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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! 

Áramellátás/Hálózati kábel
• A hangszert kizárólag az előírt hálózati feszültségű árammal működtessük! Ennek értéke a hangszer

típustábláján látható.
• Csak a hangszerrel szállított kábel és villásdugót használjuk!
• Rendszeresen ellenőrizzük  a villásdugót, és távolítsuk el róla a szennyeződést!
• A hálózati kábelt 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!

Ne nyissuk fel a hangszert!
• 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.

Óvjuk a nedvességtől!
• 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!
• Tisztítás előtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves kézzel!

Tűzveszély!
• Ne helyezzünk égő tárgyat, pl. gyertyát a hangszerre, mert felborulhat és tüzet okozhat!

Ha valamilyen, a normálistól eltérő jelenséget észlelünk...
• Ha a hálózati kábel megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot, füstöt

észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki a dugót a konnektorból, és ellenőriztessük a
berendezést szakemberrel!

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

    Államellátás/Hálózati kábl
• A dugót mindig megfelelően földelt konnektorba dugjuk!
• Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
• Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval! Ez rontja a hangminőséget, a konnektor pedig

túlmelegedhet.
• Ha a készüléket előreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!

Üzembe helyezés
• 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!
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• Csakis a hangszerhez előírt állványt, és ennek összeszereléséhez csakis a vele szállított csavarokat használjuk,
különben megsérülhetnek az alkatrészek vagy lebillenhet a hangszer!

• Ne fedjük le a szellőztetőnyílásokat, mert a túlmelegedéstől a hangszer károsodhat!

Csatlakozások
• Mielőtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit! Bekapcsolás

előtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!

Karbantartás
• Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert, tisztítószert vagy

ezzel átitatott tisztítókendőt!

Kezelés
• Ne dugjuk be az ujjunkat a hangszer nyílásaiba!
• Ne dugjunk be papírt, fémdarabokat vagy más tárgyakat a kezelőfelület vagy a billentyűzet nyílásaiba! Ha

ilyesmi megtörténne, azonnal kapcsoljuk ki a hangszert és húzzuk ki a dugót a konnektorból! A hangszert
ezután ellenőriztetni kell egy szakképzett Yamaha-szerelővel.

• Ne tegyünk  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!

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

Adatok rögzítése
Mentsük el az adatokat!
• A DRAM-adatok kikapcsoláskor elvesznek! Először minden adatot el kell menteni a felhasználói (User)

memória Flash-ROM-jába! 

Az adatok azonban üzem- vagy kezelési hiba miatt is elveszhetnek. A szükséges adatokat ezért mentsük ki egy
SCSI-meghajtó memóriakártyájára (SmartMedia)! 

Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a  hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás alatt – vagy a „Please keep power on” – Kérem, hagyja bekapcsolva az áramellátást – üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Amikor kilépünk a Utility üzemmódból vagy a „Favorite Category” (Kedvenc kategória) funkcióból, a kijelzőn
megváltoztatott paraméterek automatikusan mentésre kerülnek. Az adatok abban az esetben vesznek el, ha a
hangszert kikapcsoljuk anélkül, hogy a kijelzőoldalt megfelelően bezártuk volna.

Biztonsági másolat létrehozása
• A fontos adatokat érdemes biztonság kedvéért két memóriakártyára is kimenteni.

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

Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!

A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően kezeljük!

Bevezetés
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Köszöntjük abból az alkalomból, hogy egy Yamaha S90 Synthesizer tulajdonosa lett!
A használati útmutató segíti Önt, hogy a szintetizátor lehetőségeivel a legjobban tudjon élni.
Ezért érdemes mindig elérhető közelségben tartani!

Szállítási tételek

• Szintetizátor
• Hálózati kábel
• 2 CD-ROM
• Kezelési útmutató
• Adatlista
• Installálási útmutató

A mellékelt CD-ROM-ról
Ez az S90-hez használható különleges szoftvereket tartalmaz. Ezek része egy Voice Editor a
hangszínek változatos  kialakításához,  egy File  Utility,  amely megkönnyíti  az  adatátvitelt
egy, az S90-re csatlakoztatott adatrögzítő berendezés és egy számítógép között. A mellékelt
szekvencerszoftverrel  (csak  Windowshoz)  saját  songokat  írhatunk,  hangszerelhetünk  és
alakíthatunk át számítógéppel. További információkat a szoftver installálási útmutatójából
és az online kézikönyből meríthetünk.
 SOHA ne  játsszuk  le  a   CD-ROM-ot  audió-CD-lejátszón!  Ez  a  berendezés  és  a  hangszórók  valamint
hallásunk károsodásához vezethet.

A legfontosabb tulajdonságok

 Dinamikus és valósághű hangszínek széles palettája – 512 normál és 49 ütőshangszínből
választhatunk. A Category Search funkcióval a kategória alapján a kívánt hangszínt gyorsan
kiválaszthatjuk.
 Performance üzemmódban  négy hangszínt  szólaltathatunk  meg egyszerre  –  egymásra
rétegezve vagy a megosztott billentyűzet két részén.
 Széles körű effektbeállítási lehetőségek: Reverb (téreffekt, 12 típus), Chorus (25 típus), két
külön Insertion-csoport (összesen 104 típus), egy Variation-csoport (25 típus) valamint egy
ötsávos Master Equalizer.
 A beépített arpeggio funkció egy gombnyomásra nemcsak hangulatos ritmusszekvenciákat
hoz létre, hanem különleges „emberi” patternekkel is rendelkezik, mint pl. húrpengetés vagy
fúvós trilla.
 Master  üzemmódban  az  S90  masterkeyboard-controller  funkcióban  lép  fel  (független
zónákkal), de élő fellépéseken használhatjuk ezt a hangszer egyszerű átkonfigurálására is.
 Rendkívül jól  áttekinthető felhasználói felület kétszintű kezelőgombokkal: [F1] – [F6],
[SF1] – [SF5].
 Remote  Control –  ezzel  kedvenc  szekvencer-szoftvereinket  kezelhetjük  az  S90
szabályzóival.  Sávokat  némíthatunk el,  vezérelhetjük  a szekvencer-funkciókat  (Play,  Stop,
record stb.), a MIDI- és audiósávokat ( 1 – 16), megváltoztathatjuk a sáv sztereó pozícióját,
vezérelhetjük az equalizert,  effekteket  állíthatunk be – és mindehhez még hozzá sem kell
nyúlnunk az egérhez.
 A  Modular  Synthesis  Plug-In  System  három  nyílása  segítségével  bővíthetjük
hangszerünket.  A  Plug-In-Board-ok  további  hangszíneket,  effekteket,  nagyobb  polifóniát,
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hangszeres  szólamokat  nyújtanak.  Az  S90  memóriája  tartalmaz  különleges  Plug-In-
hangszíneket, amelyek a Board installálása után azonnal megszólaltathatók.
 Több  I/O  aljzat –  ezek  között  megtalálhatók  funkcióval  ellátható  kimenetek,
audióbemenetek, kimenetek, MIDI, USB, nyílás a SmartMedia-kártyákhoz.
 Bővítési lehetőség: a Yamaha új technológiájának köszönhetően a  mLAN-port egyetlen
szélessávú kábellel audió- és MIDI-adatokat továbbíthatunk.
 A „Balanced Hammer” effektnek köszönhetően a 88 billentyű természetes módon reagál a
billentésre és az Aftertouchra. 

Információk a használati útmutatóról
Ez a kézikönyv az alábbi fejezetekből áll:
 Alapvető  tudnivalók  –  Itt  tekintjük  át  részletekbe  menően  az  S90  fő  funkcióit  és
jellemzőit, valamint az alapvető kezelési fogásokat.
 Rövid használati útmutató – Itt vezetjük be a használót a hangszer kezelésébe.
 Referenciarész  –  Az  S90  enciklopédiája.  Itt  tárgyaljuk  a  legapróbb  részletekig  a
paramétereket, beállításokat, funkciókat, jellemzőket, üzemmódokat és kezelési fogásokat.
 Függelék – Ez a rész részletes információkat tartalmaz a hangszerről, mint pl. adatokat a
MIDI-ről,  a  kijelző  üzeneteinek  listáját,  műszaki  adatokat  és  az  opcionális  kiegészítő
berendezések installálásának módját.
 Installálási  útmutató  (külön  füzetben)  –  Ez  tájékoztat  a  mellékelt  szoftverek
installálásának módjáról.
 Adatlista  (külön  füzetben)  –  Itt  hasznos  táblázatokat  találunk,  pl.  a  hangszínek,  a
hullámformák,  a  performance-ok  listáját,  a  MIDI-adatformátum  táblázatait  és  a  MIDI
Implementation Chart-ot.

• A kereskedelemben kapható szekvenceradatok és/vagy digitális audiófájlok másolása csak
magánhasználatra megengedett.

• Ez  a  termék  tartalmaz  egy sor  számítógépes  programot  és  tartalmi  elemet,  amelyet  a
Yamaha szerzői joga véd vagy amelyre a Yamaha más féltől megvásárolta a licence-et. Ide
tartozik valamennyi szoftver, stílus- és MIDI-fájl, a WAVE-adatok és hangfelvételek. Ezek
felhasználásának  minden formája,  amely a  személyes  használaton  túlmegy,  törvényileg
tiltott.  A  szerzői  jog  megsértése  büntetendő  cselekmény.  ILLEGÁLIS  MÁSOLATOK
KÉSZÍTÉSE, HASZNÁLATA VAGY TERJESZTÉSE TILOS!

• A  használati  útmutató  ábrái  és  az  itt  látható  LCD-kijelzőképek  csak  illusztrációként
szolgálnak, az, amit a hangszeren ténylegesen látunk, esetenként eltérhet ettől.

• Az „mLAN” elnevezés és a hozzá tartozó logo a Yamaha Corporation márkája.
• Az útmutatóban olvasható cég- és terméknevek az illető cégek bejegyzett áruvédjegyei.

Alapvető tudnivalók
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Kezelőelemek és csatlakozópontok

Kezelőfelület

1.1.[PITCH] tárcsa 
2.2.Modulációs tárcsa
3.3.[MASTER VOLUME] szabályzó
4.4.[CONTROL FUNCTION] gomb
5.5.[CS1] – [CS4] (Control Slider) tolószabályzók
6.6.A kijelző kontrasztszabályzója
7.7.[F1] – [F6] (Funkciók)
8.8.[SF1] – [SF5] (Alfunkciók) 
9.9.Folyékonykristály-kijelző
10.10. [INFORMATION] gomb
11.11.Adatbevivő tárcsa 
12.12.[INC/YES] gomb 
13.13.[DEC/NO] gomb
14.14.Kurzorgombok
15.15.[EXIT] gomb
16.16.[ENTER] gomb
17.17.Üzemmódgombok
18.18.[ARPEGGIO] gomb
19.19.[EFFECT BYPASS] gomb
20.20.[PLAY/STOP] gomb
21.21.[BANK] gomb
22.22.[A]-[H]-GROUP gombok
23.23.Számgombok [1]-[16]
24.24.[CATEGORY SEARCH] gomb
25.25.[REMOTE CONTROL ON/OFF] gomb
26.26.[TRACK SELECT] gomb
27.27.[MUTE] gomb
28.28.1-3 SLOT-jelzőfény a nyílások betöltöttsége szerint

Hátoldal

29.29.[POWER -kapcsoló (Hálózati kapcsoló) 
30.30.AC Inlet (Hálózati kábelcsatlakozás)
31.31.Plug-in-Board helye
32.32.mLAN(mLANE8) bővítőkártya helye
33.33.[MIDI IN/OUT/THRU] csatkozópontok 
34.34.BREATH-controller aljzata
35.35.[FOOT SWITCH] (ASSIGNABLE) aljzat lábkapcsolóhoz
36.36.[FOOT CONTROLLER] (SUSTAIN) aljzat
37.37.[FOOT CONTROLLER 1,2] aljzatok
38.38.[A/D INPUT] aljzat 
39.39.[GAIN]szabályzó
40.40.[ASSIGNABLE OUT L&R] aljzatok
41.41.[OUTPUT L/MONO & R] aljzatok
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42.42.[PHONE] aljzat
43.43.USB-csatlakozópont

  USB
Ez a „Universal Serial Bus” rövidítése. Szériaport, amelyre számítógépet csatlakoztatunk. A
hagyományos  szériaportokhoz  képest  gyorsabb  adatátvitelt  (12  Mbps)  biztosít.  Emellett
lehetséges a  „Hot  Swapping” is,  azaz  perifériákat  csatlakoztathatunk a működésben lévő
számítógéphez.

