, Group MSP (Drum Map)]

 A hanggenerátor beállításai
▪ Az alábbi beállítások hatnak a hangképzésre:
Equalizer (hangszabályozás), Tune (hangolás), Volume (hangerő), Reverb Bypass)
→ [4. Group TG (hanggenerátor)]

 Song beállítása
▪ A fősong automatikus átkapcsolása ütősszett átkapcsolásakor:
→ [5-4. Song Select]
▪ Max. három songnak egy paddal egyidejűleg történő lejátszásának vezérlése (Start/Stop):
→ [2-7. Pad Song]
▪ A song szekvenciaadatai paramétereinek beállítása: tempó, ismétlés, programváltás, Bank
Select, hangerő, panoráma, song másolása, kvantálás, sáv törlése, sávok keverése, songok
törlése és songok elnevezése:
→ [Song Jobs]
▪ Songok lejátszása beállított tempóval átkapcsolás ellenére is:
→ [3-7. Use Tempo]

 További funkciók
▪ A hangszínek triggerelése mellett a padok egyéb vezérlő funkciókra is alkalmasak:
padsongok indítása és leállítása, a metronóm hangszínének be- és kikapcsolása, Trigger
Bypass be- és kikapcsolása, fősong indítása/leállítása:
→ [2-6 Function]
▪ Padok (bemeneti jelforrások) hozzárendelése Trigger Setup Edit és Drum Kit Voice Edit
üzemmódban a padok megütésével:
→ [1-1, Learn Modus]
▪ A hangszerek hangerejének beállítása az [ACCOMP VOL] és [CLICK VOL] szabályzóval:
→ [1-3. Volume Modus]
▪ Az utoljára kiválasztott kijelzőoldal megjelenítése Trigger Setup Edit és Drum Kit Voice
Edit üzemmódban:
→ [1-4. Az utolsó oldalra ugrás]

 A MIDI alkalmazása
A DTXPRESS III MIDI IN/OUT és TO HOST aljzatai lehetővé teszik az adatcserét külső
MIDI-berendezésekkel és számítógéppel. A kommunikáció MIDI-adatformátumban zajlik.

A MIDI-ről



A MIDI (Musical Instrument Digital Interface) világszabvány, amely lehetővé teszi, hogy
zenei hangszerek, perifériák és számítógépek egymás között adatokat küldhessenek és
fogadhassanak. E szabványnak köszönhetően a különböző gyártók berendezései képesek
kommunikálni egymással.

A DTXPRESS III a következő MIDI-műveletekre képes:
(A csatlakoztatásról l. a referenciarészt)

● Bulk Dump/Bulk In
A DTXPRESS III beállításainak adatait átküldhetjük egy másik MIDI-berendezésre vagy egy
számítógépre. A DTXPRESS III-re csatlakoztatott adatrögzítő berendezés (pl. Yamaha
MDF3) rögzítheti adatainkat. Ezeket később visszatölthetjük a DTXPRESS III-be (Bulk In).

● Másik MIDI-berendezéssel való szinkron működés
Ha két olyan MIDI-berendezést kötünk össze, amelyek tempóinformációkat hoznak létre (pl.
szekvencer, ritmusgép stb.), a két berendezésnek egymással szinkronban kell működnie úgy,
hogy az egyik veszi a másik  tempóinformációit (Clock).
Egy songnak egy külső szekvencerrel való lejátszását szinkronba hozhatjuk a DTXPRESS III
metronómjához. A DTXPRESS III-szel lejátszott songot is szinkronba hozhatjuk egy külső
szekvencerrel.

● MIDI-adatok küldése és vétele
▪ A DTXPRESS III hanggenerátorát egy külső MIDI-berendezés szekvenciaadatai is
vezérelhetik. Ezeket a songadatokat játékunkkal együtt felvehetjük.
▪ A DTXPRESS III ütősszettjeit egy külső MIDI-berendezésről is átkapcsolhatjuk, és
vezérelhetjük egy song előadását.
▪ A Hi-Hat Controller információit is továbbíthatjuk a MIDI-n át.

A továbbiakban számos MIDI-információt küldhetünk és fogadhatunk.
További információkat a referenciarésznek a MIDI-vel foglalkozó fejezeteiben találunk.

 Számítógép csatlakoztatása
A berendezést kétféleképpen csatlakoztathatjuk számítógépre:
1. A számítógép szériaportját összekötjük a DTXPRESS III TO HOST aljzatával.
2. A számítógépet egy MIDI-interfészen át kötjük rá a DTXPRESS III MIDI IN/OUT
aljzataira.
1.A szériaport közvetlen összekötése a TO HOST aljzattal
A számítógép és a DTXPRESS III jelátviteli összeköttetésének módja nem függ a számítógép
típusától.

A berendezéseket összekötjük egy kábellal, és a HOST SELECT kapcsolót a szériaportnak
és az órajelnek megfelelően beállítjuk. A megfelelő kábelt az alábbiak szerint választhatjuk
ki:

A számítógépre való csatlakoztatás kábelfajtái
● Mac
Apple Macintosh perifériakábel (M0197)
Maximális hosszúság: 2 méter
● PC-1
8 pólusú mini DIN D-SUB-25.



Ha  PC-1 típusú számítógépünk 9 pólusú szériaporttal rendelkezik, akkor a PC-2 típusú
kábelt használjuk.
Maximális hosszúság: 1,8 méter
● PC-2
8 pólusú mini DIN D-SUB-9
Maximális hosszúság: 1,8 méter

TIPP
A TO HOST-aljzattól érkező bemeneti jel a DTXPRESS III hanggenerátorához és
szekvenceréhez érkezik, ugyanakkor továbbkerül a MIDI OUT-kimenethez is (THRU-
funkció). Ennek során a MIDI-kimenethez csak azon portszámnak megfelelő MIDI-üzenetek
kerülnek, amelyeket a Utility üzemmódban a [2-10 Host Thru Port] oldalon beállítottunk.
A hanggenerátortól és a szekvencertől érkező jelek keverednek a MIDI-IN-aljzaton érkező
jelekkel (MIDI Merge) és a TO HOST-aljzaton át kerülnek kiadásra.

2.A MIDI IN-aljzat rákötése egy MIDI-interfészre
▪ Ha egy számítógép integrált MIDI-interfésszel rendelkezik, a számítógép MIDI OUT-
kimenetét összekötjük a DTXPRESS III MIDI IN-bemenetével. A HOST SELECT kapcsolót
MIDI állásba tesszük.
▪ Ha Macintosh computert használunk külső MIDI-interfésszel, ez utóbbit a számítógép RS-
422 aljzatára kötjük be (modem- vagy nyomtatóport ill. USB), az interfész MIDI OUT-
kimenetét pedig rákötjük a DTXPRESS III MIDI IN-bemenetére. A HOST SELECT
kapcsolót MIDI-re állítjuk.
* Amikor a HOST SELECT kapcsoló MIDI állásban van, a TO HOST aljzat adatait a
hangszer nem veszi figyelembe.

Műszaki adatok 27.oldal

Hanggenerátor 16 bit AWM2
Maximális polifónia 32 hang
Hangszínek 910 dob- és ütős hangszín és effekt

128 keyboard hangszín (GM System Level 1)
Ütősszettek 48 gyárilag beprogramozott

32 felhasználói memóriahely
Trigger-beállítások 7 gyárilag beprogramozott

4 felhasználói memóriahely
Szekvencersávok 2 (TR1, TR2)
Songvezérlés Fő song Start/Stop, Note Chase

Pad song 
Egyszerre 3 songot lehet megszólaltatni, triggervezérlés

További
szekvencerfunkciók

MIDI-szinkronizált lejátszás, kvantálás (felvétel közben és utólag a
song-job segítségével), elnémítás (ritmus, ütősök), Groove-Check

Songok 95 gyárilag beprogramozott
32 felhasználói memóriahely

Felvételi mód Valós idejű
Kezelőelemek
Gombok LED kijelzővel 6 (PLAY, TRIGGER, UTILITY, VOICE, CLICK, SONG)



Gombok 9 (START/STOP, SAVE/ENTER, SHIFT, PAGE ▼/▲,
SELECT►/◄, VALUE +/-)

Szabályzók MASTER VOLUME/POWER SW, ACCOMP.VOLUME, AUX
VOLUME, CLICK VOLUME

Kijelző 16 x 2 LC-kijelző (megvilágított háttérrel)
Csatlakozópontok
Elöl Aux-bemenet (sztereó minialjzat)

Fejhallgató (sztereó jackdugó)
Hátul MIDI IN/OUT

Lábpedál (sztereó jackdugó)
HOST SELECT kapcsoló
TO HOST aljzat (mini DIN-aljzat)
L/MONO kimenet (mono jackdugó)
R kimenet (mono jackdugó)
trigger bemenetek 1 -8 (sztereó jackdugó → L = trigger bemenet, R
= Rim-átkapcsolás
trigger bemenet 9/10 (sztereó jackdugó → L, R: trigger bemenet)
trigger-bemeneti gyengítés 1 – 6 (DIP-kapcsoló)

Áramellátás Hálózati adapter 12V (PA-3B)
Teljesítményfelvétel 4,8 watt
Méretek 220 x 240 x 44 mm
Súly 1,6 kg
Tartozékok Kezelési útmutató (Alapkézikönyv + referenciarész)

Hálózati adapter
* A műszaki adatok csak tájékoztatásul szolgálnak. A Yamaha Corp. fenntartja magának a jogot, hogy a terméket vagy műszaki adatait
bármikor megváltoztassa. Mivel a műszaki adatok, a felszereltség vagy a lehetőségek nem minden országban azonosak, e kérdésben mindig
a Yamaha-kereskedőhöz kell fordulni.

Hibaelhárítás
Nem szól semmi, a hangszer nem ismeri fel a triggerjeleket.
•Ellenőrizzük, hogy a padok és a triggerszenzorok megfelelően vannak-e az aljzatokba bekötve.
•Csavarjuk fel egy kicsit a hangerőt!
•Ellenőrizzük, hogy a padbemenet szintjét jelzi-e a kijelző, ha egy padot vagy egy dobot megütünk.
•Ellenőrizzük, hogy a Gain (bemeneti érzékenység) nincs-e túl alacsonyra beállítva illetve hogy a Utility
üzemmódban a 'Bypass' ki van-e kapcsolva!
•Ellenőrizzük, nincs-e „0”-ra állítva a hangerő az [1-2. Volume, Pan] vagy [5-1. Volume] funkciónál!
•Ellenőrizzük a Utility üzemmódban a 'Local' paraméterének beállítását. A 'Local Control'-nak kell beállítva
lennie!
•Nézzük meg, nem zárlatos-e a kábel!

A külső hanggenerátor nem szól.
•Ellenőrizzük, hogy a MIDI-bekötések megfelelőek-e!
•Ellenőrizzük, hogy a MIDI-hangszámok beállítása megfelelő-e!
•Ellenőrizzük, hogy a Utility üzemmódban  a 'Bypass' paraméter ne legyen bekapcsolva!

Nem a beállított hangszín szól.
•Esetleg a MIDI-adáscsatorna nem ütős csatornára (Ch 10.) van beállítva?
•Talán a Voice-paraméter egy 2 layerből álló hangszínre van beállítva?

Túl alacsony hangerő
•Ellenőrizzük, hogy a hátoldalon az INPUT ATTENUATION-kapcsoló a megfelelő állásban van-e!
•Emeljük meg a Gain-beállítást!
•Ha a padoknak van velocity-szabályozójuk, akkor ezeket csavarjuk följebb!



•Növeljük a velocity-t!
•Próbálkozzunk meg egy másik velocity-görbével!
•Emeljük a hangszín hangerejét!
•Ellenőrizzük, hogy helyesen adtuk-e meg a pad típusát. Próbálkozzunk egy nagyobb dobbal, mint egy tomtom
vagy egy üstdob!
•Cseréljük ki a membránt, mert esetleg elöregedett!

A kiváltott hangzás nem stabil, ha egy akusztikus dobszeten játszunk.
•Ellenőrizzük, hogy a padtípust helyesen adtuk-e meg! Próbálkozzunk meg egy nagyobb dobbal (PAD - PERGŐ
- TOM - KICK)!
•Ellenőrizzük, hogy a DT20 erősen, új ragasztószalaggal ragasztottuk-e fel!
•Ellenőrizzük, hogy a kábel szilárdan van-e a DT20 aljzatába bedugva!

Kettős triggelés
•Ha egy másik gyártó érzékelőjét használjuk, előfordulhat, hogy az erősebb jeleket bocsát ki, és ezzel kettős
reakciót vált ki.
•Ellenőrizzük, hogy a membrán nem rezeg-e rendszertelenül. Ha igen, hangoljuk be a dobot vagy tompítsuk a
membrán rezgését!
•Ellenőrizzük, hogy az érzékelő a szél közelében, és nem a membrán közepére van erősítve!
•Ellenőrizzük, hogy semmi se érjen az érzékelőhöz!
•Ha egy pad velocity-szabályozóval rendelkezik, akkor azt lejjebb csavarhatjuk!
•Ellenőrizzük a 'Rejection' paramétert! Ügyeljünk rá, hogy ez ne legyen túl nagy értékre beállítva! Emiatt a
hangszín elnémulhat, ha röviddel rá egy másik pad-en/dobon játszunk.
•Állítsuk be próbaképpen a 'Self-Rejection' paramétert!
•Ellenőrizzük, hogy a hátsó INPUT ATTENUATION kapcsoló beállítása megfelelő-e!

Áthallás
•Vigyük az érzékelőt távolabb az illető hangszertől!
•Emeljünk a Gain-beállításon!
•Emeljük a 'Rejection' paraméteren! Vigyázzunk azonban, hogy ne legyen túl magas, mert akkor a hangszín
elnémulhat, ha röviddel rá egy másik padon/dobon játszunk!
•Ha a hangzással csak egy bizonyos triggerbemenetnél van gond, próbálkozzunk a 'Spec Rejection' paraméter
beállításával!

A hangzás hiányos, amikor folyamatosan játszunk.
•Talán túlléptük a 32 hangú maximális polifóniát. A Drum Kit Voice Edit üzemmódban a „Key” paramétert
„semi” vagy „mono” beállításba kell helyezni.

Csak egy hangot hallunk, amikor két padon (dobon) játszunk.
•Emeljük a nem hallható bemenet Gain-beállításán!
•Csökkentsük a nem hallható bemenet 'Rejection' paraméterén!
•Ellenőrizzük, hogy a padok (dobok) a Drum Kit Voice Edit üzemmódban az 'Alternate Group' paraméternél
nem kerültek-e ugyanabba a csoportba!

A hangszer mindig hangosan szól
•Ellenőrizzük, hogy a hátsó INPUT ATTENUATION kapcsoló jól van-e beállítva!
•Ha egy másik gyártó érzékelőjét használjuk, lehetséges, hogy az túl erős jeleket küld.
•Csökkentsük a velocity-tartomány minimális értékét!
•Próbálkozzunk egy másik velocity-görbével!

A DTXPRESS III nem vesz switch- vagy trigger-adatokat.
•Kapcsoljuk ki a berendezést, majd megint be, miközben a két [PAGE] gombot lenyomva tartjuk! A DTXPRESS
III visszaáll a gyári beállításokra. Figyelem! Ilyenkor minden adat elvész! 



•Utility üzemmódban használjuk a Factory Reset (gyári beállítások visszaállítása) funkciót! Figyelem! Ilyenkor
minden adat elvész!

A hangszín nem cseng le.
•Egyes hangszínek lecsengési ideje nagyon hosszú, ha a "Key Off" funkció ki van kapcsolva. Ilyenkor nyomjuk
meg [SHIFT]-tel a [VOICE] gombot, hogy a hangszínt pillanatnyilag kikapcsoljuk!

HIBAJELZÉSEK
A hibajelzések akkor jelennek meg, amikor hibásan kezeltük a hangszert vagy
végeztünk el egy beállítást. Ismerjük meg a hibajelzéseket és azt, mi ilyenkor a teendő!

ERROR
Data Initialized
A bekapcsoláskor jelenik meg, ha a hangszer nem tudja jól olvasni az adatokat. Ennek oka
lehet a meghibásodott RAM-backup adatsor vagy egy kimerülőben lévő elem. Forduljunk a
Yamaha-kereskedőhöz vagy egy Yamaha-szervízhez!

WARNING
Battery Low
A memóriát védő elem feszültsége túlzottan lecsökkent. Mentsük le adatainkat egy külső
berendezésre, pl. egy YamahaMIDI Data Filer MDF3-re, és cseréltessük ki az elemet egy
Yamaha-szerelővel.