44.44.[CARD] memóriakártya helye

Tudnivalók az mLAN-ról

Az mLAN zenei felhasználások digitális hálózata. Az mLAN segítségével az IEEE1394 ipari
szabványnak megfelelő szériabusz alkalmazását  bővítették ki.  További részleteket a Board
útmutatójában találhatunk.

Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás alatt – vagy a „Please keep power on” – Kérem, hagyja bekapcsolva az áramellátást – üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Előkészületek a játékhoz

Áramellátás

11 Győződjünk meg róla, hogy a [POWER] kapcsoló OFF állásban van.
22 A hangszerrel szállított hálózati kábelt a hátoldali [AC INLET] aljzatba dugjuk.
33 A  kábel  másik  végét  bedugjuk  egy  konnektorba.  Ellenőrizzük,  hogy  az  országban

használatos feszültség megfelelő-e!

 Figyelem!
Ellenőrizzük, hogy hangszerünk alkalmas-e az illető országban haszálatos váltóáram feszültségéhez (l. a hangszer
hátoldalán)!  Ellenkező esetben a hangszer  ármakörei  jelentős  károsodást  szenvednek és fennáll  az áramütés
veszélye is.

 Figyelem!
Csakis  a  hangszerrel  szállított  kábelt  használjuk!  Ha  ez  elvész  vagy  megsérül,  forduljunk  a  Yamaha-
márkakereskedőhöz! Nem megfelelő kábel használata esetén tűz- és áramütés veszélye áll fenn.

 Figyelem!
A hangszerhez szállított hálózati kábel az országtól függően eltérő lehet. Egyes országokban van egy harmadik
pólus is a földelésnek. A földelés szakszerűtlen csatlakoztatása áramütés veszélyével jár. Ne változtassuk meg a
hangszerrel  szállított  kábel  hálózati  dugóját!  Ha  nem  illik  bele  a  konnektorba,  szereltessünk  fel  egy
villanyszerelővel egy megfelelő konnektort! Ne használjunk adaptert, amely a földelést áthidalja!

Bekapcsolási rend
Miután elvégeztük az összes bekötést,  ellenőrizzük,  hogy minden berendezés hangereje 0!
Azután  sorban  bekapcsoljuk  a  berendezéseket,  először  a  MIDI-mastereket  (adó-
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berendezéseket),  azután  a  MIDI-slave-eket  (fogadó  berendezéseket),  végül  az  audio
berendezéseket (keverőpultok, erősítők, hangszórók stb.). Így érjük el a hibátlan jeláramlást az
elsőtől  az  utolsó  berendezésig.  Kikapcsolásnál  is  először  lecsavarjuk  a  hangerőt,  azután
fordított sorrendben járunk el.
Ábra: Az S90 mint MIDI-vevőberendezés

Az S90 bekapcsolása
 Figyelem!
A hangszer be-és kikapcsolása előtt csavarjuk le minden csatlakoztatott berendezés hangerejét!

11 Megnyomjuk a [POWER] gombot.
Röviddel ezután megjelenik a kijelzőn a kezdő oldal (Utility üzemmódban a Power On Mode
Display paraméterrel állítható be).
♪ Ha a kijelző nehezen olvasható, a kontrasztot beállíthatjuk a szabályzóval.

22 Az audiórendszer hangerejét megfelelő szintre állítjuk be.
33 A billentyűkön  játszva  fokozatosan  felcsavarjuk  a  [MASTER VOLUME]  szabályzót  a

kívánt szint eléréséig.

Bekötések
 Figyelem!
Ha hangszerünket más elektronikus berendezésekkel akarjuk összekötni, először kapcsoljuk ki mindet és állítsuk
a minimumra valamennyi hangerejét, mielőtt bekapcsolnánk azokat! Ellenkező esetben fennáll az áramütés és a
berendezések károsodásának veszélye.

Külső audióberendezések csatlakoztatása

Mivel az S90 nem rendelkezik hangszórókkal, rá kell kötni egy külső audiórendszert vagy egy
fejhallgatót, ha valamit hallani akarunk. Az eredeti útmutató 15. oldalának ábrái mutatják a
bekötési lehetőségeket.

Sztereó hangszórók csatlakoztatása
Ez ideális  megoldás  a hangszer gazdag hangzásának kiadására,  különösen ha megfelelő a
panoráma-  és  effektbeállítás  is.  A  hangszórókat  a  hátoldali  OUTPUT  L/MONO  és  R
aljzatokra kötjük be.
♪ Ha csak egy hangszórót használunk, az OUTPUT L/MONO-ra kötjük be.

Keverőpult csatlakoztatása
Az OUTPUT L/MONO és R mellett vannak további audiókimenetek is. Ezeket ráköthetjük
egy keverőpultra,  hogy Performance üzemmódban a max.  négyszólamú audiójeleket külön
vezérelhessük (l. később).

A/D-bemenet
 Mikrofon vagy más audióberendezés csatlakoztatása (analóg bemenet)
Külső  hangzásokat  vehetünk  fel  vagy  át,  majd  ezeket  a  hangszer  hangszíneiként
használhatjuk. Ha ez a szándékunk, egy audióforrást vagy mikrofont kötünk az A/D INPUT-
bemenetre. Utóbbi esetben a mikrofon jeleire használhatjuk a Vocal Harmony Plug-In-Board
effekjeit.
♪  Miután e bekötéseket elvégeztük, a hangszer beállítjuk felvételre. Ennek kezdetekor esetleg szükség lehet a
GAIN-szabályzóval finomítani a beállításon.
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 mLAN-kompatibilis audióberendezés csatlakoztatása
Lásd az eredeti útmutató 15. oldalán lévő rajzot.
♪  A hang beadható  az  egyik mLAN-aljzaton  vagy az  A/D INPUT-bemeneteken is.  Használatukat  a  Utility
üzemmódban állítjuk be.

Külső MIDI-berendezések csatlakoztatása
Egy standard MIDI-kábellel (külön megvásárolható) csatlakoztathatunk MIDI-berendezéseket,
amelyeket az S90 segítségével vezérlünk, de használhatunk külső berendezést (pl. keyboardot
vagy szekvencert)  az  S90  vezérlésére  is.  Az  eredeti  útmutató  16.  oldalán  látható  rajzok
mutatják a bekötési lehetőségeket.

 Vezérlés külső MIDI-keyboarddal vagy szintetizátorral
 Egy külső MIDI-keyboard vagy szintetizátor vezérlése
 Játékadatok felvétele és lejátszása külső MIDI-szekvencerrel

 Másik MIDI-berendezés vezérlése a MIDI THRU-n keresztül
Ebben a kiépítésben a 2. szintetizátort az S90 vezérli (a MIDI OUT-kimeneten át), miközben
a külön szekvencer az 1. szintetizátort vezérli (a MIDI THRU használatával).
♪ A MIDI-kábel nem lehet 15 méternél hosszabb. Egy MIDI THRU-lánc max. három sorba kötött berendezésből
állhat. Ha ennél többre van szükségünk, használjunk MIDI THRU-boxot párhuzamos bekötéshez! Ha a kábel túl
hosszú vagy túl sok berendezést kötünk össze, zavarok léphetnek fel.

 mLAN-interfész használata (mLAN8E-bővítőkártya installálásával)
♪ A MIDI-adatok átvitelére három portot használhatunk: MIDI, mLAN és USB. Ezek közül azonban egyszerre
csak egy használható. A beállítást a Utility üzemmódban végezzük el.

Számítógép csatlakoztatása
Ezen a  módon adatcsere  jöhet  létre  az  S90  és  egy számítógép között,  így számítógéppel
vezérelhetjük a hangszert vagy dolgozhatunk át paramétereket, kezelhetünk adatokat. A Voice
Editor  segítségével  számítógéppel  alakíthatjuk  át  az  S90  hangszíneit.  A  File  Utility-
programmal számítógéppel kezelhetjük a CARD-meghajtóban lévő memóriakártya fájljait.

 USB-port használata
A csatlakoztatás módját lásd az eredeti útmutató 17. oldalán.
♪  Amikor a Remote Control funkcióval vezérlünk egy computerszekvencert, érdemes a bekötést USB-kábellel
végezni.
♪Az USB-aljzaton csak MIDI-adatokat lehet továbbítani, audióadatokat nem!
♪ A beállításra jellemző jeláramlást az eredeti útmutató 113. oldalán láthatjuk.

Tudnivalók az USB-bekötésről
Az  USB-kábelnek  a  két  végén  különböző  dugója  van:  A  és  B  típus.  Az  A  típusűt  a
számítógépbe, a B típusút a S90-ba dugjuk be.
 Figyelem!
Az  USB-kábel  beudgásánál  és  kihúzásánál  vagy  a  hangszer  be-  és  kikapcsolásánál
előfordulhat,  hogy  a  szoftver  lefagy  vagy  az  S90  nem  működik  rendesen.  Vegyük
figyelembe, hogy az alábbi műveletek alatt  SEM az USB-bekötést  megszakítani,  SEM a
hangszert kikapcsolni nem szabad:
• Miközben az S90 berendezéseket ismer fel vagy betölti a meghajtót;
• Az üzemrendszer beindítása és kijelentkezése közben.
• Amikor a computer standby állapotban van;
• Egy MIDI-szoftver indításakor.
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A számítógép akkor is lefagyhat ill. az S90 funkciói akkor is leállhatnak, ha az alábbiak
egyikét „elkövetjük”:
• Ha a berendezést túl gyakran be- és kikapcsolgatjuk vagy ha a kábelt túl gyakran dugjuk

be és húzzuk ki;
• Ha  a  berendezések  MIDI-adatok  átvitele  közben  pihenőállásra  kapcsolnak,  és  ekkor

újraindítjuk az üzemet;
• Ha a kábelt úgy dugjuk be vagy húzzuk ki, hogy az S90 be van kapcsolva;
• Ha bármilyen lényeges műveletet végzünk, mialatt nagy adattömegek átvitele zajlik.

Az alábbi cím az eredeti útmutató 17. oldalának rajzához tartozik:
 Egy IEEE1394-port használata (mLAN8E-bővítőkártya beépítése után)

 MIDI-port használata
● A számítógép MIDI-portjának használata
● MIDI-interfész használata
♪ A számítógépnek megfelelő MIDI-portot használjuk!
♪ Ha USB-csatlakozópont van a gépünkön, akkor azon át kössük össze a számítógépet az S90-nel! Itt gyorsabb
az adatátvitel, mint MIDI-n át, és több MIDI-porthoz férünk hozzá.

Local On/Off – számítógép csatlakoztatásakor
Amikor a hangszert számítógéppel kötjük össze, a billentyűk hangadatai a számítógéphez
kerülnek,  majd  onnan  vissza,  hogy  vezéreljék  a  hanggenerátort  vagy  más  hangforrást.
Amikor  a  Local  Control  beállítása  „on”,  a  hangzás  „kétszeresen”  hangzik  fel,  mert  a
hanggenerátor a játékadatokat két irányból is megkapja. Ilyenkor célszerű azt  a felépítést
alkalmazni, amelyet az eredeti útmutató 18. oldalának alján láthatunk. A pontos útmutatást a
számítógép és a szoftver dokumentációjában találjuk meg.
Ha a szoftver MIDI-Echo funkciója él,  az S90 Local Controll  paraméterét „off”-ra
állítjuk.
♪ Rendszerexkluzív adatok továbbításakor (mint pl. Bulk Dump funkcióban) a 18. oldalon fent látható kiépítés
ajánlott, miközben a MIDI-Echo funkciót kikapcsoljuk.

Ha a szoftver MIDI-Echo funkciója nem él, az S90 Local Controll paraméterét „on”-ra
állítjuk.
♪  Bár  a  rajzon nem látható,  az  S90 a szoftver  (szekvencer)  adatait  veszi  és  feldolgozza  a  Local  Control-
beállítástól függetlenül is.

* A MIDI-Echo szekvencerfunkció,  amely a  MIDI IN-bemeneten  érkező  minden adatot
azonnal kiad a MIDI OUT-on, mint egy visszhang. Ezt a funkciót másként MIDI THRU-nak
is nevezik.
♪ További információkat a szoftver dokumentációjában találunk.

Különböző controllerek (játéksegítő eszközök) csatlakoztatása
Az S90 hátoldalán különböző aljzatok szolgálnak controllerek csatlakoztatására. Ezekkel a
hangzás jellegét befolyásolhatjuk vagy funkciókat vezérelhetünk, l.  az eredeti útmutató 18.
oldalát.