ERROR
MIDI Buffer full
Túl sok MIDI-adat érkezik a puffermemóriába. Csökkentsük az adatmennyiséget, vagy
iktassunk be szüneteket a bulk-adattömbök közé, és indítsuk az átvitelt újra.

ERROR
HOST is OffLine
A berendezéssel összekapcsolt számítógép vagy ki van kapcsolva, vagy nincsen megfelelően
csatlakoztatva. Ellenőrizzük a bekötéseket, kapcsoljuk be a számítógépet, és próbálkozzunk
újra!

ERROR
Check Sum Error
A vett adatok ellenőrzési összege (Check sum) nem megfelelő. Ellenőrizzük a kábelt vagy a
küldendő adatokat, és kezdjük az átvitelt újra.

ERROR
Illegal Data
Adatvétel közben hiba lépett fel. Esetleg a küldött adatok nem kifogástalanok. Ellenőrizzük
azokat!

CAN’T EDIT
PRESET SONG
Ez jelenik meg, ha megpróbálunk gyárilag beprogramozott songot megváltoztatni. Ez ugyanis
nem lehetséges.

ERROR



SEQ is Running
A funkciót nem lehet végrehajtani, amikor a szekvencer működik. Állítsuk le a szekvencert,
és próbálkozzunk újra!

ERROR
Data not Empty
Egy már adatokat tartalmazó sávra próbáltunk meg felvenni. Válasszunk egy másik sávot vagy
töröljük le ezt, és kezdjük a felvételt elölről!

ERROR
Memory Full
A felhasználói song-memóriahelyek megteltek. Töröljük, ami már nem kell, és próbálkozzunk
újra. Használjuk előbb a Bulk Dump-funkciót, hogy a songot, amelyet meg akarunk tartani,
egy külső MIDI-berendezésre mentsük!

REFERENCIARÉSZ
Az útmutató használata

Az útmutató két részre oszlik:
•Alapkézikönyv (első rész)
Olvassuk el, mielőtt használatba vesszük a hangszert!
Itt olvashatók az óvintézkedések, amelyeket a hasznos és biztonságos használathoz ismernünk
kell.
Emellett itt találjuk a felállításra, a kezelőelemekre és a funkciókra, továbbá a játékra, songok
felvételére és lejátszására, valamint a saját dobszett összeállítására vonatkozó tudnivalókat.
E rész végén, a függelékben találhatók a műszaki adatok és a hibajelzések listája.

•Referenciarész
Itt ismerhetjük meg részletekbe menően a funkciókat.
E rész végén, a függelékben adatlistákat találunk, mint pl. az ütős hangszínek listáját, a song-
és MIDI-adatformátumokat stb.

Az útmutató jelhasználatáról

Az útmutató jelzései a következők:
•[PLAY],[START/S],stb. A kezelőfelületi gombokat szögletes zárójelben láthatók.
•[SHIFT]+[START/S],stb Ez azt jelenti: tartsuk lenyomva a [SHIFT] gombot és

nyomjuk meg a [START/S] gombot!
•[PAGE▲]/[PAGE▼],stb. Ez azt jelenti: használjuk a két gomb egyikét!
•"Complete!" stb. Idézőjelben a kijelzőn olvasható üzeneteket tüntetjük fel.
•→S. 10, stb. Így adjuk meg a helyet, ahol további információkat 

találunk a témához.



Az eredeti útmutató ábrái csak illusztrációként szolgálnak, esetenként a kijelzőn látható
ábrák és kiírások eltérhetnek tőlük!

A DTXPRESS III belső felépítése 4. oldal

 A jeláramlás sémája  - Ez látható a 4. oldalon.
● A padadatok jeláramlása
Ahhoz, hogy a DTXPRESS III a különböző bemeneteken érkező triggerjeleket értékelni tudja,
ezeket  a  trigger  setup  megfelelő  jelekké  alakítja.  Az  adatpuffernek  a  triggerbeállításokra
vonatkozó jelei az ütősszettek adatpufferébe kerülnek. Itt megtörténik a Drum Kit (ütősszett)
beállítása  abban  az  értelemben,  milyen  hangszíneket  használjon  és  hogyan  szóljanak  a
hangszínek az egyes triggerbemeneti jeleknél. A hanggenerátor hangszínei ezen beállítások
szerint  fognak  felhangozni,  és  ezek  az  audiójelek  kerülnek  az  OUTPUT  és  PHONES
kimenetekhez.

● A trigger-beállítások adatai
Ezek  az  adatok  azokra  a  triggerbemenetekre  vonatkoznak,  amelyekre  padokat  és
triggerérzékelőket csatlakoztattunk. Ezek átalakulnak a pad érzékenységének és a Velocity-
görbének meghatározására alkalmas jelekké. (A jelek tulajdonsága a leütés erősségétől függ.)
Az itteni beállításokkal megelőzhetjük az áthallásokat és a kettős kioldásokat.
A 7 gyárilag beprogramozott  trigger-beállítás  (1 – 7) mellett  lehetőség van 4 felhasználói
beállítás elmentésére, ezeket saját beállításainkhoz használhatjuk.
Miután megadtuk a használni kívánt trigger-beállításokat, az adatok bemásolódnak a trigger-
beállítások adatpufferébe, ahonnan játék közben előhívhatjuk őket (l. az ábrát).
A beállítás adatait a Trigger Setup Edit üzemmódban tetszés szerint megváltoztathatjuk, és
kívánság szerint elmenthetjük a felhasználói (User) trigger-beállítások között (8 – 11).

● Az ütősszettek adatai
Itt  rendeljük  hozzá  a  hangszíneket  az  ütősszett  elemeihez,  pl.  úgy,  hogy minden  padhoz
(minden trigger-jelforráshoz) hozzárendeljük az ütősszett egyik hangszínét és meghatározunk
olyan beállításokat, mint pl. a hangszín, hangolás, téreffekt adásszintje stb.
A DTXPRESS III 48 gyárilag beprogramozott (1 – 48) és további 32 felhasználói (User) (49 –
80) ütősszettel rendelkezik.
Mint a trigger-beállításoknál, a kiválasztott ütősszett adatai másolásra kerülnek az ütősszettek
puffermemóriájába,  ahonnan  játék  közben  előhívhatók  (l.  az  ábrát).  Ezeket  az  adatokat  a
Drum  Kit  Voice  Edit  üzemmódban  megváltoztathatjuk,  és  kívánság  szerint  felhasználói
szettként elmenthetjük.

● Hanggenerátor
A DTXPRESS III hanggenerátora összesen 910 dob- és ütőshangszínt tartalmaz.
A gyárilag beprogramozott ütősszettek saját Drum Kit Map alapján építik fel a szetteket, ahol
a szett hangszíneit MIDI-hangszámok képviselik.
A felhasználói szettek a Drum Map szerint épülnek fel, amely a 49 – 80. számú felhasználói
szettekre érvényes. A Utility üzemmód 5. Map csoportjában a MIDI 0 – 127. számú hangszín
bármelyikét hozzárendelhetjük egy szetthez és át is dolgozhatjuk.



A DTXPRESS III ezeken kívül 128 keyboard-hangszínnel is rendelkezik, amelyek a GM
System Level 1 szabványnak felelnek meg. A padokon játszhatunk zongora- és fúvós
hangzásokat, és a songokat mind belső, mind külső szekvencerrel megszólaltathatjuk. Max.
32 hangszínt lehet egyszerre kiadni.

● Songadatok
A DTXPRESS III 95 gyárilag beprogramozott (1 – 95) songot tartalmaz, amelyek nemcsak
dobszólamokból, hanem billentyűs, fúvós stb. kíséretből is állnak.
Meghallgathatjuk a songokat úgy, ahogy vannak, vagy elnémíthatjuk a song ütőssávját, esetleg
egyes ütős hangszíneket (pl. a pergődobot) és magunk bejátszhatjuk ezeket.
Emellett játékunkat felvehetjük felhasználói (User) songként. Minden song két sávból áll, és
minden sáv 1-16 MIDI-csatorna adatait tartalmazhatja.

● MIDI/TO HOST aljzatok
Az ütősszettek beállításait valamint a szekvenceradatokat a hangszer MIDI-adatok formájában
kezeli.
Ha a DTXPRESS III MIDI OUT/IN aljzatait összekötjük egy másik MIDI-berendezés be- és
kimeneteivel,  létrejöhet  a  mIDI-adatcsere.  A  TO  HOST-aljzatot  a  számítógéppel  való
adatcserére használjuk.
A  csatlakoztatott  MIDI-berendezés  vagy  számítógép  MIDI-adatainak  megfelelően
átkapcsolhatjuk az ütősszettet, vezérelhetünk egy songot vagy játszhatunk a hanggenerátoron.
Például songadatokat (szekvenceradatokat), amelyeket egy másik berendezés küld a MIDI IN-
bemeneten  át,  arra  használhatunk,  hogy  a  DTXPRESS  III  belső  hanggenerátorának
hangszíneit megszólaltassuk. Eközben a DTXPRESS III-t arra használhatjuk, hogy játsszunk
ehhez a songhoz és mind a külső szekvencer adatait, mind játékunkat felvegyük.
Másfelől  a  DTXPRESS  III  által  képezett  MIDI-adatokat  másik  MIDI-berendezésre  vagy
számítógépre  vihetjük  át.  Ha  egy  ilyen  konfigurációban  játszunk  a  DTXPRESS  III-en,
kiválthatjuk vele a másik berendezés hangszíneit, és ha egy ütősszettet átkapcsolunk, a másik
berendezés  hangszínei  is  átkapcsolnak.  A  DTXPRESS  III  adatait  rögzíthetjük  egy külső
MIDI-berendezésen, és onnan be is tölthetjük.

 Az adatbevitel alapvető kezelési fogásai
● Előhívjuk a megfelelő üzemmódot.
Ehhez megnyomjuk a megfelelő üzemmódgombot.
Ha közvetlenül az illető üzemmód kívánt oldalára akarunk ugrani, kétszer klikkelünk rá egy
gombra
▪ Drum Kit Play üzemmód [PLAY]
▪ Trigger Setup Edit üzemmód [TRIG]
▪ Utility üzemmód [UTIL]
▪ Drum Kit Voice Edit [VOICE]
▪ Song Job [SONG]

● „Lapozás”
A [PAGE▲] gombbal az előző, a [PAGE▼] gombbal a következő oldalra ugrunk. Ha az
egyik gombot lenyomva tartjuk, „végigpergethetjük” az oldalakat.

● Paraméterek kiválasztása
A kijelzőn villogó paraméter az, amelyet beállítunk.
▪ A [SEL] gombokkal mozgatjuk a kurzort (a villogó jelet vagy szimbólumot). A [SEL◄]
gomb balra, a [SEL►] jobbra mozgatja a kurzort.



▪ Ha a kijelzőn csak egy paraméter látható, a [SEL] gombok nem használhatók.

● A beállítások megváltoztatása
A kijelzőn villogó beállítások (ill. értékek) megváltoztathatók.
▪ A [VALUE] gombokkal változtathatjuk meg az értékeket.
A [VALUE–] gombbal az értékeket csökkentjük, a [VALUE+] gombbal növeljük. A
gombokat lenyomva tartva az értékeket folyamatosan változtatjuk.
Ha a [VALUE–] gombot lenyomva tartjuk, és közben megnyomjuk a [VALUE+] gombot, az
érték tizesével csökken. A két gombot lenyomva tartva az érték folyamatosan csökken.
Ha a [VALUE+] gombot lenyomva tartjuk, és közben megnyomjuk a [VALUE–] gombot, az
érték tizesével nő. A két gombot lenyomva tartva az érték folyamatosan nő.

A Drum Kit Play üzemmód 6.
oldal
Ebben az üzemmódban a DTXPRESS III ütős hangszíneit a csatlakoztatott padokkal
vagy szenzorokkal ellátott akusztikus dobokkal szólaltathatjuk meg.
A DTXPRESS III bekapcsolás után automatikusan erre az üzemmódra kapcsol.
48 gyárilag beprogramozott és 32 felhasználói (User) ütősszettből választhatunk.
Emellett kiválaszthatjuk az ütősszettet, a trigger-beállításokat és songot, amelyek azután
a Drum Kit Voice Edit, Trigger Setup Edit és Song Job üzemmódot alapjául szolgálnak.

 A Drum Kit Play üzemmód előhívása
Megnyomjuk a kezelőfelületi [PLAY] gombot. Ekkor egy hasonló kijelzőoldal jelenik meg:

KIT      =1                 Acoustic
SONG =1                  Latiniq

 Az üzemmódhoz tartozó funkciók
A Drum Kit play üzemmódban három kijelzőn dolgozhatunk:
1. Drum Kit & Song
Itt választjuk ki az ütősszettet és a songot.
2. Trigger Setup & Tempo
Itt választjuk ki a trigger- és songbeállításokat.
3. Song & Mute
Itt választjuk ki a songokat és a lejátszása közben elnémítani kívánt sávot/hangszínt.

Kezelés
1.Megnyomjuk a [PLAY] gombot, hogy előhívjuk az üzemmódot.
2.A [PAGE] gombokkal megkeressük a szükségs kijelzőoldalt.
3.A [SEL] gombokkal a kurzort a beállítani kívánt paraméterre visszük. Ez a paraméter villog.
4.A [VALUE] gombokkal beállítjuk a paraméterértéket.

TIPP



A Drum Kit Play üzemmód bármelyik kijelzőoldalán megnyomjuk a [SHIFT] + [PAGE▼]
kombinációt, mire közvetlenül a Trigger Setup & Tempo tempóértékéhez ugorhatunk.

1. Ütősszett (Drum Kit) & Song

Ezen a kijelzőn választjuk ki az aktív ütősszettet és a songot.

KIT      =1                 Acoustic   
SONG =1                  Latiniq     
 
 KIT (Ütős szett)
Lehetséges beállítások: 1 – 80
Itt választjuk ki az ütősszettet, amelynek számát és megnevezését láthatjuk a kijelzőn. A
gyárilag beprogramozott szettek száma 1 – 48, a felhasználói (User) szetteké 49 – 80.
Egy pad megütésekor a kiválasztott hangszín szólal meg. Ez ugyanaz a szett, amelyet a Drum
Kit Voice Edit üzemmódban hívtunk elő.
*Amint a Drum Kit Voice Edit üzemmódban valamin változtatunk, megjelenik egy csillag a
„KIT” és „=” között, amely addig látható, amíg az adatokat nem mentettük el.
* Nézzük meg a [Preset Drum Kit] listát az eredeti útmutató 42. oldalán!

 SONG
Lehetséges beállítások: 1 – 127
Itt választjuk ki a songot, amelynek száma és elnevezése a kijelzőn látható. A gyárilag
beprogramozott songok száma 1-95, a felhasználói (User) songoké 96 – 127.
A kiválasztott song indul, amint megnyomjuk a [START/S] gombot.
*Ha a ritmust a [SHIFT] + [PAGE▲] gombbal elnémítjuk, a song neve után egy „D” látható
sötét alapon.
* Olvassuk el a songokról szóló következő fejezetet!
* Nézzük meg a [Preset Song] listát az eredeti referenciakönyv 49. oldalán!

2. Trigger-beállítások & Tempo

Ezen a kijelzőoldalon végezhetjük el a trigger- és songbeállításokat.

TIPP
A Drum Kit Play üzemmód bármelyik kijelzőoldalán megnyomjuk a [SHIFT] + [PAGE▼]
kombinációt, mire közvetlenül a Trigger Setup & Tempo tempóértéke beállításához
ugorhatunk.
Az alábbi magyarázat számozása az eredeti útmutató 6. oldalának jobb alsó ábrájára
vonatkozik.

 TRIG (Trigger setup)
Lehetséges beállítások: 1 – 11
Itt választjuk ki a használni kívánt trigger-beállításokat, amelynek száma és neve látható a
kijelzőn. A gyárilag beprogramozott beállítások száma 1 – 7, a felhasználói (User)
beállításoké 8 – 11.
* További információként olvassuk el az eredeti referenciakönyv 49. oldalán a beállítások
listáját!
**Amint Trigger Edit üzemmódban valamin változtatunk, megjelenik egy csillag a „TRIG” és
„=” között, amely addig látszik, amíg az adatokat nem mentettük el.



 ♪ (Tempo)
Lehetséges beállítások: 30 – 300, ext
Itt állítjuk be a song lejátszásának tempóját.
Ha a hangszert más berendezéssel akarjuk szinkronba hozni, a beállítás „ext”.
* A külső szinkronizálás módját l. a [3-6 Sync Mode] részben.
 Repeat Playback
Lehetséges beállítások: –, rp
Itt állítjuk be az ismételt (végtelenített) lejátszást a song elejétől a végéig.
Az ismétléshez a beállítás „rp”. „–” beállításnál a song normál módon hangzik el.
 Beat
Lehetséges beállítások: 1/4 – 8/4, 1/8 – 16/8, 1/16 – 16/16
Beállítja a song ütemmértékét (metronóm).