A demoszámok lejátszása
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Az  S90-nel  való  ismerkedést  ezzel  kezdjük.  A  song-demókat  úgy  programozták,  hogy
hallhassuk a hangzásbeli lehetőségeket.
Ellenőrizzük, hogy hangszerünk kész-e a játékra! Részletesen l. előbb.

11 A [SEQ PLAY]-gombbal behívjuk a CHAIN kijelzőoldalt.
22 Az [SF5] (DEMO)-gombbal előhívjuk a demóadatokat.
33 A [PLAY/STOP]-gombbal indítjuk a lejátszást.
♪ A song pozíciója és tempója beállítható, ennek módja ugyanaz, mint SEQ PLAY üzemmódban, l. ott.

44 A  [PLAY/STOP]  vagy  az  [SF5]-gombbal  leállíthatjuk  a  lejátszást,  majd  ugyaninnen
folytathatjuk.

55 Az  üzemmódból  való  kilépéshez  leállítjuk  a  lejátszást,  és  megnyomjuk  az  egyik
üzemmódgombot vagy az [EXIT]-gombot.

♪ A demószámok lejátszása folyamatosan zajlik, amíg le nem állítjuk. 

Rendszeráttekintés
Ebben a fejezetben áttekintést kapunk az S90 lehetőségeinek gazdag tárházáról. Az S90 több,
az  eredeti  útmutató  20.  oldalán  látható  egységből  áll:  1.  Controlleregység  (billentyűzet,
szabályzók),  amelynek  adatai  a  MIDI-n  adhatók  ki;  2.  Szekvenceregység  (lejátszás)  3.
Hanggenerátor-egység (AWM2,  Plug-in-Board,  arpeggiator),  4.  Effektegység.  Az  adatokat
betölthetjük tárolóeszközökről ill. kimenthetjük azokat.

Controllerek
Ehhez a területhez tartozik a billentyűzet, Pitch Bend- és modulációs tárcsa, a tolószabályzók,
a hangzást szabályzó gombok. A billentyűzet maga nem ad hangot, hanem leütéskor hang-,
billentéserősség-  és  egyéb  adatokat  küld  a  szintetizátor  hangképző  berendezéséhez.  A
szabályzó elemek szintén üzeneteket küldenek a beállítások megváltozásáról (Control Change
eventek). A MIDI OUT-kimeneteken át a billentyűzet és a szabályzók adatait kiadhatjuk más
berendezésekhez.

Hanggenerátor-egység
A hardvernek ez a része szólaltatja meg a MIDI-adatokat a billentyűzettől és a szabályzóktól
érkező adatok alapján. Az eredeti útmutató 20. oldalán látható ábra mutatja a jel útját VOICE-
üzemmódban:
Hangképzés:
OSC (oszcillátor) - Ez képez minden elemhez egy hullámformát. Minden hangszín 1-4 

elemből áll.
           ↓
PITCH - Ez vezérli a hangmagasságot minden elemhez az OSC-kimenet után.
      ↓
FILTER (szűrő) - Megváltoztatja a PITCH után érkező jel hangszínét.

↓
AMP (amplitudo) - Szabályozza az elemek kimeneti szintjét (az amlitudót vagy hangerőt) 

a szűrőfokozat után. Az audiójelek ezután az effektmodulokhoz 
kerülnek.

↓
Effektmodulok

Integrált AWM2-hangképző rendszer és opcionális Plug-In-Boardok
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Ezt az AWM2- és az opcionális Plug-in-egységek alkotják.

● AWM2 (Advanced Wave Memory 2) 
Az AWM2 hangszintetizáló  rendszer,  amelynek az  alapját  előre  legyártott  hullámformák,
"sample-ek" képezik, és számos Yamaha-szintetizátorban alkalmazzák. A valósághű hangzás
érdekében minden hangszín több, akusztikus (hangszerektől vett) hangzásmintát használ fel.
Emellett  az  alaphullámformát  átalakíthatjuk  egy  sor  szűrő-,  burkológörbe-generátor-,
modulációs és egyéb paraméterekkel. 
♪ Az AWM2 nemcsak a szokásos hangszerek hangzását képes szimulálni (normál hangszínek), hanem ütősökét
is. Részletesen l. később

● Plug-In-Boardok
A  Plug  In-Boardok  installálásával  rendszerünk  működését  még  jobban  kibővíthetjük.
Egyszerre hármat is installálhatunk. Ezek nemcsak további hangszínekkel szolgálnak, hanem
önálló hangképző szervek is, és rendszertulajdonságokkal is bírnak, pl. bővítik a maximális
polifóniát.  Emellett  lehetővé  teszik,  hogy  az  AWM2  mellett  más  hangképző  rendszert
használjunk.  A  Plug-In-hangszíneket  ugyanúgy  használhatjuk,  mint  a  belsőket,  akár
performance-ok szólamaként is.
A szintetizátor kompatibilis a Modular Synthesis Plug-In rendszerrel. Az alábbi típusú kártyák
közül választhatunk:

A Plug-In-Boardok áttekintése
● Single Part Plug-In-Boards
Ezekkel  egy teljesen más szintetizátort vagy hanggenerátort iktathatunk be a rendszerbe, és a
hangszíneket mint az S90 egyes szólamait használhatjuk.

• Analog Physical Modeling Plug-In-Board (PLG150-AN)
Ez a legkorszerűbb digitális technika felhasználásával reprodukálja az analóg szintetizátorok
hangzását.  Ezzel  a  kártyával  lehetőségünk  nyílik  valós  időben  szabályozni  klasszikus
szintetizátor-hangzásokat  és  olyan  hangszíneket  alkalmazni,  amelyek  a  mai  tánczenét
jellemzik.

• Piano Plug-In-Board (PLG150-PF)
Ezen  a  kártyán egy 16MB-hullámforma-memória  gondoskodik  zongorahangszínekről.  136
sztereó  hangszínt  tartalmaz,  ezen  belül  különböző  akusztikus  és  elektromos
zongorahangzásokat maximum 64 hangú polifóniával. Ha két kártyát használunk, a polifónia
128 hangra emelkedik.

• Advanced DX/TX Plug-In-Board (PLG150-DX)
Ezen a kártyán a DX7 hangszíneit találjuk, mégpedig nem hullámformák, hanem egy teljes
hangképző  rendszer  formájában.  Ezzel  a  DX-  sorozat  hangzását  teljes  mértékben
utánozhatjuk. A kártya képes DX7-adatok vételére is Bulk Dump adatátvitel formájában.

• Virtual Acoustic Plug-In-Board (PLG100-VL, PLG150-VL)
A  VA-szintézissel  valós  időben  szimulálhatjuk  igazi  hangszerek  hangzását.  Ezzel  olyan
valósághű hangzást érünk el, amely hagyományos PCM-szintézissel nem volna elérhető. A
külön beszerezhető Wind controllerrel (WX5) még fúvósokat is imitálhatunk.

• Drums-Plug-In-Board/Percussion-Plug-In-Board (PLG150-DR/PLG150-PC)
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Az AWM2 modullal itt dob- és ütős hangzásokat hozunk létre. A PLG150-PF saját
effektekkel is rendelkezik, miközben az „anyaberendezés” effektjeit a többi szólamnál
használhatjuk.

● Effect Plug-In-Boardok
• Vocal Harmony Plug-In-Board (PLG100-VH)
Ezzel a Boarddal kiválasztott szólamokat harmóniákkal láthatunk el. Négy effekttípusból
választhatunk.
A  MIDI-adatokként  előkészített  és  elmentett  akkordokból  automatikusan  kórusszólamot
hozhatunk létre az énekhez. Az S90-t használhatjuk vocoderként is, ha a billentyűzeten való
játék közben egy rákötött mikrofonba énekelünk.

● Multi-Part Plug-In-Board
Ezek segítségével az S90 polifóniáját jelentős mértékben kibővíthetjük azáltal, hogy további
16  teljesen  független  hangszeres  szólam  áll  rendelkezésünkre.  Ha  ezzel  a  board-típussal
játszunk le szekvencersávokat, a S90 teljes polifóniáját fenntarthatjuk a billentyűzeten való
játéknak.
• XG Plug-in-kártya (PLG100-XG)
Ez a kártya 16 szólamú XG-hangképző berendezés. A sokszínű hangzás különösen akkor jön
jól, amikor XG/GM- songfájlokat akarunk lejátszani.

Modular Synthesis Plug-In System - Tájékoztató
A  Yamahának  ez  a  rendszere  nagy  mértékben  bővíti  a  kompatibilis  szintetizátorok,
hanggenerátorok  és  hangkártyák  lehetőségeit.  Segítségével  egyszerűen  és  hatékonyan
kihasználhatjuk a modern szintetizátor- és effekttechnológia vívmányait.

Maximális polifónia
Az AWM2-modul maximális polifóniája 64, beleértve az installált Plug-In-Boardokat is. A
tényleges polifónia azonban a hanggenerátor jellegétől, a hangszínelemek számától és a Plug-
In-Boardok polifóniájától függ.
Az AWM2-hangszíneknél a 64 maximális számot a hangszínelemek számával kell osztani.

A hanggenerátor-egység szólamstruktúrája
Az  S90  hanggenerátora  a  controller-  vagy  a  szekvenceregységtől  kapott  MIDI-adatokra
reagálva működik.
A MIDI-eventek küldése 16 csatornán történik.  Az S90 ezeket  az eventeket  16 csatornán
veszi, ennek megfelelően egyszerre 16 szólamot tud megszólaltatni. Ez a korlátozás azonban
megkerülhető,  ha  további  MIDI-portokat  használunk,  amelyek  újabb  16  csatornát
biztosítanak.
Az  S90  sokrétű  hangforrásai  (belső  hanggenerátor  és  a  Plug-In-Boardok)  a  hangszerbe
integrált három MIDI-portot használják.
Mint az eredeti útmutató 22. oldalának táblázata mutatja, a Voice üzemmódon kívül az összes
üzemmódban max. 48 szólamot használhatunk. Song és Pattern üzemmódban a ténylegesen
használható szólamok száma 34. Ezt később példákon is láthatjuk.
♪ Az üzemmódokról bővebben l. előbb.
♪  Az USB-kábel  max.  8  külön MIDI-portot  képes  kiszolgálni.  Az S90 hanggenerátora három külön porton
érvényesül. A MIDI THRU-funkció nyolc külön MIDI-portra terjed ki.
♪ A MIDI- és az IEEE-kábel (mLAN8E installálása után) MIDI-portadatokat nem képes feldolgozni.
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A hanggenerátor-egység szólamstruktúrájának és a
controller/szekvenceregységnek összefüggése az egyes üzemmódokban
● Voice üzemmód
Az eredeti útmutató 23. oldalának felső ábrájához: Voice üzemmódban a szekvenceregység
nem áll rendelkezésre. Az 1 – 48 szólam nincs használatban.
♪ Voice üzemmódban a MIDI-port száma 1.
♪  A Multi Part  Plug-In-Board Voice üzemmódban nem használható,  a többi típusú azonban minden további
nélkül.

● Performance üzemmód
Az eredeti útmutató 23. oldalának alsó ábrájához: Az 1 - 4. és 14 – 16. szólamok közül max.
négy használható. Azok a szólamok élnek, amelyek beállítása Performance Play üzemmódban
„on”. Performance üzemmódban a szekvenceregység nem áll rendelkezésre.
Az ábrán az 5 – 13. és 17 – 48. szólam használaton kívül vannak.
♪ Performance üzemmódban a MIDI-port száma 1.
♪  A Multi  Part  Plug-In-Board  Performance  üzemmódban  nem használható,  a  többi  típusú azonban  minden
további nélkül.

● Sequence-Play-üzemmód
Az eredeti útmutató 24. oldalán látható ábrához tartozó szöveg:
A hanggenerátorhoz, amelybe két Boardot installáltunk, érkeznek adatok
a) egy külső szekvencertől;
A  több  portnak  szóló  adatokat  nem  lehet  MIDI-kábellal  továbbítani.  Ha  egy  külső
szekvencertől MIDI-kábelen akarunk adatokat továbbítani, csak a 1. portról indíthatjuk el a
szólamokat. Egyszerre több portot USB-kábellel lehet igénybe venni.
b) a controlleregységtől;
Sequence-Play-Mixing  üzemmódban  csak  az  éppen  kiválasztott  (átdolgozás  alatt  álló)
szólamok  szólnak,  és  azok,  amelyeknek  ugyanaz  a  vételi  csatornája,  mint  a  kiválasztott
szólamé.
c) a szekvenceregységtől;
Minden zenei  adatokat  tartalmazó  sáv  az  S90 egy-egy szólamát  vezérli  a  MIDI-csatorna-
beállításoknak megfelelően. (Az illető szólam vételi csatornájának összhangban kell lennie az
illető sáv adáscsatornájával.)