 Metronome Note Value
Lehetséges beállítások:
Ha a Beat paraméter beállítása 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 vagy 15/8, a metronóm tempója negyed,
nyolcad vagy tizenhatod.
Ha a Beat paraméter beállítása más érték, akkor a metronóm beállítása lehet negyed,
negyedtriola, nyolcad, nyolcadtriola. tizenhatod és tizenhatodtriola.
A hangértékekkel állítjuk be a metronóm ütéseinek tempóját.

3. Song & Mute (Elnémítás)

Itt választjuk ki a songot és adjuk meg az elnémítani kívánt ütős hangszínt.

SONG =1         Latiniq    
Ki= Sn=m Cy=Mi=  

 SONG
Lehetséges beállítások: 1 – 127
Itt választjuk ki a songot, amelynek száma és elnevezése itt látható.
A [SONG] gombbal indítjuk a lejátszást.
* A song kezelése ugyanaz, mint az [1. Drum Kit & Song] alatt. Az egyetlen különbség, hogy
a kijelző átkapcsol-e Groove-Check-funkcióra vagy sem.
 Drum Mute
Lehetséges beállítások: M (mute: elnémítva),  (szól)
Kiválasztjuk a hangszínt, amelyet el akarunk némítnai. A négy lehetséges hangszín: Ki
(Üstdob), Sn (pergődob), Cy (cin) és Mi (egyéb).
* Ütős hangszínfajták
Ezeket a hangszer jellege alapján kategóriákba sorolták. Ezek listáját megtaláljuk az eredeti
referenciakönyv 38. oldalán.
Dobhangszín-kategória Elnémítható csoport
K.k Ki (üstdob)
S.S Sn (pergődob)
C.H Cy (cin)
T.T. P.E.e.L.m. Mi (egyebek)

TIPP



Mivel a hangszínek elnémítása nem vonatkozik a padokon való játékra, ezért pl. elnémíthatjuk
egy song pergődobját, és ezt a szólamot a songhoz játszhatjuk (a hangszín megszólal, amint
megütjük a padot).

Groove-Check funkció
Funkció
Miközben egy songhoz a padokon játszunk, a DTXPRESS III játékunkat összeveti a belső
órával és megállapítja, milyen precíz a játékunk.
Kijelző
A Drum Kit Play üzemmód bármely oldalánál megnyomjuk a [SHIFT] + [SEL►] (GRV)
gombokat.
* A funkcióból kilépünk, amint vége a song lejátszásának.
* Az eredeti kijelző felső sora továbbra is látható.
Beállítás
 Groov (Groove)
Lehetséges értékek: -48 – 0 - +48
Minden padütésnél látható a megfelelő időzítéstől való eltérés. Ha késünk, az érték negatív, ha
sietünk, akkor pozitív. Megfelelő időzítésnél a kijelzőn Ø látható.
 Ave (Average)
Lehetséges értékek:  -48 – 0 - +48
Ez a funkció mutatja az időtartásunk átlagát attól a pillanattól fogva, ahogy bekapcsoltuk a
Groove-Check funkciót.
A funkció a teljes szetten való játékunkat ellenőrzi, meghatározhatja minőségét egy egész
songon át. Az információk ugyanazok, mint a Groove értéknél.
* Az adatokat a [SHIFT] + [SEL►] együttes megnyomásával nullázhatjuk le.

A songokról 8. oldal
A DTXPRESS III belső memóriájában összesen 127 songot képes tárolni, amelyek tetszés
szerint lejátszhatók.
Az 1 – 95. számozású songok gyárilag beprogramozottak. Ezeken nem lehet változtatni,
adataikat nem lehet felülírni.
A 96 -127. számozású songok a felhasználói (User) zeneszámok, amelyek adatait felvesszük
és átdolgozhatjuk.

 A songok felépítése
Egy song két szekvencersávból, továbbá Header-adatokból áll.
Ez utóbbiak a song elején állnak és a tempóra, ütemmértékre, a MIDI-csatornákhoz tartozó
hangszínek programszámára, hangerőre stb. vonatkoznak. A Header-adatok mindig
betöltődnek, amikor egy songot elejétől kezdve játszunk le.
Mindkét sáv tartalmaz adatokat az 1 – 16 MIDI-csatornákhoz (kivéve a rendszerexkluzív
adatokat).
Songok lejátszásakor a song szekvenceradatai a hanggenerátorhoz kerülnek, amely azután az
adatokat megszólaltatja.

 Main (fő) Song és Pad Song
Egyszerre max. négy songot lehet megszólaltatni.
A Drum Kit Play üzemmódban kiválasztott song a „Main Song” (fő song). A [START/S]
gombot megnyomva indítjuk ezt a songot.
A másik három song a „Pad Song”, amelyeket egy pad leütésével váltunk ki.



 Metronóm
A szekvencer metronómot is létrehoz. Ezt használhatjuk önmagában vagy egy songgal együtt.
Bármely üzemmódban megnyomjuk a [CLICK] gombot, ezzel indítjuk a metronómot. A
metronóm tempóját, hangszínét stb. a Utility üzemmódban adjuk meg.

Song lejátszása

 A fő song lejátszása
▪ Song kiválasztása
1.Megnyomjuk a [PLAY] gombot, ezzel belépünk a Drum Kit Play üzemmódba. A [PAGE]
gombokkal hívjuk elő az előzőekben már megismert kijelzőoldalt (Drum Kit & Song vagy
Song & Mute).
2.A [SEL] gombokkal a kurzort a „SONG=” pozícióra visszük.
3.A [VALUE] gombokkal megadjuk a song számát.

▪ A tempó, Repeat Playback, ütemmérték és metronóm beállítása
1.Drum Kit Play üzemmódban a [PAGE] gombokkal előhívjuk a Trigger Setup & Tempo
kijelzőoldalt.
2.Ezen az oldalon beállítjuk a tempót, az ismétlést, az ütemmértéket és a metronóm
hangértékét.

▪ Songok lejátszása (Start/Stop)
Bármely kijelzőoldalnál megnyomjuk a [START/S] gombot, ezzel indítjuk a fő songot.
Ugyanezzel a gombbal állíthatjuk le menet közben. Ha a gombot ezek után ismét
megnyomjuk, akkor a song elölről indul.
* Ha a padfunkció beállítása „Main Song Control” (→Drum Kit Voice Edit üzemmód, [2-6
Function], a songot indíthatjuk a hozzárendelt paddal.
* A song lejátszása közben minden ütemre felvillan a [SONG] gomb LED-je.
* Lejátszás közben a songon nem lehet változtatni.
* Ha a song tempója vagy a hangszíne nem megfelelő, válasszuk ki a songot még egyszer!

 A pad songok lejátszása (Start/Stop)
Egy pad song lejátszásához megütjük a padot, amelyhez a songot hozzárendeltük. Ha lejátszás
közben ismét megütjük a padot, a song leáll. A pad újbóli megütése után a song elölről
kezdődik.
* Ahhoz, hogy ezt a funkciót használhassuk, be kell állítanunk a „Pad Song Control” funkciót
és hozzá kell rendelnünk egy songot a padhoz (→Drum Kit Voice Edit üzemmód, [2-7 Pad
Song].
* A songot ütemenként is lejátszhatjuk úgy, hogy minden ütemet egy pad megütésével
indítunk (→Drum Kit Voice Edit üzemmód, [2-7 Pad Song].
* Ha a Pad Song tempója vagy a hangszíne nem megfelelő, válasszuk ki az ütős szettet még
egyszer!



 Song-lejátszási funkciók
Lejátszás közben a songot megismételhetjük és beállíthatjuk az egyes hangszerek hangerejét.
● Hangerő-szabályozás
Az itt felsorolt kezelőfelületi szabályzókkal állíthatjuk be a következő hangerőszinteket:
▪ [ACCOMP.VOL]: A songkíséret hangereje
▪ [SHIFT]+[ACCOMP.VOL]: A song pergődobja hangerejének beállítása
▪ [CLICK VOL]: A metronóm ütéseinek hangereje
▪ [SHIT]+[CLICK VOL]: A song basszusdobjának hangereje.
Ha Utility üzemmódban az [1-3 Volume Mode] beállítása „live”, az alábbi hangerőket
szabályozhatjuk:
▪ [ACCOMP.VOL]: A song pergődobjának hangereje
▪ [SHIFT]+[ACCOMP.VOL]: A song cinje hangerejének beállítása
▪ [CLICK VOL]: A song basszusdobjának hangereje.
▪ [SHIT]+[CLICK VOL]: A song többi hangszerének hangereje.

● A metronóm beállítása
A metronóm ütéseinek hangszínét, hangmagasságát és MIDI-hangszámát beállíthatjuk az
alábbi helyeken: [3-1 Click Voice], [3-2 Click Tune], [3-3 Click Note Number].

● Beszámolási funkció
Ha Utility üzemmódban a [3-5 Count Switch] beállítása „on”, és a fő songot adjuk elő, a song
első üteme előtt két ütemnyi beszámolás érvényesül.

● MIDI-vezérlés külső berendezés által
▪ Ha Utility üzemmódban a [3-4 MIDI Control] beállítása „on”, a fő song lejátszását a MIDI
IN/TO HOST aljzatokon érkező valós idejű üzenetekkel (Start/Continue/Stop) is
vezérelhetjük.
▪ Ha Utility üzemmódban a [3-6 Sync Mode] beállítása „ext” vagy „auto”, a song lejátszását
egy másik MIDI-berendezés órájához igazítjuk.

● A ritmusszólam elnémítása
A [SHIFT] + [PAGE▲] gombbal a song 1. sávjának MIDI-csatornáját (ez rendszerint a 10.)
és az ütős hangszínt elnémíthatjuk (a hangszín nem szól).
* Amikor a ritmust elnémítjuk, a programváltási üzenet hatástalan marad, hogy az ütősszettet
ne lehessen átkapcsolni.

● Egyéb funkciók
▪ Itt határozhatjuk meg, hogy egy song az eredeti vagy az éppen beállított tempóval szóljon-e,
ha másik songra kapcsoltunk át. ([3-7 Use Tempo])
▪ Itt állíthatjuk be, hogy a metronóm automatikusan megszólaljon-e, amikor a songot
lejátsszuk. ([3-8 Click Mode])
▪ A metronóm egy pad megütésével is be- és kikapcsolható (ON/OFF) ([2-6. Function]).

Song felvétele

Ezzel  a  funkcióval  az adatokat,  amelyeket  az  ütősszetten  való  játékkal  létrehozunk,  valós
időben  felvehetjük  (egymás  után)  a  szekvencerrel.  Valamennyi  MIDI-csatornára  (1  –  16)



egyszerre történik a felvétel. Hasonlóképpen felvehetjük a MIDI IN-bemenetre kötött MIDI-
keyboard adatait valamint a MIDI IN/TO HOST bemeneten érkező szekvenceradatokat.
A felvett szekvenceradatoknak (játékinformációknak) megfelelően lehet egy song lejátszása
közben az ütősszetteket és a hangszíneket átkapcsolni.
A felvett songokat Song Job üzemmódban ugyanúgy lejátszhatjuk és megváltoztathatjuk, mint
a gyárilag beprogramozott 1 – 48. songot.

 A songok felvételéhez szükséges beállítások
▪ Song kiválasztása
1.Megnyomjuk a [PLAY] gombot, hogy előhívjuk a Drum Kit Play üzemmódot. Beállítjuk a
felhasználói song számát (96 – 127), amelyet fel akarunk venni.
* Csak a felhasználói songhelyek használhatók erre, a Preset Songokhoz nem lehet felvenni.
▪ A felvétel körülményeinek beállítása (Record Standby)
2.A [SHIFT] + [START/S] gombok megnyomásával a hangszert felvételi készültségbe
helyezzük (Record Standby). Ekkor megjelenik az eredeti referenciakönyv 10. oldalának bal
oldalán látható kijelzőoldal. Az alábbi számozás erre vonatkozik.
3.Az itteni kijelzőn a következő beállításokat végezhetjük:
 M (A felvenni kívánt ütemek száma)
Lehetséges beállítások: 1 – 999
Itt határozzuk meg a felvenni kívánt ütemek számát. Ha a másik sávon már vannak adatok,
akkor ez határozza meg a hosszúságot, változtatni ezen nem lehet.
 Record Mode
Választunk a két felvételi mód közül:
Overwrite (Ovr): A felvétel ismétlések során át történik. Amint a song eléri az utolsó ütemet,
automatikusan indul elölről, és minden körben új adatokat fűzhetünk hozzá a már
meglévőkhöz.
Replace (Rpl): Amint a song eléri az „M” alatt megadott ütemszámot, vagy megnyomtuk a
[START/S] gombot, a felvétel leáll (a song nem ismétlődik).
 TR (A felvételi sáv megadja)
Kiválasztjuk az 1. vagy 2. sávot (Track).
 ♪ (A metronóm tempója)
Lehetséges beállítás: 30 – 300
Itt állítjuk be a felvételhez a metronóm tempóját.
 B (Ütemmérték)
Lehetséges beállítások: 1/4 – 8/4, 1/8 – 16/8, 1/16 – 16/16
Itt állítjuk be a felvételhez a song (ill. a metronóm) ütemmértékét.
 Q (Kvantálás)
Lehetséges beállítások:  negyed, negyedtriola. nyolcad, nyolcadtriola, tizenhatod, tizenhatod-
triola, no (nincs kvantálás)
A kvantálási funkciót használhatjuk felvétel közben is. „no” beállítással a funkciót
kikapcsoltuk.
Kvantálás: Ezzel a funkcióval a felvett MIDI-hangadatok időzítését igazítjuk ki. A kvantálási
értéket a hangértékkel adjuk meg.
* A kvantálás a felvétel után is végrehajtható a Song Job üzemmódban ([5. Quantize]).

▪ Felvétel
4.Megnyomjuk a [START/S] gombot, és indítjuk a felvételt.
* Ha Utility üzemmódban a [3-4 MIDI Control] beállítása „on”, a felvételt valós idejű
startüzenettel is indíthatjuk, amely a MIDI IN/TO HOST aljzaton át érkezik.



* Ha a felvételre kijelölt sáv már tartalmaz adatokat, és megnyomtuk a [START/S] gombot,
megjelenik a hibaüzenet: „Data not Empty”, és a felvétel nem indul.
Felvétel közben a kijelző csak tájékoztat, változtatni rajta nem lehet.
▪ Az „M=” mellett mindig az éppen felvett ütem száma látható.
▪ Ha a felvételi mód „Ovr”, a [SAVE/ENT] gombbal a legutolsó felvételi menet eredményét
megsemmisíthetjük (Undo). Amikor ezt a gombot felvétel közben megnyomjuk, a song
visszaugrik az elejére. Csak azok az adatok törlődnek, amelyeket az utolsó körben a gomb
megnyomásáig rögzítettünk. Most lehet folytatni a felvételt.

▪ A felvétel leállítása
5.Amikor a song eléri a megadott ütem végét, a felvétel automatikusan leáll, és a hangszer
visszakapcsol a Drum Kit Play üzemmódra (Drum Kit & Song oldal).
▪ A felvétel bármikor leállítható a [START/S] gombbal.
▪ Ha a berendezést felvétel közben kikapcsoljuk, a felhasználói song minden adata elvész,
ezért legyünk óvatosak!

A sávra felvett adatokat nem lehet felülírni. ha új adatokat akarunk felvenni,
használjuk a [6. Clear Track] (sávtörlés) vagy [CLEAR Song] (songtörlés) funkciót a
Song Job műveletek között!

Trigger Setup Edit üzemmód 11. oldal
Ez az üzemmód különböző beállításokat tartalmaz, amelyek a padoktól és
triggerszenzoroktól érkező triggeradatokra vonatkoznak.
Beállíthatjuk a pad érzékenységét, és minden triggerbemenethez hozzárendelhetünk egy
ütős hangszínt. A trigger-beállítások két kategóriába sorolhatók: gyárilag
beprogramozott (Preset 1 - 7) és saját (User 8 – 11). 

 Mit tehetünk Trigger Setup Edit üzemmódban?
Itt állíthatunk be valamennyi trigger-bemenethez (1-10) különböző paramétereket. Ez mind a
Preset, mind a User kategóriában lehetséges.
Az átdolgozott beállításokat elmenthetjük a Store funkcióval mint felhasználói (User 8-11)
trigger-beállítás.
* Ha mentés előtt más trigger-beállításokat töltünk be, az értékek visszatérnek az eredeti
beállításhoz.
* A gyári helyekre nem lehet saját beállításokat menteni.