Effektegység
Ez az egység effektekkel bővíti a hanggenerátortól érkező jeleket. Ennek során a hangzást az
igényes DSP-technológia (Digital Signal Processoring) befolyásolja.
♪ Bővebben l. később.

Memóriakártya-meghajtó/Szekvencer
A meghajtóval memóriakártyára menthetünk adatokat,  amelyeket azután visszatölthetünk a
hangszerbe. A szekvencerrel lejátszhatjuk a memóriakártyán lévő standard MIDI-fájlokat.

Hangszínek (Voices) és performance-ok
A  hangszín  az  S90  alaphangzása,  számos  paraméter-beállítás  eredményeként  jön  létre.
Minden hangszín max. 4 elemből állhat, ezek mindegyike egy hullámforma vagy alaphangzás.
Voice Play üzemmódban bármely hangszínt kiválaszthatjuk és megszólaltathatjuk. Ugyanez
érvényes  a  performance-okra  Performance  Play  üzemmódban,  itt  azonban  a  hangszínek
külöböző módokon kapcsolódnak össze. 
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Az  eredeti  útmutató  25.  oldalán  a  hangszínek  és  performance-ok  tárolásának  rendszerét
láthatjuk.  Ezek  segítségével  pontosabb  képet  alkothatunk  magunknak  a  hangszínek  ill.
performance-ok felépítéséről.
A szürke színezés az egyes „bankokat” jelöli.

A hangszínek/elemek/performance-ok áttekintése
Minden hangszín  1-4  elemből  áll,  ezek  mindegyike hullámforma (wave)  vagy hangszeres
hangzás.

Hangszínek és elemek
A  hangszíneket  alkotó  elemek  hullámformákból  (waves)  épülnek  fel.  Az  elemek  olyan
minőségűek,  hogy  mindegyikük  önállóan  is  használható  hangszínként,  kombinációjukkal
pedig  kifejező,  gazdagon  strukturált  hangzások  jönnek  létre.  A  különböző  hangszeres
hangzásokat pedig eloszthatjuk a billentyűzeten (Split), és jobb és bal kézzel más hangszínt
szólaltathatunk meg anélkül, hogy ehhez külön performance-programot kellene elkészítenünk.

Performance  
Egy performance 1-16 szólamból állhat, ezek lehetnek normál és ütős hangszínek. Az egyes
szólamokhoz  hangszíneket  rendelünk  hozzá.  Négy  szólamot  játszhatunk  egyszerre  a
billentyűzeten – vagy rétegezve (layers), vagy a billentyűzeten elosztva (Split).

Normál és ütős hangszín
Az S90  kétfajta  belső  hangszínnel  rendelkezik:  normál  és  ütős  hangszínekkel.  A  normál
hangszínek rendszerint hangszeres hangok, amelyeket a teljes billentyűzeten szólaltathatunk
meg.  Az ütős  hangszíneknél  (Drum Kit)  a  szett  egyes ütősei  egyes billentyűkhöz  vannak
hozzárendelve. 

GM hangszínek
A  GM  a  hangszín-szerkesztés  valamint  a  szintetizátorok  és  hanggenerátorok  MIDI-
funkcióinak  világszabványa.  Alapvetően  azért  hozták  létre,  hogy  egy  GM-berendezéssel
létrehozott  songot  bármilyen  más,  GM-kompatibilis  berendezéssel  nagyjából  azonos
formában  lehessen  megszólaltatni,  gyártótól  és  modelltől  függetlenül.  Az  S90  GM-
hangszínbankja  GM-songok  megszólaltatását  szolgálja.  Vegyük  azért  figyelembe,  hogy  a
hangzás nem mindig egyezik meg tökéletesen azzal, ahogyan létrehozták.

Belső memória és fájlkezelés
Az S90 a legkülönbözőbb (hangszínek,  performance-ok,  songok) adatokat hozza  létre.  Az
alábbi részben arról lesz szó, hogyan és milyen eszközökkel tárolhatjuk az adattípusokat.
Az  eredeti  útmutató  27.  oldalán  látható  ábra  az  S90  funkciói  és  a  belső  memóriák,  a
memóriakártya, továbbá más külső adatrögzítő eszközök közötti kapcsolatot mutatja.
Megjegyzés:
-  Bulk-módszerrel  nem továbbíthatók  User  Arpeggio  adatok  és  a  rendszerbeállítások  egy
része.

Belső memóriák
● ROM és RAM
A ROM (Read Only Memory) adatolvasásra szolgál, ide nem lehet adatokat írni. Itt találhatók
a gyárilag beállított, hosszú távra rögzített adatok.
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A RAM (Random Access Memory)  mind az adatolvasást, mind az –írást lehetővé teszi. Ez az
Edit-puffer adatainak és a szerkesztéssel vagy felvétellel létrehozott adatoknak a memóriája.
● Flash-ROM és DRAM
A  Flash-ROM-ban  lévő  adatok  korlátlan  ideig  megmaradnak  akkor  is,  ha  a  hangszert
kikapcsoljuk. Itt találhatók az átalakítások által létrejött adatok. A DRAM-ban lévő adatok
elvesznek,  amint  kikapcsoljuk  a  hangszert.  Ezért  a  DRAM-ban lévő adatokat  mentsük  ki
memóriakártyára vagy egy SCSI-berendezésre, mielőtt kikapcsoljuk a hangszert!
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Edit-puffer (DRAM) és Recall-puffer (DRAM)
● Edit-puffer és User Memory
Az  Edit-puffer  köztes  memória,  amely   a  Voice,  a  Performance  és  a  Master  üzemmód
használata  során  keletkező  adatokat  tárolja.  Ezek  az  adatok  bekerülnek  a  felhasználói
memóriába (User Memory). Amint másik hangszínt, performance-t stb. választunk ki, az Edit-
puffer teljes tartalma törlődik, és az új adatok kerülnek a helyükre, ezért ne feledjük előzőleg
máshová menteni a szükséges adatokat!
● Edit-puffer és Recall-puffer
Ha másik hangszínt vagy performance-t választottunk ki anélkül, hogy az előzőleg átdolgozott
adatokat  elmentettük  volna,  az  adatokat  ismét  behívhatjuk  (Recall),  mivel  az  adatok
bekerülnek a Recall-puffermemóriába. Ez azonban csak Voice és Performance üzemmódban
áll rendelkezésre!

Memóriakártya és külső SCSI-adatrögzítő berendezések
Ha  biztosítani  akarjuk,  hogy a  felhasználói  memóriában  őrzött  adataink  megmaradjanak,
akkor ezeket legjobb memóriakártyára menteni. Erre két lehetőségünk van:
- A User Memory összes adatát egyetlen fájlban mentjük ki (a kiterjesztés .w4a)
-  Az  adatokat  külön  fájlokban,  funkcióiknak  megfelelő  csoportosításban  mentjük  el  (a
kiterjesztések az adattípusnak megfelelőek).

Alapvető kezelési eljárások
Ebben a részben megismerjük az üzemmódok szerkezetét,  a kijelző elemeit és az alapvető
kezelési eljárásokat.

Üzemmódok
Az S90 működése különböző üzemmódokban történik, ezek mindegyike eljárások és funkciók
csoportját foglalják magukba.

 Voice (hangszín) üzemmód
● Voice Play üzemmód
● Voice Edit üzemmód
● Voice Job üzemmód
● Voice Store üzemmód

 Performance üzemmód
● Performance Play üzemmód
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● Performance Edit üzemmód
● Performance Job üzemmód
● Performance Store üzemmód

 Utility üzemmód (Hasznos segédfunkciók)

 Edit (szerkesztő) üzemmód

 Master üzemmód
● Master Play üzemmód
● Master Edit üzemmód
● Master Job üzemmód
● Master Store üzemmód

 Sequence-Play üzemmód
● Song-Play-Mixing üzemmód

● Sequence-Play-Mixing-Edit üzemmód
● Sequence-Play-Mixing-Job üzemmód

 Card üzemmód

 Store (mentési) üzemmód

 Job (műveleti) üzemmód

Az üzemmódok táblázata

Az eredeti  útmutató  29.  oldalán  látható  táblázat  az  egyes üzemmódok  funkcióit,  továbbá
azokat az oldalakat tartalmazza, ahol bővebben lesz szó az alüzemmódról.

VOICE (kijelző ég) Hangszínek megszólaltatása/átdolgozása/mentése
PERFORMANCE (kijelző ég) Performance-ok megszólaltatása/átdolgozása/mentése
MASTER (kijelző ég) A Voice-, Performance- és Sequence-Play üzemmódban 

gyakran használt  beállítások  elmentése  és  behívása,  a  
Master  Keyboard  funkciós  beállításainak  rögzítése  és  
beállítása a felhasználói Master segítségével

SEQ PLAY (kijelző ég) Songok lejátszása memóriakártyáról
SEQ PLAY MIXING (jelezve) A Sequence-Play üzemmód egyes szólamai hangzásbeli  

paramétereinek beállítása
UTILITY (kijelző ég) A teljes redszerre vonatkozó általános beállítások
CARD (kijelző ég) Adatok elmentése és betöltése
♪ Mielőtt belépünk az Edit üzemmódba, be kell lépnünk a Voice/Performance ill. Master üzemmódba. Minden
hangszínhez, performance-hoz vagy Masterhez egyenként lehet beállítani és elmenteni az összes paramétert.
♪  A Utility a Voice-,  a  Performance- és a Sequence Play üzemmód alüzemmódja.  Amikor pl.  Performance
üzemmódban nyomjuk meg a [UTILITY] gombot, a Performance alüzemmódjaként működő Utilityt hívjuk be.
Így Utility üzemmódban performance-okat választhatunk ki és szólaltathatunk meg.
A paraméterek alapvetően két csoportra oszlanak: 1) az egyes hangszínekre, performance-okra
és 2) az összes hangszínre, performance-ra stb. vonatkozó funkciók. Az előbbieket Edit, az
utóbbiakat Utility üzemmódban állítjuk be. A Utility üzemmódban végrehajtott beállításokat a
hangszínekkel és performance-okkal együtt elmenthetjük memóriakártyára.
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Egy üzemmód kiválasztása
A hangszíneknek, a performance-oknak és a Sequence-Play üzemmódnak van saját lejátszási
(Play) üzemmódja. Ezeket az illető üzemmódgombbal hívjuk elő.
Sequence Play üzemmódban van egy Mixing alüzemmód, ehhez Sequence Play üzemmódban
megnyomjuk az [F6] gombot.
A Master üzemmódot  a [MASTER]  gombbal  hívjuk elő.  A Master-programtól  függően a
VOICE/PERFORMANCE/SEQ PLAY jelzőfénye ég.
A Performance-,  Voice-,  Master-  és  Mixing-setupoknak van Edit-  és  Job-üzemmódjuk is,
ezeket a megfelelő gombbal hívjuk be akkor, amikor már benn vagyunk az üzemmódban.
Hasonlóan járunk el a [STORE] gombbal, amikor egy hangszínt, performance-t, Mastert el
akarunk menteni.
A fentieken kívül van még egy Utility üzemmód, amelyben a hangszer egészére vonatkozó
általános  beállításokat  végezhetünk el,  és  egy Card üzemmód a memóriakártyával végzett
műveletekhez.
♪ A Utility üzemmód kijelzőoldalai és paraméterei az éppen behívott fő üzemmódtól függnek.
♪ A Mixing-beállítások nem „Store”, hanem „Put” funkcióban menthetők el.
Ha  másik  üzemmódra  akarunk  váltani,  megnyomjuk  annak  a  gombját  vagy  az  [EXIT]-
gombot.

A számgombok funkciói
E gombok használata a [TRACK SELECT] és a [MUTE] gombok állásától függnek.

Az [1] – [16] gomb funkciói
[TRACK SELECT] él [MUTE] él Mindkét gomb él

Voice Play üzemmód A Keyboard Transmit
Channel beállítása

- Hangszín-kiválasztás, az
[A] – [H] csoportoknak
megfelelően

Voice Edit üzemmód Elemek kiválasztása ([1] – [4]) és elemek elnémítása
([9] – [12]).

-

Performance Play
üzemmód

A Keyboard Transmit
Channel beállítása

Performance Edit
üzemmód

Performance szólamának
kiválasztása ([1] – [4]).

Performance szólamának
elnémítása ([1] – [4])

Performance- vagy
hangszín-kiválasztása, az
[A] – [H] csoportoknak
megfelelően

Master Play üzemmód Zóna kiválasztása ([1] –
[4]).

Master kiválasztása az
[A] – [H] csoportoknak
megfelelően

Master Edit üzemmód Zóna kiválasztása ([1] –
[4]).

Zóna elnémítása ([1] –
[4]).

-

Sequence Play Mixing
üzemmód

Mixing szólam
kiválasztása

Mixing szólam
elnémítása

Ami a kijelzőn látható
Az  alábbiakban  arról  lesz  szó,  mit  olvashatunk  le  a  kijelzőről.  Az  ábrák  az  egyes
üzemmódokra jellemző kijelzőoldalakat, továbbá a sor legvégén a névbevitel oldalát mutatják.
11 Üzemmód
22 Bank/Szám
33 Kategória
44 Név (l. a külön adatlistát)
55 Keyboard  MIDI  Transmit  Channel  (átviteli  csatorna),  a  billentyűzet  oktávfekvésének

beállítása a Utility üzemmód  Octave paraméterével
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66 A  Control  tolószabályzóhoz  aktuálisan  hozzárendelt  funkció  (3.  sor).  AS  =  ASSIGN
(hozzárendelés)

77 Funkció ([F1]-[F6] gombokkal hívjuk be)
88 Alfunkció ([SF1]-[SF5] gombokkal hívjuk be)
99 Paraméter/Funkció neve
1010 Beállítások
1111 Edit típusa:
COMMON Common Edit (általános szerkesztés) állapota
EL1 – EL4 Elemre vonatkozó szerkesztés állapota
KEY Key Edit (billentyűre vonatkozó beállítás) állapota
PART01 – PART 16 Part Edit (szólamra vonatkozó szerkesztés) állapota
1212 Edit-jelző (Mutatja, hogy az aktuális hangszínt, performance-ot átszerkesztettük, de még

nem mentettük el. Ha él az összehasonlító funkció – Compare -, akkor egy C is látható).
1313 Pop-up jellista
1414 Chain-Step szám 
1515 A songfájlokra és mix-sablonokra vonatkozó beállítások
1616 Tempó
1717 Songpozíció
1818 Tempógomb
1919 Measure (ütem) gomb
2020 A listabeállítás gombja
2121 Ezzel a gombbal váltunk demo üzemmódra
2222 Ezzel a gombbal váltunk Mixing üzemmódra
2323 A mentés célpontja

Funkciók és paraméterek kiválasztása
A fent felsorolt  üzemmódok mind rendelkeznek több kijelzőoldallal,  amelyeken számtalan
funkció és paraméter szerepel. A köztük való mozgáshoz és a funkciók kiválasztásához az
[F1] – [F6] és [SF1] – [SF5] gombokat használjuk.
Miután kiválasztottunk egy üzemmódot, a hozzá tartozó kijelzőoldalak vagy menük a kijelző
alsó sorában láthatók, közvetlenül a gombok fölött.

Az [F1] – [F6] funkciógombok használata
Az itt található ábrán a kijelző legalján lévő funkciósorból választhatunk. A példában az [F5]
gombot megnyomva hívhatjuk elő az LFO-kijelzőoldalt.
Az  éppen  kijelölt  üzemmódtól  függően  1  –  6  funkció  áll  rendelkezésünkre,  amelyeket  a
funkciógombokkal  hívhatunk  be.  Ne  feledjük,  hogy  a  funkciók  száma  és  jellege  az
üzemmódtól függően eltérő lehet!
♪ Egyes esetekben  a funkciógombok különleges szerepet töltenek be, pl. Sequence Play (CHAIN), l. később.

Az [SF1] – [SF6] alfunkciógombok használata
Az itt található ábrán a kijelző legalsó sora fölötti alfunkciósorból választhatunk. A példában
az [F5] gombot megnyomva hívhatjuk elő a SCALE-kijelzőoldalt.
Az  éppen kijelölt  üzemmódtól  fügően 1  –  5  alfunkció  áll  rendelkezésünkre,  amelyeket  a
funkciógombokkal  hívhatunk  be.  Ne  feledjük,  hogy  a  funkciók  száma  és  jellege  az
üzemmódtól  függően  eltérő  lehet!  (Egyes  kijelzőkön  nem  is  jut  funkció  ezeknek  a
gomboknak.)

Kilépés az aktuális kijelzőoldalról
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A kezelési eljárások többségénél (különösen az Edit, Job vagy Store üzemmódban) az [EXIT]
gombbal léphetünk ki, és léphetünk vissza egy feljebb lévő szintre vagy a Play üzemmód alap-
kijelzőoldalára.

Az [ENTER]-gomb
Ezzel  hajtunk végre műveleteket vagy mentést,  erősítjük meg a számgombokkal megadott
adatokat.  File  üzemmódban ezzel  a  gombbal  léphetünk a  kiválasztott  könyvtárban  eggyel
lejjebbi szintre.

A kijelző kezelőelemei
Adatbevitel
A kurzor mozgatása
A  négy  irányjelzővel  ellátott  gombbal  mozgathatjuk  a  kurzort  az  egyes  adatokhoz  és
paraméterekhez.  Amit  kiválasztottunk,  az  kiemelten  jelenik  meg  (sötét  alapon  világos
betűkkel).
Az értékek megváltoztatása
Az  adatbevivő  tárcsát  jobbra  (az  óramutató  járásának  megfelelően)  forgatva  emeljük,
ellenkező irányba forgatva csökkentjük az értéket.
A  széles  értéktartománnyal  rendelkező  paramétereknél  az  értéket  tíz  egységenként
emelhetjük,  ha  lenyomva  tartjuk  az  [INC/YES]  gombot,  közben  pedig  megnyomjuk  a
[DEC/NO]  gombot.  Az  érték  tizesével  való  csökkentéséhez  a  [DEC/NO]  gombot  tartjuk
lenyomva és az [INC/YES] gombot nyomjuk meg.
 Figyelem!
Amikor kilépünk a Utility üzemmódból vagy a „Favorite Category” (Kedvenc kategória) funkcióból, a kijelzőn
megváltoztatott paraméterek automatikusan mentésre kerülnek. Az adatok abban az esetben vesznek el, ha a
hangszert kikapcsoljuk anélkül, hogy a kijelzőoldalt megfelelően bezártuk volna.
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Megerősítést kérő üzenet
Egyes  kezelési  eljárások,  mint  mentés  vagy  törlés,  végrehajtásánál  az  S90  megerősítést
kér:”Are You sure?” (Biztos?) 
A végrehajtáshoz megnyomjuk az [INC/YES] gombot. A  folyamatot a [DEC/NO] gombbal
szakítjuk meg.

Information-kijelző
Ezzel a praktikus funkcióval hívhatjuk be a kiválasztott üzemmód aktuális adatait. Ehhez csak
az  [INFORMATION]  gombot  kell  megnyomni.  Ha  pl.  a  Voice  üzemmód  él,  így
ellenőrizhetjük  a  leggyorsabban,  melyik  Voice  Bankban  vagyunk,  melyik  Play-módozatot
(polifon vagy monofon) vagy effektet választottuk stb.
Sequence-Play üzemmódban megerősítjük vele a kiválasztott könyvtárat.

Hang-beállítások (Billentyű-beállítások)
Az S90 különböző paramétereihez be kell állítanunk egy billentyűzetszakaszt (Key Range)
bizonyos hangértékek  megadásával.  A paramétereket  beállíthatjuk  az  adatbevivő  tárcsával
vagy  a  [DEC/NO]  [INC/YES]  gombbal.  Az  adatokat  bevihetjük  azonban  közvetlenül  a
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billentyűzetről,  egyes  billentyűk  lenyomásával.  A  példában  egy  hangszín  1.  elemén
dolgozunk.
Amikor  a  Note  Limit  él,  megjelenik  a  [KBD]  szimbólum,  hogy jelezze,  a  billentyűzetet
használhatjuk adatbevitelre. Tartsuk lenyomva az [INFORMATION] gombot, és nyomjuk le a
kívánt billentyűt.

Címadás
Az S90 segítségével saját adatokat hozhatunk létre, mint pl. hangszíneket, performance-okat,
songokat és stílusokat. Ezeknek adhatunk címet. Az alábbi adattípusoknak adhatunk címet:
� User Voices (Felhasználói hangszínek)
� User Performances (Felhasználói performance-ok)
� User Masters
� Mix sablonok
� A memóriakártyára kimentett fájlok
A példában egy felhasználói hangszínt nevezünk el.

1 A kurzorgombokkal a kurzort a név első karakterhelyére visszük.
2 Az  [INC/YES]  [DEC/NO]  gombbal  vagy  az  adatbevivő  tárcsával  kiválasztunk  egy
karaktert.
3 A kurzorral a következő karakterhelyre lépünk.
4 Az előző lépéseket ismételjük, ahányszor szükséges.

A karakterlista használata
A fent leírt eljárás 2. és 3. lépésében használhatjuk a karakterlistát is, amelyben az összes
választható jel megtalálható. Ez megkönnyíti a választást.
A  karakterlista  behívásához  tartsuk  lenyomva  az  [INFORMATION]  gombot!  Egy  jel
kiválasztásához lenyomva tartjuk az [INFORMATION] gombot, és használjuk az [INC/YES]
[DEC/NO] gombot vagy az adatbevivő tárcsát.
Amikor a kurzor a címen áll, megjelenik a [LIST] szimbólum, amely jelzi, hogy az [INFORMATION] gomb
lenyomásával  előhívhatjuk  a  karakterlista  kijelzőoldalát.  Az  [INFORMATION]  gomb  felengedésével
visszatérünk az előző kijelőoldalra.
Az ábrához:
Miközben lenyomva tartjuk az [INFORMATION] gombot…
 A kurzort a megfelelő pozícióra visszük.
 Az  [INC/YES]  [DEC/NO]  gombbal  vagy  az  adatbevivő  tárcsával  kiválasztunk  egy
karaktert.

A paraméterek fajtái (abszolút és relatív)
A paraméterek  beállításának módja  a  paraméter  jellegétől  függ.  Egyeseknél  közvetlenül
megadhatjuk számokkal vagy betűkkel,  másutt  egy sor lehetőségből  választunk ki  egyet.
Emellett egyes paraméterek abszolútak, mások relatívak. A „mono” oder „poly” pl. abszolút
paraméter, vagy egyiket, vagy másikat választjuk. Abszolút paraméter a hangerő, ahol 0 és
127 között  választunk egy értéket. A hangerő-beállítás lineárisan változik és összefügg a
tényleges hangerő-változással, mint az eredeti útmutató 35. oldalán az 1. ábra mutatja. A
relatív paramétereknél nincs ilyen közvetlen üsszefüggés. Alul a Velocity Offset (billentési
erő  eltolása)  paraméter  diagramja  látható.  Az  „offset”  értéket  a  tényleges  értékhez
hozzátesszük vagy elvesszük belőle. A Velocity Offset esetében a meghatározott értéket a
billentyű leütésének erősségéhez hozzáadjuk vagy levonjuk belőle. A relatív paramétereket
egyes helyeken százalékértékben adjuk meg.
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Rövid használati útmutató

Hangszínek megszólaltatása
Voice Play üzemmódban választhatjuk ki és szólaltathatjuk meg az S90 hangszíneit.
Az S90 a hangszíneket bankokba rendezi: Preset 1 – 3, GM Preset, User és Plug-in 1 – 3. 
♪ A hangszínekről l. korábban ill. a külön adatlistában.
♪ A felhasználói memóriában max. 128 normál és 16 ütős hangszínt tárolhatunk. A hangszín-beállításokat Voice
Edit üzemmódban változtathtajuk meg.

Egy hangszín kiválasztása
 Behívjuk a Voice Play üzemmódot.
Ilyenkor az aktuálisan kiválasztott hangszín nagybetűkkel látható a kijelzőn.
 Kiválasztunk egy bankot.
- Normál hangszíneknél ez a bankgombok megnyomásával történik.
- Ütős hangszíneknél először megnyomjuk a [Drum Kits] és a [PRE1] gombot.
♪  Az S90  User  bankjában  beprogramozott  felhasználói  hangszíneket  találunk,  amelyeket  átdolgozhatunk és
felülírhatunk. A gyári beállításokat a Utility Jobokkal állíthatjuk vissza. Bővebben l. előbb.
 Kiválasztunk egy hangszíncsoportot.
A  hangszínek  a  bankokon  belül  A  –  H  csoportokra  oszlanak.  Ezek  egyikét  kiválasztva
megjelenik a csoporthoz tartozó hangszínek listája.
 Megadunk egy hangszínszámot az adatbevivő tárcsával, a [DEC/NO] [INC/YES] vagy a
számgombokkal.
 Játszunk a billentyűzeten.