 A Trigger Setup Edit üzemmód elóhívása
Megnyomjuk a kezelőfelületi [TRIG] gombot.
Ekkor megjelenik az INPUT-paraméterek (Pad Type) fő kijelzőoldala.

TRIG  IN=    1
Type=      KP

* A gombot kétszer megnyomva az üzemmódon belül a [1-2 Gaim, Minimum Velocity] oldal
jelenik meg.

 Milyen funkciókat találunk a Trigger Setup Edit üzemmódban?
A funkciók két alcsoportra oszlanak:
1. INPUT paraméterek
Különböző beállításokat tartalmaz minden egyes padhoz (1 – 10).



2. COMMON paraméterek 
Valamennyi padbemenetre érvényes közös paramétereket tartalmaz.

Kezelés
1.Átdolgozás  előtt  Drum  Kit  Play  üzemmódban  a  [Trigger  Setup  &  Tempo]  részben
kiválasztjuk a trigger-beállításokat.
2.Megnyomjuk a [TRIG] gombot, ezzel előhívjuk a Trigger Setup Edit üzemmódot.
3.A [PAGE] gombokkal arra a listára megyünk, amelyen dolgozni akarunk.
* Ha Utility üzemmódban a [Jump to Recent Page] paraméter beállítása „on”, a hangszer az
utoljára használt oldalt mutatja, amikor belépünk az üzemmódba.
4.A [SEL] gombokkal a kurzort a megfelelő listára visszük. A lista villog.
* Ha csak egy lista látható, a kurzort nem kell mozgatni.
5.A [VALUE] gombokkal beállítjuk a paraméterértékeket ill. ki/bekapcsoljuk, amit lehet.
* Amikor megváltoztatunk egy értéket, megjelenik egy * a „TRIG” mellett. Miután az adatot
elmentettük, a csillag eltűnik.
6.Ha a változtatásokat el akarjuk menteni User beállításként, a következő a teendő:
* A változtatások elvesznek, ha mentés előtt más triggerbeállításokat töltünk be!
6-1 Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Megjelenik a következő kijelző:

Store Trigger
To=  8  InitTrig

6-2 A [VALUE] gombokkal választunk egy számot a beállításoknak (8-11), ezt beírjuk a
„To=” mellé. Ide mentjük adatainkat. Megjelenik a beállított szám és elnevezés.
6-3 Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot, mire megjelenik a megerősítést kérő üzenet.

Store TRG  to  8
Are you sure?

6-4 Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a mentés megtörténik.
* A folyamatot a [VALUE–] gombbal szakíthatjuk meg.

A mentés végrehajtása után megjelenik a kijelzőn a „Complete!” (Végrehajtva) üzenet.

INPUT paraméterek

Az egyes padokra (1 – 10) vonatkozó beállításokat tartalmaz. Ezeket hat kijelzőoldalon
végezhetjük el.

1-1. Pad Type
Itt választjuk ki a pad vagy triggerszenzor típusát, amelyet a trigger-bemenetre
csatlakoztatunk. A megfelelő padtípus megadásával a padfunkciókat maximális
hatékonysággal használhatjuk ki.

TRIG  IN=    1    
Type=      KP       

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Lehetséges beállítások: 1 – 10
Itt adjuk meg a triggerbemenet számát, ahová a kívánt padot csatlakoztatjuk.



* A Utility üzemmód [1-1 Learn Mode] beállítása szerint a triggerbemenetet a pad
megütésével is megadhatjuk.
 Type (Pad típusa)
Kiválasztja az előbb megadott triggerbemenetre bekötött pad jellegét.
* A [1-2 Gain, Minimum Velocity] és [1-4 Self Rejection] funkcióknál megadott értékek 
automatikusan meghatározzák a kiválasztott padhoz leginkább alkalmas beállításokat.
* A „HH contrler” csak az 1. bemenethez rendelhető hozzá. A HH60, HH80 vagy HH80A
controllert rákötjük az 1. bemenetrem és beállítjuk „HH contrler”-re.
Hi-hat csatlakoztatásához sztereó dugóval ellátott kábelt használunk.
A padtípusok az alábbiak:

TP snare TP600 TP80, TP80S pergődobpadként
TP tom TP600 TP80, TP80S tomtompadként
TP HH TP600 TP80, TP80S hi-hat padként
KP KP60, KP80, KP80A üstdobpadként
PCY ride PCY60, PCY80, PCY80S Ride-cinként
PCY crash PCY60, PCY80, PCY80S Crash-cinként
PCY cup PCY 10 stb. a cin harangjaként
BP BP80
DT snare DT10, DT20 pergődobra szerelve
DT hi tom DT10, DT20 kis tomtomra szerelve
DT lo tom DT10, DT20 nagy tomtomra szerelve
DT kick 1 DT10, DT20 kis üstdobra szerelve
DT kick 2 DT10, DT20 nagy üstdobra szerelve
misc 1 Extensive use 1 – magas érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely pergődobhoz és tomtomhoz illik.
misc 2 Extensive use 2 – magas érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely cinhez illik.
misc 3 Extensive use 3 – normál érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely pergődobhoz és tomtomhoz illik.
misc 4 Extensive use 4 – normál érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely cinhez illik.
misc 5 Extensive use 5 – kis érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely pergődobhoz és tomtomhoz illik.
misc 6 Extensive use 6 – kiss érzékenység

Rim-átkapcsoló funkció, amely cinhez illik.
HH contrler HH60, HH80, HH80A az 1. triggerbementre csatlakoztatva, hogy ezt

üstdobpedálként használhassuk.
* A hangerő (velocity9 rögzített)

 * DT10 és DT 20 Yamaha triggerszenzorok.

1-2. Gain, Minimum Velocity
Ezzel a funkcióval állíthatjuk be minden bemenethez a bemeneti érzékenységet (Gain) és a
dinamika terjedelmét (Minimum Velocity).

TRIG  IN=    1      (  0%)
Gain=64     MVel =   32  

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Ugyanaz, mint az 1-1 Pad Type részben.
 GAIN (Bemeneti erősítés)



Lehetséges beállítások: 0 - 99
Beállítja az előző lépésben beállított triggerbemenet bemeneti erősítését (minimális
érzékenységét).
Ha itt magasabb értékeket adunk meg, már kisebb játékerővel is megszólaltathatjuk a
hangszínt.
* Ezt az értéket a hangszer automatikusan megadja, miután az [1-1 Pad Type] sorban
megadtuk a pad típusát. Az érték finom beállítására azonban szükség van.
 MVel (Minimális Velocity)
Lehetséges beállítások: 1 – 127
Itt állítjuk be a MIDI-Velocity-értéket (hangerőt), amelyet akkor produkál a hangszer, amikor
a padot minimális erővel ütjük meg. Magasabb értékek nagyobb hangerőt eredményeznek már
gyenge ütésre is. Ennek eredménye azonban szűkebb dinamika-terjedelem, amely gátolja a
kifejezőbb játékot. Ha a padtípus „HH contrler”, az itt megadott érték Velocity-értékként kerül
továbbításra. A triggerbemeneti szintet a kijelzőn százalékban látjuk. A maximális Velocity
(995-os bemeneti szint) 127. A szint kisebb, ha a padot nagyon lágyan ütjük meg, és szélesebb
dinamikára van lehetőség.
* Ezt az értéket a hangszer automatikusan megadja, miután az [1-1 Pad Type] sorban
megadtuk a pad típusát. Az érték finom beállítására azonban szükség van.

1-3. Velocity Curve
 Ez a funkció állítja be a MIDI-Velocity érzékenységi görbéjét minden bemenethez.

TRIG  IN=    1      
VelCurve=  normal     

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Ugyanaz, mint az 1-1 Pad Type részben.
 VelCurve (Velocity-görbe)
Megadja a fent megadott triggerbemenet bemeneti Velocity értékének görbéjét. A beállítható
öt típus ábráját az eredeti referenciakönyv 13. oldalán láthatjuk.

1-4. Self Rejection, Rejection
Ez a funkció megakadályozza a kettős kioldást* és áthallást (a bemeneteken át jövő jelek
összekeveredését) a megadott bemenetnél.
*Kettős kioldás: ha két hangszín egyszerre szól.

TRIG  IN=    1      
SelfRej=2       Rej=3   

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Ugyanaz, mint az 1-1 Pad Type részben.
 SelfRej (Önálló elutasítás)
Lehetséges beállítások: 0 – 9
A fent beállított bemenetnél megakadályozza a kettős kioldást. Miután egy event felismerésre
került, a hangszer a további eventeket egy adott ideig elutasítja. A magasabb értékek hosszabb
időt eredményeznek.
 Rej (Elutasítás)
Lehetséges beállítások: 0 – 9



Meggátolja a fent megadott bemenetnél a többi aljzat által létrehozott áthallást. Azokat az
eventeket, amelyeket más padok (bemeneti aljzatok) váltanak ki, és az itt beállítottnál
alacsonyabb bemeneti értékkel rendelkeznek, egy adott időre figyelmen kívül hagyja.

1-5. Specific Rejection
Ez a funkció meggátolja két a megadott bemenet közötti áthallást.

TRIG  IN=    1      
SPCRej=0       frm=   1

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Ugyanaz, mint az 1-1 Pad Type részben.
 SPCRej (Meghatározott elutasítás)
Lehetséges beállítások: 0 – 9
Miután egy olyan event regisztrálásra került, amelyet a  által meghatározott pad váltott ki, a
TRG IN-nél meghatározott bemenet eventjeit a hangszer egy ideig elutasítja, ha az érték
alacsonyabb az itt megadottnál.
 frm (A triggerbemenet célszáma)
Lehetséges beállítások: 1 – 10, 6&7
Megadjuk a pad triggerbemenetének célszámát, amelynek eventjeit a hangszer elutasítja.
„6&7” beállításnál mindkét bemenetet elutasítja.

1-6. Trigger-beállítások másolása
Ezzel a funkcióval az összes eddigi oldalon elvégzett beállítást átmásolhatjuk az egyik
bemenettől egy másikhoz.

TRIG  IN=    1      
Copy to Input= 1     

 A Trigger Setup Copy végrehajtása után az előző trigger-beállítások felülíródnak!

 TRIG IN (A triggerbemenet száma)
Kijelöljük azt a bemenetet (1 – 10), amelynek a beállításait másolni akarjuk.
  Copy to Input (A másolás célját képező bemenet száma)
Itt választjuk ki a bemenet számát (1 – 10), ahová a beállításokat át akarjuk másolni.
Kezelés
1.A fent látható kijelzőoldalon megadjuk a másolás forrását és célját, majd megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés, amely megerősítést kér:”Are you
sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a másolás végbemegy.
* A másolást a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

Általános paraméterek (COMMON)

Az itteni beállítások az összes padbemenetre (1 – 10) érvényesek. A csoport három
kijelzőoldalt tartalmaz.

2-1. Érték emelése/csökkentése
Itt egy olyan padfunkciót állíthatunk be, amellyel az aktuális szett számát egy pad leütésével
eggyel emelhetjük vagy csökkenthetjük.



TRIG Common
IncIn= 4  DecIn=  5 

 IncIn (Az értéket megemelő pad)
Lehetséges beállítások: –, 1 – 10
Itt adjuk meg a triggerbemenetet, amely a +1 emelésért felel. „–” beállításnál ez a funkció
nincs hozzárendelve a padhoz.
 DecIn (Az értéket csökkentő pad)
Lehetséges beállítások: –, 1 – 10
Itt adjuk meg a triggerbemenetet, amely a -1 csökkentésért felel. „–” beállításnál ez a funkció
nincs hozzárendelve a padhoz.
* Az ütősszett átkapcsolása után is megmarad ez a beállítás. Ha ezt a funkciót minden
ütősszetthez hozzá akarjuk rendelni, a Drum Kit Voice Edit üzemmód [2-6 Function] fejezetét
kell elolvasnunk.

2-2. Bemenetek felcserélése
A padoktól érkező triggerjeleket átkapcsolja a az 1. és 9/10. triggerbemenetek között.

TRIG Common
In Excg=    normal   

 In Excg (Bemeneteket felcserélni)
normal: normál üzem
In10, 1/9: Az 1. és 9/10. bemenetek jeleit cseréljük fel.
Ha a pad az 1. bemenetnél szól:
→ Ezt az eventet a 10. bemenet padjának jeleként felismeri a hangszer (úgy, mintha egy
triggerjelet fogadna a 10. aljzat) és a berendezés ennek megfelelően reagál.
Ha a Rim-Pad az 1. bemenetnél szól:
→ Normál üzem. Ezt az eventet a hangszer mint az 1. aljzatra kötött Rim-pad jele ismeri fel.
Ha a pad a 9. bemenetnél szól:
→ Ezt az eventet az 1. bemenet padjának jeleként felismeri a hangszer (úgy, mintha egy
triggerjelet fogadna az 1. aljzat) és a berendezés ennek megfelelően reagál.
Ha a pad a 10. bemenetnél szól:
→ Ezt az eventet a 9. bemenet padjának jeleként felismeri a hangszer (úgy, mintha egy
triggerjelet fogadna a 9. aljzat) és a berendezés ennek megfelelően reagál.

2-3. A trigger-beállítások átnevezése
Megváltoztatja az éppen kiválasztott és átdolgozott triggerbeállítás elnevezését.

TRIG Common
TrgName=  Medium   

 TrgName (A trigger-beállítások elnevezése)
Kezelés
1.A villogó kurzort a [SEL] gombokkal arra a jelre visszük, amelyet meg akarunk változtatni.
2.A [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a kívánt jelet. 



3.Az első két lépés ismételjük. A song címe max. 8 karakterből állhat.

● A lehetséges jelek:
szünet
! „ #  $ % &  ' (  ) * + , -. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ ` a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } → ←

Drum Kit Voice Edit üzemmód 15. oldal
Ebben az üzemmódban állítjuk be, az éppen kiválasztott ütősszettben melyik hangszínt
melyik paddal és milyen módon szólaltassuk meg.

 Mit tehetünk Drum Kit Voice Edit üzemmódban?
Ez az üzemmód különböző beállításokat tartalmaz, amelyek az éppen beállított ütősszettre
érvényesek.
Mind a gyári (Preset 1 – 48), mind a User (49-80) szetteket át lehet szerkeszteni.

Az átdolgozott ütősszettet elmenthetjük a Store funkcióval mint felhasználói (User 49-80)
szettet.
* Ha mentés előtt más ütősszettet töltünk be, az értékek visszatérnek az eredeti beállításhoz.
* A gyári helyekre nem lehet saját beállításokat menteni.

 A Drum Kit Voice Edit üzemmód előhívása
Megnyomjuk a kezelőfelületi [VOICE] gombot.
Ekkor megjelenik a Voice-paraméterek  fő kijelzőoldala.

KIT  IN= pad 1  V= 1
=K/017     BDaftty1

*  A gombot  kétszeri  megnyomása  után  az  üzemmódon  belül  a  [1-2  Volume,  Pan]  oldal
jelenik meg.

 Milyen funkciókat találunk a Drum Kit Voice Edit üzemmódban?
A funkciók öt alcsoportra oszlanak:
1. Voice paraméterek
A pad minden bemeneti jeléhez hangszínt választ.
2. Közös paraméterek a bemenetekhez 
Valamennyi padbemenet jelére érvényes közös hangszín-paramétereket tartalmaz.
3. Téreffekt-paraméterek (Reverb)
Itt állítjuk be a belső téreffektet.
4. Setup
Miután kiválasztottunk egy ütősszettet, ez a funkció átmásolja ennek hangszín-beállításait és a
MIDI-átvitel beállításait.
5. Az ütősszettek közös paraméterei



Az összes ütősszettre érvényes közös paraméterek

Kezelés
1.Átdolgozás előtt Drum Kit Play üzemmódban a [Drum Kit & Song] részben kiválasztjuk a
az ütősszettet.
2.Megnyomjuk a [VOICE] gombot, ezzel előhívjuk a Drum Kit Voice Edit üzemmódot.
3.A [PAGE] gombokkal arra a listára megyünk, amelyen dolgozni akarunk.
* Ha Utility üzemmódban a [Jump to Recent Page] paraméter beállítása „on”, a hangszer az
utoljára használt oldalt mutatja, amikor belépünk az üzemmódba.
4.A [SEL] gombokkal a kurzort a megfelelő paraméterre visszük. A paraméter villog.
* Ha csak egy paraméter látható, a kurzort nem kell mozgatni.
5.A [VALUE] gombokkal beállítjuk a paraméter-értékeket ill. ki/bekapcsoljuk, amit lehet. Ha
átdolgozás közben megnyomjuk a [VOICE] gombot, meghallgathatjuk a Drum Kit-hangszínt.
* Amikor megváltoztatunk egy értéket, megjelenik egy * a „KIT” mellett. Miután az adatot
elmentettük, a csillag eltűnik.
6.Ha a változtatásokat el akarjuk menteni User szettként, a következő a teendő:
* A változtatások elvesznek, ha mentés előtt más szettet választunk!
6-1 Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Megjelenik a következő kijelző:

Store Drumkit
To=  49  Init Kit

6-2 A [VALUE] gombokkal választunk egy számot a beállításoknak (49-80), ezt beírjuk a 
„To=” mellé. Ide mentjük adatainkat. Megjelenik a beállított szám és elnevezés.