 Az  eredeti  útmutató  37.  oldalán  láthatók  a  programszámok  és  a  megfelelő
csoportok/számok.

A MIDI-átviteli csatornák beállítása a billentyűzethez
Megnyomjuk a [TRACK SELECT] gombot, mire a jelzőfénye kigyullad. Azután valamelyik
számgombbal  kijelöljük  a  MIDI  Transmit  Channel  (átviteli  csatorna)  számát  a
billentyűzethez.
♪  A  paramétert  megváltoztathatjuk  Utility  üzemmódban  is  ([F5][SF1]KbdTransCh),  de  Voice  Store
üzemmódban nem lehet elmenteni. 

A „Category Search” funkció használata
Ezzel  a  funkcióval  gyorsan  megtalálhatjuk  a  kívánt  hangszínt  a  helyétől  függetlenül.
Kiválasztunk  egy  Voice  Category-t,  azaz  hangszín-kategóriát,  pl.  A.  PIANO  vagy  SYN
LEAD, és végignézhetjük ill. hallgathatjuk az ide tartozó hangszíneket. A Favorite Category
kedvenc hangszíneink tárolására használható.
 A [CATEGORY SEARCH] megnyomásával bekapcsoljuk a funkciót.
♪ Ugyanezzel a gombbal léphetünk ki.
 Kiválasztunk egy kategóriát.
 Kiválasztunk egy kategóriát.
A [CATEGORY] megnyomásával előhívjuk a kategória nevét és a hangszínlistát a kijelzőn. A
kategória első hangszíne kerül kiválasztásra.
 Kiválasztunk egy alkategóriát (Sub-Category).
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A kiválasztás megkönnyítésére minden kategória két vagy három alkategóriára oszlik. Ezek
neve megjelenik a Category Search-kijelzőn. Az [F1] – [F3] gombokkal kiválaszthatjuk az
illető alkategória első hangszínét.
 Kiválasztunk és megszólaltatunk egy hangszínt.
Az adatbevivő tárcsával, a [DEC/NO] [INC/YES] vagy a kurzorgombokkal  végigmehetünk a
listákon.  Kiválasztáskor  bármelyik  hangszínt  megszólaltathatjuk  anélkül,  hogy  ki  kellene
lépnünk a Category Search funkcióból.
Ahhoz, hogy egy hangszínt ténylegesen behívjunk és hogy visszatérjünk a Play üzemmódba,
megnyomjuk az [ENTER] gombot.

Favorite Category
Ezzel  a  funkcióval  kedvenc  hangszíneinket  elmenthetjük  egy  könnyen  elérhető  helyre,
ahonnan  a  [FAVORITES]  gomb  megnyomásával  előhívhatjuk.  Nagy  segítség  ez  élő
előadásoknál. 
Kiválasztjuk a kategóriát, majd a kurzort kedvenc hangszínünk listájára visszük. Az [F5]
gombbal  behívunk  egy  kontrollnégyzetet  a  hangszín  mellett.  (Ugyanezzel  a  gombbal
tüntetjük  el.)  Előhívunk  további  kategóriákat  és  folytatjuk  a  kedvencek  listájának
összeállítását.  Miután  az  összes  kívánt  hangszínt  megjelöltük,  megnyomjuk  a
[FAVORITES] gombot, ezzel a hangszíneket elmentjük a kedvencek közé, amelyek listáján
megjelenik az összes kijelölt hangszín. A funkcióból a [FAVORITES] gombbal lépünk ki.
 Figyelem!
Amikor  kilépünk  a  Favorite  Category  funkcióból,  a  kijelzőn  megváltoztatott  paraméterek  elmentése
automatikusan  megtörténik.  Ezek  az  új  adatok  azonban  elvesznek,  ha  a  hangszert  kikapcsoljuk,  mielőtt
kiléptünk volna az oldalról.
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás alatt – vagy a „Please keep power on” – Kérem, hagyja bekapcsolva az áramellátást – üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Hangszínek átdolgozása  Voice Play üzemmódban (Quick Edit)
Voice Play üzemmódban át is alakíthatunk hangszíneket, de a részletesebb átalakításokhoz
használjuk inkább a Voice Edit üzemmódot. 

A hangszínek gyors átalakítása
 A funkciógombokkal kiválasztjuk a menüt.
 Az [F4]-[F6]  funkciógombokkal kiválasztjuk a menüt  és a kijelzőn beállítjuk az egyes
paraméterek értékeit.
♪  Ha Single  Plug-In-Boardot  szereltünk be,  a  Plug-In  hangszín kiválasztásakor  a  BANK-kijelző  behívására
használhatjuk az [F2] gombot.
 Elmentjük az imént végzett beállításokat a felhasználói memóriába.
 Az [F1] gombbal visszatérünk az eredeti kijelzőoldalra.
♪ A Plug-In-hangszín jellemzőitől függően esetleg egyes paraméterek nem állnak rendelkezésre.
♪ Az azonos nevű paraméterek és funkciók Voice Play és Voice Edit üzemmódban megegyeznek egymással.

Az [E] jelző
Amikor Voice Play üzemmódban megváltoztatunk egy paramétert, egy sötét alapon világos
E jelenik  meg  a  kijelző  bal  felső  részében  jelezve,  hogy az  illető  hangszín  beállításait
megváltoztattuk, de még nem mentettük el.
 Figyelem!
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Amikor átdolgozás közben egy másik Mastert  választunk, az  [E]  jelző eltűnik,  és minden addigi  beállítás
elvész. Ezért az átalakított performance-adatokat el kell mentenünk a Performance Store üzemmódban. Ha az
adatok elvesznének, az Edit Recall funkcióval (l. később) lehet őket visszahívni.

 [F2] Voice Play Plug-In-Bank
Ezen a kijelzőoldalon kiválaszthatjuk a Plug-In-Boardon lévő bankot és meghatározhatjuk,
Plug-In hangszínt vagy „Board” hangszínt akarunk-e használni. A kettő közötti különbség:
 A Board hangszínek a Plug-In-Board átdolgozatlan, „nyers” hangszínei.
 A Plug-In hangszínek átdolgozott Board hangszínek, azaz olyanok, amelyeket kifejezetten

az S90-nel való optimális használatra programoztak.
  Beállítások: Ha az 1. nyílásba Plug-In Boardot installáltunk és Plug-In hangszínt választottunk ki: 

PLG1USR, PLGPRE1, 032/000… (A Board Voice MSB/LSB Bank Select számát mutatja. Az 
értékek a Plug-In Boardtól függően változnak.)

♪  Ez  a  kijelzőoldal  csak  akkor  áll  rendelkezésre,  ha  a  Plug-In  Boardot  installáltunk  és  Plug-In  hangszínt
választottunk ki.

 [F4] Voice Play Portamento
Itt állíthatjuk be a monofon vagy polifon lejátszát és a portamento paramétereit. A Portamento
az a jelenség, amikor az előző hang magassága folyamatosan átcsúszik a következő hangéba.
(Voice Edit Common [F1][SF4])

 [F5] Voice Play EG (Envelope Generator)
Ez a kijelző a burkológörbe-generátornak az amplitúdóra (AEG) és a szűrőre (Filter, FEG)
vonatkozó  alapvető  beállításait,  továbbá  a  szűrő  határfrekvenciájának  és  rezonanciájának
beállításait tartalmazza. Az itteni értékek offsetként érvényesülnek a Voice Edit üzemmódban
beállított AEG- és FEG-értékekhez képest.
Az eredeti útmutató 40. oldalán találjuk a kijelzőn beállítható paraméterek táblázatát.

 [F6] Voice Play Arpeggio
Az itteni paraméterek az arpeggiator működését befolyásolják, beleértve a típust és a tempót.
                                        
A Plug-In és Board hangszínek
Ezen a kijelzőn választhatjuk ki a Plug-In-Boardon lévő bankot és választhatunk a Plug-In-
és egy „Board” hangszín között. A különbség a kettő között:
• A Board hangszín a Plug-In-Board eredeti, átalakítatlan, „nyers” hangszín.
• A Plug-In hangszínek az átszerkesztett Board hangszínek, olyanok, amelyeket az S90-nel

való optimális felhasználásra programoztak.
A Board hangszínekhez tartozik még egy különleges hangszínszett (Board Custom Voice),
amelyet  egy  csatlakoztatott  számítógép  speciális,  a  Plug-In-Boardhoz  tartozó  Editor-
szoftverével szerkeszthetünk át.
♪  A  használt  Plug-In-Boardtól  függően  esetleg  az  alább  bemutatott  paraméterek  némelyike  nem  áll
rendelkezésre. Bővebben l. a Plug-In-Board útmutatójában.
♪ A jelenleg kapható Plug-In-Boardok sorozatáról l. korábban.

Performance-ok megszólaltatása
Performance üzemmódban kiválaszthatunk és megszólaltathatunk felhasználói performance-
okat.
♪ Bővebben l. korábban.

Egy performance kiválasztása
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 Behívjuk a Performance Play üzemmódot.
Ilyenkor az aktuálisan kiválasztott performance nagybetűkkel látható a kijelzőn.
 Kiválasztunk egy performance-csoportot.
A performance-ok a  bankon belül  A – H csoportokra  oszlanak.  Ezek egyikét  kiválasztva
megjelenik a csoporthoz tartozó hangszínek listája.
♪ Az összes performance egyetlen bankban helyezkedik el, ezért bank kiválasztására nincs szükség.
 Megadunk egy performance-számot az adatbevivő tárcsával, a [DEC/NO] [INC/YES] vagy
a számgombokkal.
 Játszunk a billentyűzeten.
♪ A  Category  Search  funkció  és  az  [OCTAVE]  gombok  itt  ugyanúgy  használhatók,  mint  Voice  Play
üzemmódban.
♪ A MIDI-átviteli csatornát ugyanúgy állítjuk be, mint Voice üzemmódban.

Performance Part be/ki (on/off)
Minden performance 1-4 szólamból  állhat,  amelyeket  az  összesen hét  szólamból  (1  –  4
belső, 1 – 3 Plug-in) választhatunk ki.
♪ Ez az eljárás Edit üzemmódban is elvégezhető.
 Megnyomjuk a [MUTE] gombot, amelynek a jelzőfénye kigyullad.
 Megnyomjuk az [1] – [4] gomb egyikét, ezzel az illető szólamot elnémítjuk. Az illető
szólamhoz tartozó gomb jelzőfénye kialszik.
 A [MUTE] gombot ismét megnyomjuk, a jelzőfény kialszik.

Szóló játék egy szólammal
A  [MUTE]  gombot  lenyomva  tartjuk,  és  közben  megnyomjuk  a  megfelelő  sávot  jelző
számgombot.
Miután ez megtörtént, a [MUTE] gomb jelzőfénye villogva mutatja, hogy a szóló funkció él.
Közben  egyszerűen  megváltoztathatjuk  a  szólózó  sávokat  a  megfelelő  számgomb
megnyomásával.
A funkcióból szintén a [MUTE] megnyomásával léphetünk ki.

Két hangszín együttes megszólaltatása és a billentyűzet felosztása
(Layer/Split)
Minden performance 1-4 szólamból állhat, amelyeket az összesen hét szólamból (1 – 4 belső,
1 – 3 Plug-In) választhatunk ki.
Performance-okat úgy hozhatunk létre, hogy különböző hangszíneket  egymásra rétegezünk
vagy a billentyűzet különböző szakaszaihoz rendelünk hozzá. A belső memóriában max. 128
performance-t tárolhatunk.
 Előhívjuk a VOICE-kijelzőt úgy, hogy Performance Play üzemmódban megnyomjuk az
[F3] gombot.
 Minden szólamhoz hozzárendelünk egy hangszínt.
A kurzort a kívánt szólamra visszük, és az [F1] vagy [F2] gombbal hozzárendelünk egy belső
vagy Plug-In hangszínt a szólamhoz. Az [F3] gombbal töröljük az aktuális hozzárendelést.
 Minden szólamhoz hozzárendelünk egy billentyűzetszakaszt.
A  legmélyebb  hangot  úgy  adjuk  meg,  hogy  lenyomjuk  az  [SF4]  gombot,  és  leütjük  a
billentyűt.  A  legmagasabb  hangnál  ugyanígy  az  [F5]  gombot  nyomjuk  meg.  Max.  négy
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szakaszt  jelölhetünk  így  ki,  amelyeken  mind  más  hangszín  szólal  meg.  A  szólamokat
egymásra is rétegezhetjük, így a hangszínek egyszerre szólalnak meg egy adott szakaszon.
 Megváltoztatjuk az egyes szólamok hangerejét és ezzel a teljes hangerő-egyensúlyt.
Ha  a  CONTROL  FUNCTION  beállítása  VOLUME,  az  egyes  szólamok  hangerejét
beállíthatjuk a tolószabályzókkal.
♪ A portamento, az EG és az arpeggio paramétereit úgy is beállíthatjuk, hogy a Voice üzemmódhoz hasonlóan az
[F4] – [F6] gombbal előhívjuk a megfelelő kijelzőt. A részletesebb beállításokat azonban a Performance Edit
üzemmódban végezhetjük el.
 Elmentjük a beállításokat.
A Performance Edit üzemmód elhagyása előtt ne felejtsük el elmenteni a változtatásokat!

Peformance-ok átalakítása Performance Play üzemmódban (Quick Edit)
Performance Play üzemmódban egy sor lehetőségünk van a performance átalakítására. Ennél
részletesebb és átfogóbb szerkesztési módokat a Performance Edit üzemmódban találunk.
♪ Azok a paraméterek, amelyek Performance Play és Performance Edit üzemmódban azonos néven szerepelnek,
megegyeznek egymással.

 [F2] Performance Play A/D
Ezen a kijelzőn beállításokat végezhetünk az A/D bemeneten érkező szólamokhoz. Ezen a
bemeneten külső audiójeleket (pl. egy mikrofonból vagy egy gitártól érkező jeleket) táplálunk
be,  amelyet  felhasználhatunk és  hozzákeverhetünk az S90 más hangzásaihoz.  Az audiójel
bejöhet  az  A/D  INPUT-bemeneten  vagy  az  mLAN-csatlakozón  (ha  ilyen  bővítőkártyát
beszereltünk) keresztül.
♪ Az effektkapcsolásról bővebben l. később.
♪ Azt, hogy melyik úton érkezzen az A/D-szólam, Utility üzemmódban állíthatjuk be ([F2][SF1] A/D Source)

 Volume
Itt állítjuk be az A/D szólam hangerejét.

 Pan
Itt állítjuk be az A/D szólam helyét a sztereó panorámában.

 RevSend  
Az A/D szólamhoz beállíthatjuk az adásszintet a jelhez, amely a Reverb-effektegységhez
kerül.

 ChoSend
Az A/D szólamhoz beállíthatjuk az adásszintet a jelhez, amely  a Chorus-effektegységhez
kerül.

 VarSend  
Az A/D szólamhoz beállíthatjuk az adásszintet a jelhez, amely a Variation-effektegységhez
kerül.

 DryLevel  
Az A/D szólamhoz beállíthatjuk az adásszintet a jelhez, amelyre nem hatnak a
rendszereffektek. 

 Mono/Stereo (mLAN Input)
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Meghatározza az A/D bemenet audiójelének konfigurációját – vagyis hogyan haladjanak a
jelek (sztereó vagy monó). Ha az A/D szólam bemenete mLAN-csatlakozó, ez a paraméter
nem állítható be.
 Beállítások: stereo, L mono, R mono, L + R mono
stereo A két A/D Input aljzaton jövő audiójelek sztereóban kerülnek 

feldolgozásra.
L (bal) mono Az L (bal) bemeneten érkező jelek monóban kerülnek feldolgozásra.
R (jobb) mono Az R (jobb) bemeneten érkező jelek monóban kerülnek feldolgozásra.
L + R  A két A/D Input aljzaton jövő audiójelek összekeverednek és monóban 

kerülnek feldolgozásra.

 OutputSel
Itt választjuk ki az A/D szólam kimenetét.
 Beállítások: l az eredeti útmutató 44. oldalán.

 [F3] Performance Play Voices
Ezen  a  kijelzőn  minden  szólamhoz  választhatunk  egy  hangszínt  és  beállíthatjuk,  milyen
hangterjedelemben szóljon a szólam.

 [F4] Performance Play Portamento
Itt állíthatjuk be az egyes szólamok portamento-paramétereit. (Performance Edit [F1][SF4])

 [F5] Performance Play EG (Envelope Generator)
L. Voice Play üzemmód azonos kijelzőoldala.

 [F6] Performance Play Arpeggio
Az itteni paraméterek az arpeggiator működését befolyásolják. A paraméterek azonosak a
Voice Play üzemmódéval.

Az arpeggio funkció használata

Mi is az az arpeggio funkció?

Ezzel automatikus, előre beállított arpeggiókat, frázisokat, ritmusszekvenciákat és különleges
„humán” patterneket  válthatunk ki  az éppen leütött  billentyűtől  vagy a  billentéserősségtől
függően.  Különösen  alkalmas  a  dance-  és  technozenéhez.  Minden  hangszínhez  vagy
performance-hoz  hozzárendelhetjük  a  kívánt  típusú  arpeggiót,  és  a  tempóját  valós  időben
változtathatjuk. Az arpeggiót elláthatjuk effektekkel is. Emellett kiadhatjuk a MIDI-n át, így
az arpeggióadatokat rögzíthetjük szekvenceren vagy más eszközön.

Az arpeggio szerkezete
Lásd az eredeti útmutató 45. oldalát.

Az arpeggio be- és kikapcsolása egy song lejátszása közben
Az  arpeggio  bekapcsolható  egy  song  minden  egyes  szólamához  külön-külön  (Mixing
üzemmód, Arpeggio on/off). Ezáltal arpeggióval gazdagíthatjuk a song szekvenciaadatait,
mintha az arpeggiót a billentyűzeten magunk játszanánk.

Az arpeggio négy megszólaltatásai módja
Sq: Sequence
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Ez „hagyományos” arpeggiófrázisokat hoz létre, főként oktávugrásokkal (Octave up/down).
Ph: Phrase
Itt  olyan  frázisok  keletkeznek,  amelyek  az  előzőnél  zeneibbek  és  ritmikusabbak.  A
„technóval” kezdve a  legkülönbözőbb zenei  irányzatokhoz és gitár-,  zongorajátékhoz való
háttérsávokhoz illő arpeggiók állnak rendelkezésünkre.
Dr: Drum Pattern
Ez végtelenített ütös frázisokat hoz létre. Minden hang ugyanazt a drum patternt váltja ki. Ez a
típus dobokhoz és ütősökhöz illik.
Ct: Control
A vezérlésváltás-adatok (Control Change) használatával dinamikus hangzásbeli és hangerő-
változásokat hoz létre. Hangadatok nem jönnek létre – a hangzásbeli  változások a játszott
hangokra hatnak ki.

Arpeggiók megszólaltatása
 Kiválasztunk egy hangszínt vagy performance-t.
 Megnyomjuk az ARPEGGIO [ON/OFF] gombot.
♪ Ha olyan hangszínt vagy performance-t választottunk ki, amelynél az Arpeggio Switch paraméter beállítása
„on”, az ARPEGGIO [ON/OFF] gomb automatikusan bekapcsol.
♪ Az ARPEGGIO [ON/OFF] gomb állása  elmenthető az illető  hangszínnel,  performance-szal  vagy Mixing-
beállítással.
 Játszunk a billentyűzeten.
Miközben  a  billentyűket  lenyomva  tartjuk,  az  arpeggio  a  hang  típusának,  az  arpeggio
típusának és hangterjedelmének megfelelően felhangzik.
♪ Voice Play üzemmódban az arpeggio a kiválasztott hangszínnel együtt hangzik fel.
♪ Performance/ Mixing üzemmódban az arpeggio azzal a hangszínnel együtt szólal meg, amelynek van olyan
szólama, ahol az Arpeggio Switch beállítása „on”.

Az arpeggio típusa, tempója és hangterjedelme
Az arpeggio számos típusban és beállítással működtethető. A funkció minden üzemmódban
rendelkezésre áll. A példában a Performance Play üzemmódot használjuk.
 Az ARP kijelzőoldalt a Performance Play üzemmódból az [F6] gombbal hívhatjuk elő.
 Kiválasztunk egy arpeggióbankot. 
A kurzort a paraméterre visszük, és a szokott eljárásokkal kiválasztunk egy bankot.
 Kiválasztunk egy típust, az eljárás mint fent.
 Beállítjuk az arpeggio lejátszásának tempóját, az eljárás mint fent.
 Beállítjuk az arpeggio lejátszásának Velocity-tartományát, az eljárás mint fent.
Az arpeggio csak akkor hangzik fel, ha a billentyűt a megadott Velocity-tartományon belül
ütjük le.
 Beállítjuk a Part Switch paramétert (csak performance).
Az  arpeggio  minden  szólamhoz  külön  beállítható.  A kurzort  a  szólam kontrollnégyzetére
visszük, és kijelöljük az illető szólamot.
 Az arpeggio beállításait elmentjük egy felhasználói performance-ban.

Alkalmazás Master keyboardként
Mi is az a Master üzemmód?
Az  S90  olyan  sok  tulajdonsággal,  funkcióval  és  üzemmóddal  rendelkezik,  hogy  az  az
érzésünk  támadhat,  nem is  lehet  ezt  mind  felfogni  és  megfelelően  alkalmazni.  A Master
üzemmód megfelelő kezdőpont az S90 kezelésének elsajátításához.
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Ezzel  a  funkcióval  az  egész  hangszer  kívánt  konfigurációját  egyetlen  gombnyomással
azonnal  beállíthatjuk.  Az  S90  128  memóriahelyet  biztosít  a  saját  User  Master  beállí-
tásainkhoz.
Az eredeti útmutató 48. oldala ábrájának megjegyzése:
▪ Más egyéb paramétereket (pl. a szabályzók beállításait) is el lehet menteni. (Master Common Edit [F2])

Négy zóna (Voice Performance üzemmód)
Ebben az üzemmódban a billentyűzet 1 – 4 zónára osztható, ezek mindegyikéhez saját MIDI-
csatornabeállítás  rendelhető.  Ezen  a  módon  egyetlen  billentyűzeten  különböző  hangszeres
szólamokat vezérelhetünk egymástól függetlenül. A továbbiakban ezeket a független zónákat
a csatlakoztatott MIDI-berendezések különböző csatornáinak vezérlésére is használhatjuk.
Beállíthatjuk a négy zónát, majd ezeket elmenthetjük Master üzemmódban User Masterként.
♪  Az egyes zónák MIDI-csatornája a belső hanggenerátorhoz csak akkor áll rendelkezésre.  ha a MEMORY
kijelzőoldalon a Sequnce Play üzemmódot állítottuk be.
A négy zónát hangszínrétegekként is konfigurálhatjuk, így több hangszínt szólaltathatunk meg
egyetlen zónán belül, mint az eredeti útmutató 48. oldalának ábrája mutatja.

 Split
A zónabeállítás segítségével két részre oszthatjuk a billentyűzetet egy adott hangnál, vagyis
osztáspontnál (Split Point).
Az eredeti útmutató példájában az osztáspont C3, az alsó szakaszt az arpeggio kioldására, a
felső szakaszt egy hangszín normál megszólaltatására használhatjuk.

 Layer
A  zónabeállításokkal  létrehozhatunk  egy  „layert”,  azaz  a  billentyűzeten  egyszerre  két
hangszeres szólamot szólaltathatunk meg, a példán ez egy belső és egy Plug-In-hangszín.

A Masterekkel való játék demója (Egy Master kiválasztása)
A hangszer rendelkezik egy sor előre beprogramozott Masterrel, érdemes ezek közül néhányat
kipróbálni!
 Behívjuk a Master üzemmódot a hozzá tartozó gombbal.
 A szokásos módok egyikével kiválasztunk egy Mastert.
 Lejátsszuk a kiválasztott Master-programot. 
Voice  vagy  Performance  üzemmódban  ehhez  játszunk  a  billentyűzeten,  Sequence  Play
üzemmódban megnyomjuk a [PLAY/STOP] gombot.

Mentés Master formájában
A kiválasztott üzemmód és program Master Play üzemmódban menthető el.
 Előhívjuk  a  Master  üzemmódot,  és  kiválasztunk  egy Master-számot.  (Ennek módját  l.
később.)
 Az [F2] gombbal előhívjuk a MEMORY-kijelzőoldalt.
 Kiválasztjuk a használni kívánt üzemmódot a szokott eljárások egyikével.
 Kiválasztjuk a használni kívánt programot/sablont.
 Címet adunk a Masternek.
Ez  a  Master  Edit  üzemmódban  lehetséges.  Emellett  kiválaszthatjuk  a  gombokhoz  és
tolószabályzókhoz rendelt funkciókat. 
 Elmentjük a beállításokat felhasználói Masterként.