6-3 Megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot, mire megjelenik a megerősítést kérő üzenet.

Store KIT  to= 49
Are you sure?

6-4 Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a mentés 
megtörténik.
* A folyamatot a [VALUE–] gombbal szakíthatjuk meg.

A mentés végrehajtása után megjelenik a kijelzőn a „Complete!” (Végrehajtva) üzenet.

1. Voice paraméterek

Itt választjuk ki a hangszínt a pad minden bemeneti jeléhez.
A bemeneti jel az a triggeradat, amelyet a hangszer 1 – 10. bemenetére rákötött pad vagy a
triggerszenzor küld.
Ha olyan padokat használunk, mint a TP60/80, KP60/80, PCY60/80, DT10/20 stb.
(amelyeknek csak egy kimenetük van), minden aljzathoz csak egy-egy bemeneti jel tartozik.
Ha a pad, mint pl. a TP80S, PCY80S stb. két kimenetet használ, minden aljzathoz két-két
bemeneti jel (padbemenet és Rim-átkapcsolás vagy kétféle padbemenet stb.) tartozik.
A Voice-paraméterek hét kijelzőoldalon állíthatók be.

Az átdolgozni kívánt bemeneti jelforrás kiválasztása
A Voice-paraméterek átdolgozásának kijelzőjén először ki kell választani a bemeneti
jelforrást.



Vegyük figyelembe, hogy egy triggerbemenethez max. 2 hangszín vagy event (2 hangszín egy
padütésre) rendelhető hozzá. Ez a két szint vagy réteg (layer). Ha egy kétrétegű hangszínt
használunk, meg kell adni a layer számát is.

KIT IN=pad   1    V=1 
=K/019    MapleA20

  IN (Bemeneti jelforrás)
Minden bemeneti jelforrást a következőképpen határozunk meg:

pad 1 Padbemenet az 1. triggerbemeneti aljzathoz.
rim 1 Rim-átkapcsolás az 1. triggerbemeneti aljzathoz.
pad 2 Padbemenet a 2. triggerbemeneti aljzathoz.
rim 2 Rim-átkapcsolás a 2. triggerbemeneti aljzathoz.
▪
▪

▪
▪

rim 6 Rim-átkapcsolás a 6. triggerbemeneti aljzathoz
pad 7 Padbemenet a 7. triggerbemeneti aljzathoz.
rim 7 Rim-átkapcsolás a 7. triggerbemeneti aljzathoz.
open Padbemenet (ha a hi-hat controller nem teljesen zárt) a 8. triggerbemeneti

aljzathoz.
rimOpen Rim-átkapcsolás (ha a hi-hat controller nem teljesen zárt)  a 8. triggerbemeneti

aljzathoz.
close Padbemenet (ha a hi-hat controller teljesen zárt) a 8. triggerbemeneti aljzathoz.
rimCls Rim-átkapcsolás (ha a hi-hat controller teljesen zárt)  a 8. triggerbemeneti

aljzathoz.
footCl Az event, amely a 8. triggerbemeneti aljzathoz kerül kiadásra, ha a hi-hat

controller zárt.
splash Splash-event a hi-hat controllerhez a 8. triggerbemeneti aljzathoz.
pad 9 Padbemenet a 9. triggerbemeneti aljzathoz
pad 10 Padbemenet a 10. triggerbemeneti aljzathoz
* A Utility üzemmód [1-1 Learn Mode] beállításának megfelelően a bemeneti jelforrást a pad
leütésével is megadhatjuk.
* A csak egy kimenettel rendelkező padoknak nincs rim-átkapcsolási funkciója.

 Layer Number (A rétegek száma)
Lehetséges beállítások: 1, 2, –
Ha két réteget használunk, itt adjuk meg, melyiket akarjuk beállítani.
Ha csak egy rétegünk van, a beállítás „–”, és nem lehetséges az átkapcsolás.
*  Az [1-1, Voice] kijelzőoldalon állíthatjuk be, 2 réteget vagy csak egy hangszínt használunk-
e.

Ha egy ütősszettben több padhoz is azonos MIDI-hangszámot rendeltünk, a trigger-
bemenet az alacsonyabb számút részesíti előnyben. Mindegy, melyik padot ütjük meg,
ugyanaz a hangszín (beállítás) kerül kiadásra.

1-1. Voice
Ez a funkció minden bemeneti jelforráshoz egy hangszínt rendel hozzá. Egy bemeneti
jelforráshoz egyszerre két hangszínt rendelhetünk hozzá, ezek egyetlen ütéssel szólaltathatók
meg.



KIT IN=pad   1    V=2 
=K/019     MapleA20

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. Itt adjuk meg, hogy két réteg vagy
csak egy hangszín jelenjen meg a kijelzőn. Layer-számként „1” vagy „2” adható meg.
 Hangszín-kategóriák
Itt adjuk meg az ütőshangszínt, amelyet a bemeneti jelforrás 2. rétege játszik.
Az alábbi betűk egy-egy hangszín-kategóriát adnak meg:
K Kick (basszus üstdob)
k Elektromos basszus üstdob
S Snare (pergődob)
s Elektromos pergődob
T Tomtom
t Elektromos tomtom
C Cymbals (cintányérok)
P Percussion (ütős hangszerek)
E Effekt 1
e Effekt 2
b Bass
H Hi-hat
L Drum Loop
m különböző hangszínek

 Hangszín száma és megnevezése
Itt választjuk ki a hangszínt, amelynek száma (1 – 127) és megnevezése látható a kijelzőn.
Ha „ 2 Layer”-t választottunk, a hangszín megnevezése mellett „*” látható. „0” beállításnál a
hangszín megnevezése helyett „NoAssign” (nincs hozzárendelés) jelenik meg, és nem szólal
meg semmilyen hangszín.
* Az ütőshangszínek listáját az eredeti referenciakönyv 38. oldalán találjuk.

1-2. Volume, Pan

Itt állítjuk be a bemeneti jelforrás egyes rétegeitől érkező ütős hangszínek hangerejét és helyét
a sztereó hangképben (panoráma).

KIT IN=pad   1    V=1 
Vol=  120       Pan=  C 

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. 
 Vol (Hangerő)
Lehetséges beállítások: 0 - 127
 Panoráma
Lehetséges beállítások: L64 – C (közép) – R63

1-3. Tuning



Ez a funkció meghatározza a bemeneti jelforrás egyes rétegeitől érkező hangszínek
hangmagasságát.

KIT IN=pad   1    V=1 
Tune C=  0      F=    0  

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. 
 Tune C (Durva hangolás)
Lehetséges beállítások: -24 – 0 - +24
A beállítás itt félhangnyi lépésekben történik.
 Tune F (Finom hangolás)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 – +63
A beállítások itt kb. 1,17 centnyi lépésekben történik (1 cent = 1/100 félhang)

1-4. Layer Balance
Ha egy hangszín két rétegből áll (azaz két hullámforma-elemből), ezzel a funkcióval állítjuk
be a bemeneti jelforrás két szintje közötti hangerő-egyensúlyt.
* Ha a hangszín csak egy elemből áll, az itteni beállítás nem hat.

KIT IN=pad   1    V=1 
LayerBalance=+10    

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. 
 LayerBalance (Hangerő-egyensúly a rétegek között)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63, ---
Itt állítjuk be a hangerő-egyensúlyt.
* Ha a hangszín csak egy rétegből áll, a kijelzőn „---„ látható, és nem lehet beállítást végezni.

1-5. Decay, Cutoff Frequency
Itt állítjuk be a lecsengés idejét és a hangszín szűrőjének határfrekvenciáját, ezáltal
meghatározzuk a bemeneti jelforrás minden szintje hangszínének hangzását.

KIT IN=pad   1    V=1 
Decay=    0     Fc=   0 

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. Itt adjuk meg, hogy két réteg vagy
csak egy hangszín jelenjen meg a kijelzőn. Layer-számként „1” vagy „2” adható meg.
 Decay
Lehetséges beállítások: -64 – 0 – +63
A pozitív értékek hosszabb lecsengést eredményeznek.
 FC (Határfrekvencia)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 -  +63
Pozitív értékek világosabb, negatív értékek tompább, melegebb hangzást eredményeznek.



1-6. Note number
Ez a funkció adja meg az egyes szintek MIDI-hangszámát, amely kiadásra kerül, amikor a
bemeneti jelforrástól jel érkezik.

KIT IN=pad   1    V=1 
Note#=   33(A  0) 

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. 
 Note# (MIDI Note Number)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C – 2 – G8)
Itt választjuk ki a MIDI-hangszámot. A hangszín száma és elnevezése látható a kijelzőn. 
* Ha a kiválasztott MIDI-hangszámot már másik bemeneti jelforráshoz rendeltük hozzá, a
„Note=” mellett „*” jelenik meg.

1-7. Channel, Gate time
Itt választjuk ki a MIDI-adáscsatornát és a „Gate Time” értéket (a hang időtartamát a Note-On
és Note-Off üzenet között).

KIT IN=pad   1    V=1 
Ch= 10      GateT= 0.3s 

 IN (bemeneti jelforrás)
 Layerek (rétegek) száma
Itt adjuk meg a bemeneti jelforrást és a beállítás szintjét. 
 Ch (MIDI-csatorna)
Lehetséges beállítások: 1 - 16
 GateT (Hanghosszúság)
Lehetséges beállítások: 0,0s – 9,9s

2. A bemenetek közös paraméterei

Ez az alcsoport határozza meg minden padhoz a bemeneti jelforrás hangszín-paraméterei
szintjeinek bemenetét. Nyolc kijelzőoldalon dolgozhatunk. 

Az átdolgozni kívánt bemeneti jelforrás kiválasztása
Az Input Common Parameters Edit kijelzőjén először ki kell választani a bemeneti jelforrást.

KIT IN=pad   1    
X  Fade=0   -------------

Itt is érvényes: ha egy ütősszettben több padhoz is azonos MIDI-hangszámot rendeltünk, a
triggerbemenet az alacsonyabb számút részesíti előnyben. Mindegy, melyik padot ütjük meg,
ugyanaz a hangszín (beállítás) kerül kiadásra. Ha tehát a [2-1 Cross Fade] – [2-5. Key Off
Enable] oldalon végzett beállítások érvénytelenek, a következő kijelző jelenik meg, és nem
lehet változtatásokat végrehajtani:

KIT IN=pad   1    
(Note# in use)

2-1. Cross Fade



Ez a funkció határozza meg a Velocity (hangerő) átúszását a kétrétegű hangszínek két rétege
között.

KIT IN=pad   1    
X  Fade=0   ___----____ 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 (Az átúszás jellege)
Lehetséges beállítások: 0 – 9
Itt állítjuk be az átúszás típusát (Cross Fade Type, „1” – „9”). A számtól jobbra megjelenik a
görbe. „0” beállításnál nincs átúszás.

2-2. Reverb Send
Ez a funkció határozza meg a hangszínhez adódó téreffekt részarányát.
* A téreffekt tényleges szintje az itt megadott és az [5-2, Drum Reverb Send] paraméterérték
szorzatából adódik.

KIT IN=pad   1    
Reverb  send=    15   

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 Reverb send (Téreffekt adásszintje)
Lehetséges beállítások: 0 – 127

2-3. Alternate Group, Key Assign Mode
Alternate Group: Ez azonos csoportszámmal ellátott hangszínek csoportja. Az egy csoportba
sorolt hangszínek soha nem szólalhatnak meg egyszerre. Ha pl. egy nyitott és egy zárt hi-hat
azonos csoportszámot kapott, az egyik hangszín kikapcsol, amikor a másikat szólaltatjuk meg.
Key Assign Mode: Ez határozza meg a hang kiadásának szabályait arra az esetre, amikor
több, azonos MIDI-hangszámú hangszínt kell egyszerre kiadni.

KIT IN=pad   1    
AltG =  0       Key=semi 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 AltG (Alternate Group, váltakozó csoport)
Hangszínek, amelyek azonos MIDI-hangszámmal rendelkeznek, és amelyek soha nem
szólalhatnak meg egyszerre. „0” beállításnál a két angszín megszólalhat egyszerre.
* Egyes hangszíneket (pl. Hi-Hat) eleve Alternate Group-beállítással programoztak.
 Key (Key Assign Mode)
Ez határozza meg a hang kiadásának szabályait arra az esetre, amikor több, azonos MIDI-
hangszámú hangszínt kell egyszerre kiadni.
poly: Az egyszerre kiadható hangszínek száma korlátlan.
semi: Az adott hangszámmal max. két hangszín szólalhat meg egyszerre. Ha egy harmadik 

hangszínt akarnánk kiváltani, az egyik előző hangszín kikapcsol.
mono: Egyszerre egy hangszín szól, a másik azonnal kikapcsol.



high: Egyszerre csak egy hangszín szól, az esetleg szóló hangszínek kikapcsolnak. Még ha 
túlléptük is a 32 hangú maximális polifóniát, az itt beállított hangszám nem kapcsol ki.

2-4. Hold Mode
Ez a funkció határozza meg a hangszín rétegeinek „Hold Mode” állapotát.

KIT IN=pad   1    
Hold Mode=    off 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 Hold Mode
on: Ahányszor egy padot megütünk, a MIDI-Note-On vagy MIDI-Note-Off eventek 
egymás után kiadásra kerülnek.
off: Normál üzemmód. Amikor megütünk egy padot, csak egy MIDI-Note-On event kerül 

kiadásra (miután a beállított Decay-idő letelt, automatikusan a Note-Off event kerül 
kiadásra.)

* „On” beállításnál ajánlatos a [2-3, Alternate Group, Key Assign Mode] oldalon a „key=
high” beállítást elvégezni.

2-5. Key Off Enable
Ez a funkció határozza meg, hogy a hangszínre vonatkozó MIDI-Note-Off eventeket a
hangszer felismerje-e.

KIT IN=pad   1    
Key Off=  disable  

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 Hold Mode
enable: Note-Off üzenetek felismerésre kerülnek
disable: Note-Off üzenetek nem kerülnek felismerésre.
* „Disable” beállításnál megtörténhet, ha egyes hangszínek gerjednek. A hangszínt ilyenkor a
[SHIFT] + [VOICE] gombbal kapcsolhatjuk ki.

2-6. Function
A hangszínnel összefüggésben a bemeneti jelforrás triggerének megfelelően itt más funkciók
vezérlését is beállíthatjuk.

KIT IN=pad   1    
Func=              normal 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 Func (Function)
Itt választjuk ki a funkciót, amelyet a triggerbementtel vezérlünk.
normal Normál üzemmód
pad song A pad song* lejátszását vezérli.



click onoff Be- és kikapcsolja a metronómot.
inc drumkit Eggyel emeli az ütősszett számát.
dec drumkit Eggyel csökkenti az ütősszett számát.
trig bypass Be- és kikapcsolja az illető funkciót (l. a továbbiakban).
start/stop A Main (fő) song lejátszását vezérli.
Main Song: Az a fő song, amelyet a Drum Kit Play üzemmódban mint ilyet kijelöltünk és a
kezelőfelületről vezérlünk.
Pad Song: Az itt kiválasztott beállításnak megfelelően a triggerbemenettel vezéreljük a
lejátszást. A pad song lejátszása a fő songtól független. Mind a három pad song
megszólaltatható a fő songgal egyidőben.
* További információkat a pad songok beállításához a [2-7, Pad Song] részben találunk.
* Ha más bemeneti jelforrásokhoz már kiválasztottunk 3 pad songot, a kijezőn a „pad song”
lehetőség nem jelenik meg, helyette „ ---------„ látható.

2-7. Pad Song
Ez a funkció tartalmazza a pad songok beállításait.
Ezek a beállítások akkor érvényesek, ha egy bemeneti jelforrás triggere, amelyet az előző
funkcióban kiválasztottunk, a pad songot vezérli.

KIT IN=pad   1    
Song=    1 = - - = play 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
 Song száma
Itt adjuk meg a song számát (1 – 127), amelyet pad songként kijelölünk.
 Ismételt lejátszás
rp: A song ismételten felhangzik (ahányszor véget ér, visszaugrik az elejére).
--: Normál játékmód
 A lejátszás módja
play Amikor egy padon játszunk, ezzel indítjuk a hozzárendelt pad songot.
chse: Amikor egy padon játszunk, a hozzárendelt pad songnak pontosan egy üteme hangzik 

fel.
ctof: Amikor egy padon játszunk, a hozzárendelt song lejátszása ugyanúgy indul és áll le, 

mint a „play” beállításnál: a pad song azonban leáll, amikor egy másik pad song 
felhangzik, amelynek a beállítása szintén „ctof”. Így mindig csak egy „ctof” song szól 
egyszerre.
* A pad song csak a 7.,8., 9. és 10. MIDI-csatornák adatait játssza le.
* Ha a pad song tempója vagy hangszíne nem megfelelő, válasszuk ki újra az ütősszettet!
* Az alábbi szabályok megakadályozzák a songok és MIDI-csatornák áthallását:
•Az ütősszett első pad songja azon a MIDI-csatornán kerül kiadásra, amely az eredeti
csatornaszám mínusz 4 eredményeként keletkezik.
•Az ütősszett második pad songja azon a MIDI-csatornán kerül kiadásra, amely az eredeti
csatornaszám plusz 4 eredményeként keletkezik.
•A harmadik pad songnál a MIDI-csatornák a következőképpen változnak:

7 → 15,  8 → 16, 9 → 1,  10 → 2



2-8. Rim To Pad

Ez a funkció csak akkor él, ha a bemeneti jelforrás Rim-kapcsoló.
Azáltal, hogy a rimet (a dob keretét) megütjük, ugyanazon pad eventjeit küldhetjük a rim-
átkapcsolás eventjeivel együtt.
Beállítástól függően a pad a rimmel együtt a pergődobot is kiválthatja.

KIT IN=pad   1    
RimTopad=  -------- 

 IN (bemeneti jelforrás)
Itt adjuk meg a beállítani kívánt bemeneti jelforrást (l. az ábrát).
* Kiválasztja a Rim-átkapcsolás jelforrását.
 RimTopad (Rim a padhoz)
Megadja az eventet, amely kiadásra kerül, ha a rimen játszunk.
disable: Csak a Rim-átkapcsolás eventjét küldi.
enable: A Rim-átkapcsolás eventjét és egy pad eventet küld.
* Ha a bemeneti jelforrásnak nem a Rim-átkapcsolást választottuk, megjelenik a „--------„, és
nem lehet beállításokat végezni.

3. A téreffekt (Reverb) paraméterei

Ezzel a funkcióval állítjuk be a DTXPRESS III belső téreffektjét.  Két kijelzőoldalon
dolgozhatunk. 

3-1. Reverb Type, Time
Itt adjuk meg a téreffekt jellegét és felhangzásának idejét.

KIT  Reverb 
Type=hall  1         T= 18 

 Type (A téreffekt típusa)
Itt adjuk meg a téreffekt jellegét.
none nincs effekt, "száraz" hangzás
hall 1 kis terem
hall 2 nagy terem
room 1 kis helyiség
room 2 nagy helyiség
room 3 magas mennyezetű helyiség
stage 1 nagy színpad
stage 2 kis színpad
plate visszhanglemez szimulációja
white különleges, rövid téreffekt
tunnel alagútbeli hangzásra emlékeztető effekt
basemnt pincebeli hangzásra emlékeztető effekt

 T (Reverb Time)
Lehetséges beállítások: 0 – 69



Itt állítjuk be a téreffekt hatásának idejét, ezzel meghatározzuk a hangzás jellegét is.

3-2. Reverb Master Return

Ezzel a funkcióval adjuk meg minden ütősszetthez a téreffekt visszavezetési szintjét. Ezzel
meghatározzuk az egész DTXPRESS III-rendszer hangerejét.

KIT  Reverb 
MasterReturn=  64    

 Master Return (Az effekt összaránya)
Lehetséges beállítások: 0 - 127

4. Setup

Miután kiválasztottunk egy ütősszettet, ezzel a funkcióval másolhatjuk a MIDI-adatátvitel és a
hangszínek beállításait. Három kijelzőoldalon dolgozhatunk.

4-1. Programváltás, Bank Select

Miután kiválasztottunk egy ütősszettet, ezzel a funkcióval megadhatjuk a MIDI-programváltás
csatornájának számát valamint a Bank Select MSB és LSB értékét, amely kiadásra kerül.
A beállítás minden MIDI-csatornához elvégezhető.
Az ütősszett átkapcsolásával egy másik MIDI-berendezés hangszíneit kapcsolhatjuk át.

KIT  PC    Ch  1  = off   
PC= ---  M= --- L= --- 

 MIDI-csatorna
Lehetséges beállítások: Ch1 – Ch16
 Programváltás-üzenetek küldése
on küldés
off nincs küldés
 PC (Programm Change, Programváltás száma)
Lehetséges beállítások: 1 - 128
 M (Bank Select MSB)
 L (Bank Select LSB)
Lehetséges beállítások: 0 – 127
Megadja a programváltás bankját, amikor átkapcsoljuk az ütősszettet. A bankot a két értékkel
határozzuk meg.
* További információkat a másik MIDI-berendezés útmutatójának hangszínlistájából, MIDI-
adatformátum-táblázatából stb. meríthetünk.

4-2. Hangerő, panoráma

Miután kiválasztottunk egy ütősszettet, ezzel a funkcióval megadhatjuk a kiadandó MIDI-
controllerszámot a hangerőhöz és panorámához.
A beállítás minden MIDI-csatornához elvégezhető.



Az ütősszett átkapcsolásával egy másik MIDI-berendezés hangszínének hangerejét és sztereó
hangképbeli pozícióját kapcsolhatjuk át.

KIT  CC    Ch  1  = off   
Vol= ---          Pan= --- 

 MIDI-csatorna
Lehetséges beállítások: Ch1 – Ch16
 Controller-üzenetek küldése
on küldés
off nincs küldés
 Vol (Hangerő)
Lehetséges beállítások: 1 – 128
Itt adjuk meg a számot, amelyet a hangszer mint Volume Controllert küld.
 Pan
Lehetséges beállítások: 
0 – 127
Itt adjuk meg a számot, amelyet a hangszer Pan-Controllerként küld.

4-3. Ütős hangszín másolása
Ezzel a funkcióval az [1-1 Voice] – [2-7 Pad Song] paraméter-beállításokat átmásolhatjuk az
egyik bemeneti jelforrástól egy másikhoz.

KIT  IN=  pad  1      
CopyTo In= pad 1     

 A másolás végrehajtása után a célként megadott bemenet ütősszettjének hangszín-
beállításait az új adatok felülírják!

 IN (A másolás forrása)
Kijelöljük azt a bemenetet (1 – 10), amelynek a beállításait másolni akarjuk.
  CopyTo In (A másolás célját képező bemenet száma)
Itt választjuk ki a bemenet számát (1 – 10), ahová a beállításokat át akarjuk másolni.

Kezelés
1.A fent látható kijelzőoldalon megadjuk a másolás forrását és célját, majd megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés, amely megerősítést kér:”Are you
sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a másolás végbemegy.
* A másolást a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

Az ütősszettek általános paraméterei (COMMON)

Az itteni beállítások az összes ütősszettre érvényesek. A csoport öt kijelzőoldalt tartalmaz.

5-1. Volume
Itt adjuk meg az ütősszett összhangerejét.



KIT Common
Volume=            127 

 Volume
Lehetséges beállítások: 0 - 127

5-2. Drum Reverb Send
Itt adjuk meg az összes ütős hangszín téreffektjének adásszintjét.

KIT Common
DrumRevSend=    40 

 DrumRevSend (Téreffekt adásszintje)
Lehetséges beállítások: 0 – 127
A tényleges téreffekt az itt megadott és a [2-2 Reverb Send] funkciónál beállított adásszint
szorzatából adódik.

5-3. Hi-Hat Sensitivity
Itt adjuk meg a hátoldali HI-HAT CONTROL-aljzatra kötött lábpedál érzékenységét.

KIT Common
HH Sensitivty= 32   

 HH Sensitivty
Lehetséges beállítások: 0 – 63
Magasabb értékek nagyobb érzékenységet eredményeznek.

5-4. Song Select
Itt határozzuk meg, hogy az ütősszettel a fő songot is átkapcsoljuk-e. A tempót is át lehet
kapcsolni.

KIT Common
SongSel=110  ♪=120 

 Song Select (Song száma)
Lehetséges beállítások: ––, 0 – 127
Itt adjuk meg annak a fő songnak a számát, amelyet az adott ütősszetthez kiválasztottunk. A
song „––”  beállításnál nem kapcsol át.
♪ (Tempo)
Lehetséges beállítások: ––, 30 – 300
Meghatározza az új song tempóját. „––” beállításnál a tempó nem változik.

5-5. Drum Kit Name
Itt változtatjuk meg az éppen átalakított ütősszett elnevezését.

KIT Common
KitName= Acoustic 

 KitName (Az ütősszett elnevezése)
Kezelés



1.A villogó kurzort a [SEL] gombokkal arra a jelre visszük, amelyet meg akarunk változtatni.
2.A [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a kívánt jelet. 
3.Az első két lépés ismételjük. Az ütősszett elnevezése max. 8 karakterből állhat.

● A lehetséges jelek:
szünet
! „ #  $ % &  ' (  ) * + , -. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ¥ ] ^ _ ` a b c d e f g
h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } → ←

Song Jobs üzemmód 24. oldal
Ebben az üzemmódban dolgozhatjuk át az éppen kiválasztott felhasználói (User, 97 –
128) songot.

 A Song Job üzemmód előhívása
Megnyomjuk a kezelőfelületi [SONG] gombot.
Ekkor megjelenik a Voice-paraméterek  fő kijelzőoldala a Tempo, Repeat Playback
paraméterekkel.

SONG
♪=120   Repeat= off

* A gombot kétszer megnyomva az üzemmódon belül a [8. Clear Song] (Song törlése) oldal
jelenik meg.

 Milyen funkciókat találunk a Song Job üzemmódban?
A funkciók kilenc alcsoportra oszlanak:
1. Tempó, ismételt lejátszás
2. Programváltás, Bank Select
3. Hangerő, panoráma
4. Song másolása
5. Kvantálás
6. Sáv törlése
7. Sávok keverése
8. Song törlése
9. Song elnevezése

Kezelés
1.Átdolgozás előtt Drum Kit Play üzemmódban a [Drum Kit & Song] vagy [Song & Mute]
részben kiválasztjuk a felhasználói songot.
2.Megnyomjuk a [SONG] gombot, ezzel előhívjuk a Song Job üzemmódot.
* Ha ezt akkor tesszük, amikor éppen egy gyárilag beprogramozott (Preset) songot jelöltünk
ki, megjelenik az üzenet” „Can’t edit preset song” (Gyárilag beprogramozott songot nem lehet
szerkeszteni), és az üzemmódot nem lehet előhívni.
3.A [PAGE] gombokkal arra a listára megyünk, amelyen dolgozni akarunk.



*Ha Utility üzemmódban a [Jump to Recent Page] paraméter beállítása „on”, a hangszer az
utoljára használt oldalt mutatja, amikor belépünk az üzemmódba.
4.A [SEL] gombokkal a kurzort a megfelelő paraméterre visszük. A paraméter villog.
*Ha csak egy paraméter látható, a kurzort nem kell mozgatni.
5.A [VALUE] gombokkal beállítjuk a paraméter-értékeket ill. ki/bekapcsoljuk, amit lehet. 

Minden változás, amelyet a Song Job üzemmódban végrehajtunk, közvetlenül bekerül a
DTXPRESS III memóriájába, ezért külön mentésre nincs szükség.

1. Tempó, ismételt lejátszás
Ezzel a művelettel megváltoztatjuk a Song-Header tempóinformációját és beállíthatjuk a
felhasználói song ismételt lejátszását.

SONG
♪=120  Repeat= off

♪ (Tempo)
Lehetséges beállítások: 30 - 300
 Repeat (Ismételt lejátszás)
Lehetséges beállítások: on, off
„on” beállításnál a song ismételten felhangzik. „off” beállításnál a song normál módon
lejátszásra kerül, és a végén leáll.

2. Programváltás, Bank Select
Ez a művelet határozza meg a hangszínt, amelyet a felhasználói song MIDI-csatornái
használnak (megváltoztatja a hangszín-információt a Song-Headerben). Ez a programváltás
kerül továbbításra, ha a lejátszást leállítjuk és másik songot választunk.

SONG    Ch  1  = off   
PCNo= ----      V= ---- 

 MIDI-csatorna
Lehetséges beállítások: Ch1 – Ch16
 Programváltás-üzenetek küldése
on küldés
off nincs küldés
 PCNo (Programm Change, Programváltás száma)
Lehetséges beállítások: 1 - 128
 V (Bank Select)
Lehetséges beállítások: meldy, drumV
Megadja a bankot, amelyre átkapcsolunk.
meldy A dallamhangszín programváltását küldi (MSB=0)
drumV Az ütőshangszín programváltását küldi (MSB=127)

3. Hangerő, panoráma



Ez a művelet határozza meg a hangerőt és panoráma-pozíciót, amelyek a felhasználói song
MIDI-csatornáira érvényesek (megváltoztatja a Voice-információkat a Song-Headerben). Ez a
controller kerül továbbításra, ha a lejátszást leállítjuk és másik songot választunk.

SONG    Ch  1  = off   
Vol= ----      Pan= ---- 

 MIDI-csatorna
Lehetséges beállítások: Ch1 – Ch16
 Controller-üzenetek küldése
on küldés
off nincs küldés
 Vol (Hangerő)
Lehetséges beállítások: 0 – 127
 Pan
Lehetséges beállítások: 0 – 127

4. Song másolása
Ezzel a művelettel átmásolhatjuk a forrásként kiválasztott songot az éppen megadott User
Song-memóriahelyre. az [1-1 Voice] – [2-7 Pad Song] paraméter-beállításokat átmásolhatjuk
az egyik bemeneti jelforrástól egy másikhoz.

SONG Copy    
from=     1Latiniq      

 A másolás végrehajtása után a célként megadott song adatait az új songadatok felülírják!

 from (A másolás forrása)
Kijelöljük a másolni kívánt songot, amelynek száma és elnevezése látható. A forrás lehet
gyárilag beprogramozott (Preset) song is.

Kezelés
1.A fent látható kijelzőoldalon megadjuk a másolni kívánt songot, majd megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés, amely megerősítést kér:”Are you
sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a másolás végbemegy.
* A másolást a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
* Song lejátszása közben ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Megjelenik a hibaüzenet:
„ERROR SEQ is running”. Állítsuk le a songot, és ismételjük meg a műveletet!
* Ha másolás közben kiderül, hogy nincs elég memória, megjelenik a hibajelzés:”ERROR
Memory Full”. Töröljük a fölöslegessé vált adatokat, és ismételjük meg a műveletet!
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

5. Kvantálás
Ezzel a művelettel megadott érték szerint kvantálhatjuk a felhasználói song minden sávját.
quantize Ezzel a művelettel kiigazítjuk a felvett sávok időzítésbeli egyenetlenségeit. A 

kvantálási értéket hangértékben adjuk meg. 



SONG Quantize    
Tr=1           Value=♪

 A kvantálás végrehajtása után a megadott song kiválasztott sávjának adatai megváltoznak!

 TR (Sáv)
Kijelöljük a sávot (1 vagy 2), amelyet kvantálni akarunk. 
 Value (Kvantálási érték)
Lehetséges beállítások: negyedhang, negyedtriola, nyolcad, nyolcadtriola, tizenhatod,
tizenhatodtriola

Kezelés
1.A fent látható kijelzőoldalon megadjuk a sávot és kvantálási értéket, majd megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés, amely megerősítést kér:”Are you
sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a kvantálás végbemegy.
* A kvantálást a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
* Song lejátszása közben ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Megjelenik a hibaüzenet:
„ERROR SEQ is running”. Állítsuk le a songot, és ismételjük meg a műveletet!
* Ha kvantálás közben kiderül, hogy nincs elég memória, megjelenik a hibajelzés:”ERROR
Memory Full”. Töröljük a fölöslegessé vált adatokat, és ismételjük meg a műveletet!
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

6. Sáv törlése
Ezzel a művelettel töröljük egy kiválasztott song adott sávjának valamennyi adatát.

SONG Clear Track    
Tr=1           
 TR (Sáv)
Kijelöljük a sávot (1 vagy 2), amelyet kvantálni akarunk. 

Kezelés
1.A fent látható kijelzőoldalon megadjuk a sávot, amelyet törölni akarunk, majd megnyomjuk
a [SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés, amely megerősítést kér:”Are you
sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a törlés végbemegy.
* A törlést a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
* Song lejátszása közben ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Megjelenik a hibaüzenet:
„ERROR SEQ is running”. Állítsuk le a songot, és ismételjük meg a műveletet!
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

7. Sávok keverése
Ezzel a művelettel vegyíthetjük a User Song 1. és 2. sávjának adatait az 1. sávon.

SONG Merge Track    
Are you sure?

Kezelés



Miután megnyomtuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a sávok adatainak keverése
megtörténik.
* Song lejátszása közben ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Megjelenik a hibaüzenet:
„ERROR SEQ is running”. Állítsuk le a songot, és ismételjük meg a műveletet!
* Ha keverés közben kiderül, hogy nincs elég memória, megjelenik a hibajelzés:”ERROR
Memory Full”. Töröljük a fölöslegessé vált adatokat, és ismételjük meg a műveletet!
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

8. Song törlése
Ezzel a művelettel töröljük a kiválasztott song 1. és 2. sávjának szekvencia-adatait.

SONG Clear Song    
Are you sure?

Miután megnyomtuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a sávok adatainak törlése
megtörténik.
* Song lejátszása közben ezt a műveletet nem lehet végrehajtani. Megjelenik a hibaüzenet:
„ERROR SEQ is running”. Állítsuk le a songot, és ismételjük meg a műveletet!
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).

9. Songok át/elnevezése
Megváltoztatja az éppen kiválasztott és átdolgozott song elnevezését.

SONG
SngName=no name   

 SngName (A song elnevezése)

Kezelés
1.A villogó kurzort a [SEL] gombokkal arra a jelre visszük, amelyet meg akarunk változtatni.
2.A [VALUE] gombokkal kiválasztjuk a kívánt jelet. 
3.Az első két lépés ismételjük. A felhasználói song címe max. 8 karakterből állhat.

● A lehetséges jelek:
szünet
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Utility üzemmód 27. oldal
Ebben az üzemmódban állíthatjuk be a DTXPRESS III-rendszer paramétereit és a
MIDI-paramétereket.

 A Utility üzemmód előhívása
Megnyomjuk a kezelőfelületi [UTIL] gombot.
Ekkor megjelenik a System csoport  fő kijelzőoldala (LearnMode).



UT SYSTEM
LearnMode= allwys

* A gombot kétszer megnyomva az üzemmódon belül a [4-1. Equalizer (EQ)] oldal jelenik
meg.

 Milyen funkciókat találunk a Utility üzemmódban?
A funkciók öt alcsoportra oszlanak:
1. System csoport
Itt végezhetünk különböző, a teljes DTXPRESS III-rendszert érintő beállításokat.
2. MIDI csoport
Itt végezhetünk a MIDI- és a TO HOST-funkciókra vonatkozó beállításokat.
3. SEQ csoport
Itt végezhetünk a szekvencerre (songokra) vonatkozó beállításokat.
4. TG csoport 
Itt végezhetünk a hanggenerátorra vonatkozó beállításokat.
5. MAP (Drum Map) csoport
Itt dolgozhatjuk át a „User Drum Map”-et.

Kezelés
1.A  [UTIL]  gombbal  belépünk  az  üzemmódba.  Megnyomjuk  a  [SONG]  gombot,  ezzel
előhívjuk a Song Job üzemmódot.
2.Kiválasztjuk a kívánt alcsoportot.
* A [UTIL] gombbal a következő csoport fő kijelzőoldalára léphetünk.
*A [PAGE] gombokkal arra a listára megyünk, amelyen dolgozni akarunk. Korlátozás nélkül
használhatjuk ezeket.
3.A [SEL] gombokkal a kurzort a megfelelő paraméterre visszük. A paraméter villog.
*Ha csak egy paraméter látható, a kurzort nem kell mozgatni.
4.A [VALUE] gombokkal beállítjuk a paraméter-értékeket ill. ki/bekapcsoljuk, amit lehet. 

Minden változás, amelyet a Song Job üzemmódban végrehajtunk, közvetlenül bekerül a
DTXPRESS III memóriájába, ezért külön mentésre nincs szükség.

1. SYSTEM csoport

Az itteni beállítások a DTXPRESS III teljes rendszerére vonatkoznak. A csoport hat
kijelzőoldalt tartalmaz.

1-1. Learn-Mode
Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, hogy Trigger Setup Edit vagy Drum Kit Edit üzemmódban a
pad (a triggerbemenet) megütésével kiválasztható-e átszerkesztéshez.  A MIDI IN- vagy a TO
HOST-bemeneten érkező  MIDI-Note-On-parancsokkal is kiválaszthatjuk a MIDI-
hangszámokat a User Map Utility üzemmódban történő beállításához.

UT SYSTEM
LearnMode= allwys 



 LearnMode
allwys A pad ill. a MIDI-hangszám mindig kijelölésre kerül.
shift A pad ill. a MIDI-hangszám lenyomott [SHIFT] gombbal kerül kijelölésre.
none A pad vagy a Note-On-event nem jelent kiválasztást.

1-2. Trigger Bypass

Ez a funkció meggátolja a DTXPRESS III-re csatlakoztatott padoktól (beleértve a Hi-Hat
controllert is) érkező triggerjelek vételét. Nem szólaltathatunk meg hangszíneket, nem
küldhetünk MIDI-adatokat. A szekvencer és a hanggenerátor normálisan működik.

TIPP
Ezt a funkciót akkor használjuk, ha az ütősszettünket triggerszenzorokkal láttuk el, vagy ha
songok lejátszása közben nem akarunk véletlenül hangokat bejátszani.

UT SYSTEM
Trig Bypass= off 

 Trig Bypass
off Kikerüli a triggert (nincs jelvétel)
on A trigger normálisan működik (van jelvétel)

1-3. Volume-Mode
Itt állíthatjuk be a kezelőfelületi [ACCOMP.VOL] és [CLICK VOL] szabályzó funkcióját. 

UT SYSTEM
VolMode=practice 

 VolMode
* practice:
[ACCOMP.VOL]
Ezzel a szabályzóval a song kíséretének hangerejét, a [SHIFT] lenyomásával együtt pedig a
pergődob hangerejét szabályozzuk.
[CLICK VOL]
Ezzel a szabályzóval a metronóm hangerejét, a [SHIFT] lenyomásával együtt pedig a
basszusdob hangerejét szabályozzuk.
* live:
[ACCOMP.VOL]
Ezzel a szabályzóval a pergődob, a [SHIFT] lenyomásával együtt pedig a cintányér hangerejét
szabályozzuk.
[CLICK VOL]
Ezzel a szabályzóval a basszusdob, a [SHIFT] lenyomásával együtt pedig a többi ütőshangszer
hangerejét szabályozzuk.

1-4. Ugrás az utolsó oldalra
Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, hogy mindig az az oldal jöjjön be, amelyen Trigger Setup
Edit vagy Drum Kit Edit üzemmódban utoljára dolgoztunk. 



UT SYSTEM
JumpRecentPg=off 

 JumpRecentPg (Ugrás az utolsó oldalra)
on A Trigger Setup Edit, Drum Kit Edit, Utility és Song Job üzemmódban mindig az 

utoljára használt kijelzőoldal jelenik meg először.
off Mindig az illető üzemmód fő kijelzőoldala jelenik meg először.

1-5. Hi-Hat Offset
Ezzel a funkcióval beállíthatjuk az adatértéket, amelyet a lábpedál küld, amelyet a HI HAT
CONTROL aljzatra kötöttünk be. Pozitív vagy negatív értéket állíthatunk be. 

UT SYSTEM
HH OffS= 0 T= 32

 HH OFFS (Hi-Hat Offset)
Ha a pedáltól alacsony érték érkezik, megtörténhet, hogy a hangszín már fel is hangzik. Ha
tehát a pedált csak finoman nyomjuk le, azonnal felhangzik a hi-hat. Itt lehet pontosan
beállítani a hi-hat controller „záró” pontját.
 T (A Foot Splash felismerésének ideje)
Itt állítjuk be a záró hang (Splash) felismerési idejét. Magasabb értékeknél a splash hamarabb
bekövetkezik.
* Túl magas értékek azt eredményezhetik, hogy a hi-hat már normál használatnál is zár.

1-6. Gyári beállítások
Ezzel a funkcióval a DTXPRESS III valamennyi belső beállítását visszaállítjuk a gyári
alapértékekre.

UT SYSTEM
Factory Set

 A Factory Set funkcióval a DTXPRESS III valamennyi belső beállítását visszaállítjuk a
gyári alapértékekre. Ügyeljünk arra, hogy ezzel ne semmisítsünk meg fontos adatokat!
Győződjünk meg arról, hogy minden beállítást és songot, amelyet meg akarunk őrizni,
kimentettünk egy külső eszközre, pl. a Yamaha MDF3 MIDI Data Filer segítségével. (→ [2-
1. Bulk Dump])

Kezelés
1.Előhívjuk a fenti kijelzőoldalt, és megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Megjelenik a
megerősítést kérő üzenet:”Are you sure?”
2.A gombot még egyszer megnyomva végrehajtjuk a funkciót.

2. MIDI csoport

Az itteni beállítások a MIDI és a TO HOST aljzat funkcióira vonatkoznak. A csoport tíz
kijelzőoldalt tartalmaz.



* Olvassuk el előbb az eredeti referenciakönyv 50. oldalán található információkat a [MIDI-
adatformátumról]!

2-1. Bulk Dump
Ezzel a funkcióval adatokat küldhetünk a MIDI OUT- vagy a TO HOST-kimeneten.

UT MIDI BULKDUMP
Fmt=       all data 

 Fmt (Bulk-Dump-formátum)
Itt választjuk ki az adattípust, amelyet Bulk Dump formában továbbítani akarunk.
all data A DTXPRESS III minden adata
system data A Utility üzemmódban beállított adatok (kivéve User Map)
user map User Map adatai
one drumkit Az éppen kiválasztott ütősszett adatai
all drumkit Valamennyi ütősszett adatai
one trigger Az éppen aktív trigger adatai
all trigger Valamennyi felhasználói trigger-beállítás
one song Az éppen kiválasztott User Song adatai
all song Valamennyi User Song adatai

Kezelés
1.Olvassuk el először az útmutató alapvető kezelési lépéseket ismertető részében a MIDI-
berendezések vagy a számítógép csatlakoztatásáról szóló részt! Ezután a MIDI-berendezést
vagy számítógépet a MIDI OUT- illetve a TO HOST-aljzatra kötjük. Ezután megfelelő módon
beállítjuk a HOST SELECT-kapcsolót.
2.A fenti kijelzőoldalon kiválasztjuk a Bulk adattípust, amelyet továbbítani akarunk, majd
megnyomjuk a [SAVE/ENT] gombot. Ekkor a hangszer megerősítést kér: „Are you sure?”
3.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy a [VALUE+] gombot, az adattovábbítás
megtörténik.
* Az adatküldést a [VALUE–] gombbal szakítjuk meg.
A folyamat végén megjelenik az üzenet: „Complete!” (Végrehajtva).
* Bulk Dump adattovábbításnál be kell állítani a készülékszámot [2-6, Készülékszám, Local
Modus] (l. a továbbiakat).

Bulk-adatok vétele

A DTXPRESS III külső berendezésen rögzített adatait Bulk-adatvétel során
visszaküldhetjük a hangszerhez a MIDI IN- vagy a TO HOST-bemeneten át.
1.Olvassuk el először az útmutató alapvető kezelési lépéseket ismertető részében a MIDI-
berendezések vagy a számítógép csatlakoztatásáról szóló részt! Ezután a MIDI-berendezést
vagy számítógépet a MIDI OUT- illetve a TO HOST-aljzatra kötjük. Ezután megfelelő
módon beállítjuk a HOST SELECT-kapcsolót.
2.A szekvencert leállítva elindítjuk a másik berendezésen az adatküldést.
3.Amint a DTXPRESS III veszi az adatokat, megjelenik a kijelzőn az üzenet: „BULK
Receiving – Please wait…” (Bulk-vétel – kérem, várjon).
4.Miután a DTXPRESS III minden adatot vett, néhány másodpercre megjelenik az üzenet:
„BULK Received” (Bulk-adatok átvéve). Ezután a kijelző visszakapcsol a Bulk-átvételt
megelőző kijelzőoldalr..



* Bulk-adatok vétele előtt a MIDI-berendezések készülékszámát össze kell egyeztetni,
emellett a DTXPRESS III-t fel kell készíteni rendszerexkluzív üzenetek vételére.

2-2. Programváltás-üzenetek(eventek) vétele a 10. csatornán
Itt állítjuk be, hogy a DTXPRESS III programváltásokat vagy eventeket fogadjon-e a 10.
csatornán, ez ugyanis az ütősszettek átváltását eredményezi.
Ahhoz, hogy a DTXPRESS III egy song vagy egy másik MIDI-berendezés hatására
átkapcsolja az ütősszettet, a „Receive” paramétert „on”-ra kell beállítani.

UT MIDI RECEIVE
10PC=   on    10=  on 

 10PC (Programváltás vétele)
Itt kapcsoljuk be vagy ki a programváltás-üzenetek vételét a DTXPRESS III 10. csatornáján.
off Nincs vétel
on Van vétel
* Még ha a beállítás „on” is, az alábbi köürlmények között a vétel nem történik meg:
- Ha a 10 (csatornaüzenetek vétele) beállítása „off”;
- Ha a PC (Programváltás) paraméter beállítása a [2-3. Programváltás- és rendszerexkluzív
üzenetek vétele] oldalon „off”.
 10 (Csatornaüzenetek vétele)
Ez kapcsolja be vagy ki a MIDI-csatornaüzenetek vételét a DTXPRESS III 10. csatornáján.
off Nincs vétel
on Van vétel

2-3. Programváltás- és rendszerexkluzív üzenetek vétele
Itt állítjuk be, hogy a DTXPRESS III minden MIDI-csatornán fogadjon-e programváltás- vagy
rendszerexkluzív üzeneteket vagy sem.

UT MIDI RECEIVE
PC= on    SysEx=  on 

 PC (Programváltás vétele)
off Nincs vétel
on Van vétel
 SysEx (Rendszerexkluzív üzenetek vétele)
off Nincs vétel
on Van vétel

2-4. Programváltás-táblázat
Ezzel a funkcióval hozunk létre egy programváltás-táblázatot (az ütősszettek számához
hozzárendelt programváltás-számok listáját).
Egy programváltás-üzenet, amely a DTXPRESS III-en belülről vagy a 10. csatornán egy
MIDI-berendezéstől érkezik, a táblázatból automatikusan kiválasztja azt a szettet, amelynek a
számát a programváltáshoz hozzárendeltük.

UT MIDI PC TABLE
No=   1  →  kit 56 

 No (A programváltás száma)
Itt választjuk ki a programváltás számát (1 – 128).



Ha egy itt beállított programváltásszám érkezik, a DTXPRESS III átkapcsol arra az
ütősszettre, amelynek a számát a „kit” paraméternél beállítottuk. 
 kit (Az ütősszett száma)
Itt választjuk ki az ütősszett számát (1-80).
Ha a paraméter beállítása „none”, a DTXPRESS III egyáltalán nem reagál (akkor sem, ha
programváltás-üzenet érkezik).
* Amikor az ütősszett átkapcsol, az itt beállított programváltás a 10. MIDI-csatornán kerül
kiadásra. Ha azonban nincs hozzárendelt programváltásszám, nincs adás sem.
* Ha a következő paraméter beállítása „GM”, a programváltás-üzenetek vétele korlátozott.

2-5. MIDI hangzási mód
Ez az alcsoport a MIDI IN- és TO HOST-bemenetekre, és így a hanggenerátor működésére
vonatkozó beállításokat tartalmaz.

UT MIDI SETUP
MIDI Mode= native    

 MIDI Mode
native Az ütőshangszínekre vonatkozó minden programváltás felismerésre kerül.
GM A hangszín panorámája megfordul, tehát a szettet úgy halljuk, mintha a közönség 

között ülnénk, a hi-hat jobbról szól. Az alábbi programváltásokat ismeri fel a 
hangszer: 1, 2, 9, 17, 25, 26, 33, 41, 50

2-6. Készülékszám, helyi vezérlés
Itt állítjuk be a MIDI-készülékszámot (Device Number) és kapcsoljuk be/ki a helyi vezérlést
(Local Control).

UT MIDI SETUP
DevNo= AL  Locl=  on 

 DevNo (Készülékszám)
Itt állítjuk be a MIDI-készülékszámot (1-16)
A Bulk Dump adatátvitel ezzel a számmal történik, erről ismeri fel a vevő berendezés az
adatokat.
Ha a beállítás „AL”, az „1” készülékszám az adatátvitelre szolgál, míg Bulk-adatokat a többi
készülékszám fogad.
 Locl (Local Control)
Be- és kikapcsolja a helyi vezérlést.
off A csatlakoztatott padokon érkező MIDI-jelek nem kerülnek a DTXPRESS III 
hanggenerátorához, ez utóbbi nem szólaltat meg hangszíneket. A DTXPRESS III MIDI-

jeleket küld a MIDI OUT- és a TO HOST-aljzatokon.
on Normál üzemmód. A MIDI-jelek a DTXPRESS III hanggenerátorához valamint a
MIDI OUT és TO HOST-kimenethez kerülnek.

2-7. MIDI Merge



Be- és kikapcsolja a MIDI Merge funkciót, amely ha él, a MIDI IN-bemenetre csatlakoztatott
berendezések adatai hozzákeverednek a DTXPRESS III belső MIDI-adataival, és a MIDI
OUT-kimenethez kerülnek.

UT MIDI SETUP
Merge Output= off  

 Merge Output (Vegyes adatok kiadása)
off Normál üzemmód. A MIDI-bemenet jelei nem kerülnek a MIDI OUT-kimenethez 

(csak belső üzem).
on A MIDI-bemenet jelei a MIDI OUT-kimenethez kerülnek.

 Ha egy berendezés MIDI IN és OUT aljzatait összekötjük, és a MIDI Merge beállítása
„on”, MIDI-jelhurok keletkezik, amelynél az egyszer játszott hang végtelenítve
ismétlődik (MIDI-visszacsatolás).

2-8. Dump időköz
Itt állítjuk be a Bulk out-funkció  MIDI-adatblokkjai közötti szüneteket. Ezt az
időintervallumot a másik berendezés teljesítményének megfelelően lehet beállítani, hogy
elejét vegyük az adattorlódásnak.

UT MIDI SETUP
DumpInterval = 100  

 DumpInterval
Lehetséges beállítások: 50, 100, 150, 200, 250, 300ms

2-9. Send Hi-Hat Control
Itt állítjuk be, hogy a hi-hat controller eventjei a MIDI OUT- vagy TO HOST-kimenethez
kerüljenek-e vagy sem.

UT MIDI SETUP
Send HH Ctrl= on   

 Send HH Ctrl (Hi-Hat-Control küldése)
off Nem küld adatokat a MIDI OUT- és TO-HOST-aljzathoz.
on Adatokat küld a MIDI OUT- és TO HOST-aljzatokhoz.
* Ez a beállítás nem érinti a Hi-Hat Controller működésére vonatkozó belső adatokat.

2-10. Host Thru Port

A DTXPRESS III itt képes a TO HOST-aljzattól a MIDI-n át Multi Port-üzeneteket küldeni.
Csak az itt beállított port üzeneteit lehet elküldeni.
* Ez a beállítás csak akkor hat, ha a TO HOST-kapcsoló a „MIDI”-től eltérő beállításban van.

UT MIDI SETUP
Host Thru Port= 1   

 Host Thru Port



Itt jelöljük ki a port számát (1 – 8).

3. Szekvencer csoport

Az itteni beállítások a szekvencerre (songokra) vonatkoznak. A csoport nyolc kijelzőoldalt
tartalmaz.

3-1. A metronóm hangszíne
Ezzel a funkcióval állíthatjuk be a metronóm háromféle hangszínét. Ütőshangszínek közül
választhatunk.

UT SEQ Click= hi 
=P/053 MtBel   

 Click (Metronóm hangszíne)
Itt állítjuk be, melyik hangszínen akarunk változtatni.
hi Az ütem első ütése
mid A negyedütések hangzása
lo A kisebb mértékű kvantálás hangzása
 Hangszín-kategória
Lehetséges beállítások: K, k, S, s, T, t, C, H, P, E, e, L, m
Itt választjuk ki a metronóm előző paraméterében kijelölt eleméhez az ütőshangszínt. A
hangszínekről l. a Drum Kit Voice Edit üzemmódnál.
 Hangszínszám és –elnevezés
Lehetséges beállítások: 0, 1 – 127
Kiválasztjuk a metronóm eleméhez hozzárendelni kívánt hangszínt száma és elnevezése
alapján. Ha a beállítás „0”, a kijelzőn megjelenik az üzenet: „No Assign”, és a metronóm nem
szól.
* Érdemes megnézni az ütőshangszínek listáját az eredeti referenciakönyv 38. oldalán.

3-2. A metronóm hangmagassága

Ezzel a funkcióval állíthatjuk be a metronóm háromféle hangszínének hangmagasságát.  

UT SEQ Click= hi 
Tune C= 0    F= 0   

 Click (Metronóm hangszíne)
Itt állítjuk be, melyik hangszínen akarunk változtatni. (l. előbb)
 Tune C (Durva hangolás)
Lehetséges beállítások: -24 - 0 - +24
A hangolás félhangnyi lépésekben történik.
 Tune F (Finom hangolás)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63
A hangolás kb. 1,17 centnyi lépésekben történik.

3-3. A metronóm hangszáma
Ezzel a funkcióval állíthatjuk be a metronóm háromféle hangszínének MIDI-hangszámát. 

UT SEQ Click= hi 
Note#=  22   (A#–1)  



 Click (Metronóm hangszíne)
Itt állítjuk be, melyik hangszínen akarunk változtatni (l. előbb).
 Note# (MIDI-hangszám)
 Lehetséges beállítások: off, 1 – 127, (––, C#-2 – G8)
Itt választjuk ki a MIDI-hangszámot, amely a hangjegy megnevezésével együtt látható a
kijelzőn.
Ha a beállítás „off”, a DTXPRESS III a hangszíneket belül játssza, nem ad ki Note On-
parancsokat.
* A MIDI-hangszámoknak a hangszínekhez való hozzárendelésekor vegyük figyelembe a
gyárilag beprogramozott ütősszettek hangszínlistáját!

3-4. MIDI-vezérlés
Itt kapcsoljuk be és ki, hogy a DTXPRESS III vegyen illetve küldjön-e valós idejű üzeneteket
(Start/Continue/Stop). Amikor ez a funkció él, a DTXPRESS III-szel vezérelhetünk más
berendezéseket (szekvencert, ritmusgépet) illetve más berendezésekkel vezérelhetjük a
DTXPRESS III-t. 

UT SEQ SETUP
MIDI Control=off 

 MIDI Control
on A hangszer fogad és küld valós idejű üzeneteket:

- MIDI-órajelet küld (F8)
- Küld és fogad Start/Stop/Continue üzeneteket (FA, FB, FC)

off Nem küld és nem vesz valós idejű üzeneteket.

3-5. Count Switch (Beszámolás)

Ezzel a funkcióval kapcsoljuk be és ki a kétütemnyi beszámolást a song előtt.

UT SEQ SETUP 
Count Switch=off 

 Count Switch 
on A song két ütemnyi beszámolás után indul.
off A song beszámolás nélkül, azonnal indul.

3-6. Sync Mode
Ezzel a funkcióval hozhatjuk szinkronba a DTXPRESS III szekvenceróráját egy másik
berendezés órájával.

UT SEQ SETUP 
Sync Mode=   auto 

 Sync Mode



int A lejátszást a DTXPRESS III belső órája vezérli.
ext A lejátszást egy a MIDI IN vagy TO HOST bemenetre kötött berendezés órája vezérli.
auto Ha a MIDI IN/TO HOST-bemeneten át MIDI-órajel érkezik (F8), ez irányít. Ennek 

hiányában a belső óráé az irányítás.

3-7. Use Tempo
Ezzel a funkcióval határozzuk meg, hogy songváltáskor az új song a saját vagy az előzőhöz
beállított tempóval szóljon-e.

UT SEQ SETUP 
Use Tempo=   song 

 Use Tempo
song Átváltáskor a tempó is változik.
global Az új song az éppen beállított tempóban szól.

3-8. Click Mode
Ezzel a funkcióval állíthatjuk be, hogy a metronóm automatikusan szóljon-e a song lejátszása
alatt is.

UT SEQ SETUP 
ClickMode=manual 

 Click Mode (A metronóm működése)
manualCsak a [CLICK] gomb megnyomásával indíthatjuk és állíthatjuk le a 

metronómot.
sync A metronóm csak a lejátszás alatt szól, a song leállása után nem. A [CLICK] 

gomb ilyenkor is használható.

4. TG (Hanggenerátor) csoport

Az itteni beállítások a hanggenerátorra vonatkoznak. A csoport négy kijelzőoldalt tartalmaz.

4-1. A hangzás szabályzása (Equalizer)
Itt adhatjuk meg a hangzás általános jellegét.

UT  TG MASTER
EQ Lo= +6     Hi= + 0 

 EQ Lo (Low Gain)
Lehetséges beállítások: +0 - +12 dB
 EQ Hi (High Gain)
Lehetséges beállítások: +0 - +12 dB

4-2. Hangolás
Itt állítjuk be a hanggenerátor összhangolását.



UT  TG MASTER
Tune C= 0    F=  0 

 Tune C (Durva hangolás)
Lehetséges beállítások: -24 - 0 - +24
A hangolás félhangnyi lépésekben történik.
 Tune F (Finom hangolás)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63
A hangolás kb. 1,17 centnyi lépésekben történik.

4-3. Hangerő
Itt állítjuk be a hanggenerátor összhangerejét.

UT  TG MASTER
Volume=               110   

 Volume
Lehetséges beállítások: 0 - 127

4-4. Reverb Bypass
Itt kapcsolhatjuk át a téreffektet bypass állapotra.

UT  TG MASTER
Reverb Bypass= off 

 ReverbBypass
off Nincs bypass, az effekt hallható. Normál üzem.
on Bypass bekapcsolva. A hangszínek téreffekt nélkül hangzanak fel.

5. MAP (Drum Map) csoport

Az itteni beállítások a „User Drum Map” funkcióra vonatkoznak. A csoport kilenc
kijelzőoldalt tartalmaz.
* Amikor egy felhasználói ütősszettet (49-80) választunk ki, a User Drum Map határozza
meg, mely hangszámok stb. tartalmazzák a hangszíneket, amelyeket nem lehet a szett
padbemeneteivel megszólaltatni. Gyárilag programozott szetteknél a User Drum Map nem él
(helyette a Preset Drum Map lép érvénybe), ezért az [5-1] – [5-8] funkciót a gyárilag
beprogramozott szetteknél nem lehet használni.

UT  MAP N=   0  C  -2
(      Preset Map     ) 

Az [5-1] – [5-8] funkciót akkor sem lehet használni, ha a kiválasztott szett hangszámai már
foglaltak ill. beállítás alatt vannak.

UT  MAP N=   0  C  -2
(      Drumkit  Data     ) 

5-1. Voice



Itt egy listát hozhatunk létre, amely minden MIDI-hangszámhoz hozzárendel egy hangszínt,
vagyis hogy melyik ütőshangszín szóljon egy adott hangszám vételekor.

UT  MAP N=   0  C  -2 
=K/000 NoAssign 

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
Itt állítjuk be a MIDI-hangszámot. A hang száma és jele megjelenik a kijelzőn.
* A Utility üzemmód [1-1 Learn Mode] beállításának megfelelően Meghatározhatjuk a MIDI-
hangszámokat, amelyekhez a MIDI IN/TO HOST aljzatokon át Note-On-üzeneteknek kell
érkezniük.
 Hangszín-kategória
Lehetséges beállítások: K, k, S, s, T, t, C, H, P, E, e, L, m
Itt választjuk ki az ütőshangszínt, ennek módját l. Drum Kit Voice Edit üzemmód, [1-1
Voice].
 Hangszín száma és elnevezése (Voice Number/Name)
Lehetséges beállítások: 0, 1 – 127
Itt választjuk ki a hozzárendelni kívánt hangszínt. A név megjelenik a kijelzőn.
Ha a beállítás „0”, megjelenik a kijelzőn a „NoAssign” jelzén, és a hangszín nem szólal meg.
* Érdemes megnézni az ütőshangszíneknek az eredeti referenciakönyv 38. oldalán lévő
listáját.

5-2. Hangerő, panoráma
Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínek hangerejét és
panoráma-pozícióját.

UT  MAP N=   0  C  -2 
Vol=  127  Pan=  C

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Vol (Hangerő)
Lehetséges beállítások: 0 - 127
 Pan (Pozíció a sztereó hangképben)
Lehetséges beállítások: L64 – C (közép) – R64

5-3. Hangolás
Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínek hangmagasságát. 

UT  MAP N=   0  C  -2 
Tune  C=    0  F=  0

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Tune C (Durva hangolás)
Lehetséges beállítások: -24 – 0 -  +24
A hangolás félhangnyi lépésekben történik.
 Tune F (Finom hangolás)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 – +63



A hangolás kb. 1,17 centnyi lépésekben történik.

5-4. Layer Balance

Ha egy MIDI-hangszámhoz tartozó ütőshangszín két rétegből (hullámformából) áll, itt
állíthatjuk be ezek hangerejének egyensúlyát. 
* Ha a kiválasztott hangszín egyrétegű, ez a beállítás nem áll rendelkezésre.

UT  MAP N=   0  C  -2 
Layer Balance= --- 

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Layer Balance
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63, ---
Itt állítjuk be a két réteg egymáshoz való hangerőviszonyát.
* Ha a kiválasztott hangszín egyrétegű, a kijelzőn „---” látható, és nem lehetséges
beállításokat végezni.

5-5. Decay, határfrekvencia
Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínek  lecsengési idejét
(Decay) valamint a szűrő határfrekvenciáját, amivel befolyásoljuk a hangzást.

UT  MAP N=   0  C  -2 
Decay=  0     FC=  0

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Decay (Lecsengési idő)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63
 Fc (Határfrekvencia)
Lehetséges beállítások: -64 – 0 - +63
A pozitív értékek világosabb, a negatívak tompább, melegebb hangzást eredményeznek.

5-6. Reverb Send (Téreffekt adásszintje)
Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínekhez rendelt téreffekt
adásszintjét.
* A tényleges adásszint az itt megadott szintérték és a Drum KitVoice Edit üzemmód [5-2
Drum Reverb Send] paraméternél beállított érték szorzatából jön létre.

UT  MAP N=   0  C  -2 
Reverb Send=  127  

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Reverb Send (Téreffekt adásszintje)
Lehetséges beállítások: 0 - 127

5-7. Alternate Group, Key Assign Mode



Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínekhez a fenti két
paramétert. A funkció és a beállítás módja ugyanaz, mint a Drum Kit Voice Edit üzemmód [2-
3 Alternate Group, Key Assign Mode] részben.

UT  MAP N=   0  C  -2 
AltG= 0   Key=  semi 

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 AltG (Alternate Group – váltakozó csoport)
Lehetséges beállítások: 0 - 15
 Key (Key Assign Mode)
Lehetséges beállítások: poly, semi, mono, high

5-8. Key Off Enable
Itt állíthatjuk be az egyes MIDI-hangszámokhoz tartozó ütőshangszínekhez, hogy Note-Off-
üzenetekre reagáljon-e.

UT  MAP N=   0  C  -2 
Key Off=  disable  

 N (MIDI-hangszám)
Lehetséges beállítások: 0 – 127 (C-2 – G8)
 Key Off
enable A Note-Off-üzeneteket a hangszer felismeri.
disable A Note-Off üzeneteket a hangszer nem ismeri fel.
* Az utóbbi beállításnál megtörténhet, hogy egyes hangszínek gerjednek. Nyomjuk meg a
[SHIFT] + [VOICE] kombinációt, hogy a hangszínt kikapcsoljuk!

5-9. Map másolása
Itt másolhatjuk át a Preset Drum Map valamennyi beállítását egy User Drum Map helyre.

UT  MAP Copy 
from=   1Acoustic  

 Miután a másolást végrehajtottuk, a User Drum Map belső beállításai törlődnek,
helyüket a másolt Map adatai foglalják el. Ezért ha meg akarjuk őrizni fontos
adatainkat, a Bulk Dump-funkcióval mentsük ki előzőleg az adatainkat egy külső
eszközre!

 from (Preset Drum Map)
Itt választjuk ki a gyárilag beprogramozott ütősszettet (1 – 48.), amelynek Drum Map adatait
másolni szeretnénk A kijelzőn az ütősszett száma és elnevezése látható.

Kezelés



1.A fenti kijelzőn megadjuk a másolni kívánt Drum Map-et, majd megnyomjuk a
[SAVE/ENT] gombot. A kijelzőn megjelenik a kérdés:”Are you sure?” (Biztos?)
2.Ha ezután megnyomjuk a [SAVE/ENT] vagy [VALUE+] gombot, a másolás megtörténik.
* A folyamatot a [VALUE–] gombbal szakíthatjuk meg.

A másolás befejeztével a kijelzőn megjelenik a „Complete!” (Végrehajtva) üzenet.