Layer/Split beállítások külső hanggenerátor használatakor
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A példában három zónát állítottunk be. Az osztáspont C3. Az alsó szakaszon (B2 és alatta)
basszusok és cinek szólalnak meg. A felső szakaszon (C3 és fölötte) külső MIDI-hangszer
által küldött zongora és vibrafon szól egymásra rétegezve. E beállítással két kézzel kész jazz
combót szólaltathatunk meg.
A példában a Master Voice üzemmód szerepel.
 Master Play üzemmódban kiválasztunk egy hangszínt.
A módozat beállítása „Voice”, majd kiválasztjuk a PRE1 bank 123. hangszínét.
 A Zone Switch beállítása „on”.
 Átváltunk Master Edit üzemmódra az [EDIT] gombbal.
 Előhívjuk a zónák beállításának kijelzőoldalát.

Common Edit és Individual Zone Edit
Ha olyan  paramétereket  állítunk  be,  amelyek minden  zónában  közösek,  megnyomjuk  a
[DRUM  KITS]  gombot,  amely  itt  [COMMON]  gombként  szolgál.  Az  egyes  zónákhoz
tartozó paraméterek átalakításához kiválasztjuk a zónát a megfelelő számgombbal.
♪ Zone Edit csak akkor áll rendelkezésre, ha a Memory kijelzőn ([F2]) a Zone Seitch beállítása „on”.

 Előhívjuk a zónák átdolgozásának kijelzőoldalát a megfelelő számgombbal.
 Előhívjuk a TRANS-kijelzőoldalt.
1 Az 1. zóna TG Switch beállítása „on”, a többi zónáé „off”. Ezzel elérjük, hogy csak az első
zóna adatai érkeznek a belső hanggenerátorhoz.
2 A 2. és 3. zóna MIDI Switch beállítása „on”, a többi zónáé „off”. Ezzel elérjük, hogy a 2. és
3. zóna adatai a külső hanggenerátorhoz kerüljenek.
3 Az 1. zóna MIDI-adócsatornájának beállítása „1”. A 2. és 3. zónánál ezt úgy kell beállítani,
megfeleljen a külső hanggenerátor vételi csatornáinak.
4 Ellenőrizzük, hogy a külső berendezés többszólamú üzemre van-e beállítva! (Multimode –
különböző hangszínek a 16 MIDI-csatornához), és válasszuk ki a külső berendezésen a MIDI-
csatornákhoz a hangszíneket.
 Az [F2] gombbal behívjuk a NOTE-kijelzőoldalt.
1 A Note Limit  H (felső hanghatár)  beállítása az 1.  zónánál  „B2”,  a Note Limit  L (alsó
hanghatár) pedig „C-2”.
2 A Note Limit H (felső hanghatár) beállítása a 2. és 3. zónánál „G8”, a Note Limit L (alsó
hanghatár) pedig „C3”.
Minden zóna a megadott terjedelmen belül a kijelölt hangszínnel fog felhangzani.
♪ Szükség esetén beállíthatunk más paraméterekt is.
 A beállításokat elmentjük Master formájában.

A Control Change-számok beállítása
A Master Edit üzemmód Knob/Control Sliders kijelzőoldalán beállíthatjuk, hogyan hassanak
a szabályzók az egyes zónákra. Minden szabályzóhoz hozzárendelhetünk egy MIDI Control
Change számot. A példában a tolószabályzóknál ez 11 (Expression). Így a hangerőt külön
tolószabályzóval vezérelhetjük.
Ezek a beállítások csak akkor állnak rendelkezésre, ha a Master Play üzemmód MEMORY
kijelzőoldalán a Zone Switch él.

Szabályzók és controllerek
Az S90 a vezérlési lehetőségek nagy változatosságát kínálja. Nemcsak a szokásos Pitch Bend
és modulációs tárcsával, hanem különböző gombokkal, tolókapcsolókkal, potméterekkel, és a
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hátoldalon a controllerek csatlakoztatására szolgáló aljzatokkal rendelkezik. Ez utóbbi esetben
bizonyos paramétereket a csatlakoztatott pedálokkal vezérelhetünk.
Az alábbiakban az egyes szabályzók és controllerek alapvető funkcióiról lesz szó.

Pitch Bend- és modulációs tárcsa 
A Pitch Bend tárcsa elsődleges szerepe a hangmagasság vezérlése. Ha a tárcsát felfelé vagy
lefelé gördítjük, a hangmagasságot emeljük illetve csökkentjük. A funkciókiosztás fordított is
lehet.
A modulációs tárcsát főként modulációs effekt (tremolo, vibrato, szűrővariációk stb.)
elérésére használjuk. Minél feljebb toljuk, annál erősebb a hatás.
♪ A Pitch Bend tárcsa hatástartománya minden hangszínhez külön beállítható. A tárcsához más paramétereket is
rendelhetünk.
♪ Még ha a tárcsához más funkciót rendeltünk is, Pitch Bend-parancsokat küldünk vele a MIDI OUT-kimeneten
át.
♪ A moduláció mélységét előre is beállíthatjuk, a tárcsához pedig más funkciót rendelhetünk, pl. hangerőt vagy
panoráma-beállítást.

Control Sliders (CS)
Ezekkel a hangszín különböző aspektusait szabályozhatjuk valós időben, azaz játék közben. A
gombot jobbra fordítva emeljük,  balra  fordítva csökkentjük az értéket.  Ha megnyomjuk a
[CONTROL  FUNCTION]  gombot,  meghatározhatjuk,  melyik  funkció-  vagy  paraméter-
csoportra hassanak a gombok. Az ASSIGN (A, B, 1, 2) csoport kiválasztásával a vezérelni
kívánt funkciókat magunk rendelhetjük a szabályzókhoz.
♪  Meghatározhatjuk azt is, a kapcsolóknak melyik sora lépjen életbe automatikusan, amikor kiválasztunk egy
programot.
♪ Az [A] és [B] szabályzóhoz általános rendszerparaméterek, az [1] és [2] szabályzóhoz hangszín-paraméterek
vannak hozzárendelve. Az utóbbiak Control Set Source funkcióban is használhatók.
♪ Minden hangszínhez eredetileg a megfelelő paraméterek vannak hozzárendelve. A szabályzó elfordításával egy
adott összeggel megváltoztatjuk az értéket.  Ha az illető paraméterek azonban már valamelyik szélső értéken
állnak, akkor azon túl már nem változtathatunk a paraméteren.

Tolókapcsolók és sávok (a VOLUME kiválasztása esetén)
Voice  üzemmódban  ezekkel  a  tolókapcsolókkal  szabályozhatjuk  az  egyes  elemek
hangerejét. Performance üzemmódban a négy szólam hangerejét szabályozzák. Song/Pattern
üzemmódban  az  aktuálisan  kiválasztott  sávcsoport  sávjainak  (szólamainak)  hangerejét
állítjuk be velük.
Ha Master Play üzemmódban a Zone Switch beállítása „on”,  a kapcsolókhoz különböző
funkciókat (Control Number) rendelhetünk hozzá.

Egy példa a tolószabályzók beállítására
 Kiválasztjuk a vezérelni kívánt funkciót a [CONTROL FUNCTION] megnyomásával. A
bal oldalon égő jelzőfény mutatja,  melyik paramétercsoport  él.  Ha pl.  a potméterekkel a
panorámapozíciót, a tempót, a Reverb- és kóruseffekteket akarjuk vezérelni, akkor a gombot
addig nyomkodjuk, ameddig a legfelső jelzőfény ki nem gyullad.
 Panoráma,  effektek  adásszintje,  tempó   Szűrők  és  EG   Assign  –  Hozzárendelt
funkciók    Master EQ   Hangerő    Zónák
A példában a legfelső funkciósor szabályzói élnek.
 A szabályzáshoz használjuk a mgfelelő tolókapcsolót ([CS1] – [CS4]).
A  rendelkezésre  álló  funkciók  a  kijelző  felső  szélén  láthatók,  az  érték  a  gombok
forgatásának  megfelelően  változik.  Ha  pl.  a  Reverb-effektet  akarjuk  megváltoztatni,
elforgatjuk a 2. potmétert. A panoráma-pozíciót az 1. potméterrel változtathatjuk meg. Ha a
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„Pan”  szabályzó  a  kijelzőn  sötéten  látható,  a  szabályzó  mozgatása  közvetlenül  kihat  a
hangzásra.Ha a gomb a kijelzőn világosabban látható,  a gomb mozgatása csak akkor jár
eredménnyel,  ha  az  illető  paraméter  éppen érvényes értékét  elértük.  Ezután  a  szabályzó
besötétedik, és innentől fogva megváltoztathatjuk a hangzást.
Használhatjuk  a  tolószabályzókat  a  zónák  vezérlésére   vagy  egy  külső  szekvencer
távvezérlésére is.

Szabályzó pedál (FOOT CONTROLLER) 
A hátoldalon lévő FOOT CONTROLLER-aljzatra köthetünk egy külön megvásárolható FC7
pedált, és szabályozhatunk vele egyes paramétereket. Ekkor mindkét kezünk szabad marad a
játékra vagy más beállítások elvégzésére, ami különösen hasznos élő fellépésnél.
♪ A pedálparaméterek minden hangszínhez külön beállíthatók.

Lábkapcsoló (FOOT SWITCH) (assignable – hozzárendelhető funkcióval)
A hátoldalon lévő FOOT SWITCH ASSIGNABLE-aljzatra köthetünk egy külön
megvásárolható FC4 vagy FC5 pedált, és funkciók be/kikapcsolását rendelhetjük hozzá (mint
Portamento Switch),  vagy kijelzőlistákon mozoghatunk vele fel/le. Átkapcsolhatunk vele
egyik hangszínről vagy performance-ról a másikra. Elindíthatjuk vagy leállíthatjuk a
szekvencert vagy arpeggiatort. 
♪ A pedál funkciókiosztását a UTILITY-üzemmódban ([F4][SF3]) végezhetjük el.

Sustain- pedál 
Ez a funkció akkor él, ha a hátoldali SUSTAIN-aljzatra egy külön megvásárolható FC4 vagy
FC5 pedált kötünk. Ez különösen zongora- és vonós hangszíneknél hasznos.
♪ A SUSTAIN-aljzathoz nem lehet más funkciót rendelni.

Breath Controller
A szintetizátor hátoldalán találjuk a BREATH-aljzatot, ahová egy BC3 Breath Controllert
köthetünk be. Ezzel számos paramétert vezérelhetünk, főként olyanokat, amelyek fúvós
hangszínek szimulációjánál fontosak (dinamika, hangszín, hangmagasság stb.).
♪ A Breath Controller-paraméterek minden hangszínhez külön beállíthatók.

Aftertouch 
Ezzel egy hangzást pl. vibratóval gazdagíthatunk úgy, hogy a billentyűre a leütés után még
további nyomást gyakorolunk. Ezzel a funkcióval további valós idejű vezérlési lehetőségek
adódnak.

Control Sets (Szabályzócsoportok) (Voice Common Edit [F4])
A mindenkori standard paraméterektől eltekintve az Aftertouchnak, a controllereknek és
néhány kezelőfelületi gombnak más funkciókat is adhatunk. Pl. a rezonancia funkciót a
modulációs tárcsa veszi át, míg az Aftertouchot a vibrato előidézésére használjuk.  A
paramétereket tetszésünk szerint oszthatjuk ki, csak a hangszíntől függnek a lehetőségek.
Az ilyen paraméter-kiosztások egy csoportját nevezzük Control Setnek (szabályzó-
csoportnak). Mint az 55. oldalon látható ábra mutatja, minden hangszínhez hat különböző
Control Setet rendelhetünk hozzá. Egy Control Seten belül a Controllert "Source"-nak (Src),
forrásnak, a vezérelt paramétert pedig "Destination"-nek (Dest), célnak nevezzük. A Dest-
paraméterek némelyike a hangszín egészére, mások csak meghatározott elemeire hatnak. 
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♪ Továbbiakat a külön adatlista Control-fejezetében találunk.
♪ Az elemkapcsoló (Element Switch) ki van kapcsolva, ha a Dest-paraméter beállítása nem elemre vonatkozik
(vagyis 00-33).
♪ Az „Element on/off” kapcsoló csak normál hangszín kiválasztásakor él.

 Egy source alkalmazása többféle destination vezérlésére
A Control Setek segítségével a hangzásokat sokféleképpen alakíthatjuk.
A  Control  Set  1-ben  például  az  Src-paramétert  MW-re  (modulációs  tárcsa),  a  Dest-
paramétert pedig ELFO-PM-re (Elem LFO Pitch  moduláció mélysége) állítjuk be.
A Control  Set  2-ben  azután  az  Src-paramétert  ugyanúgy MW-re állítjuk  be,  de  a  Dest-
paramétert ELM PAN-ra (elem panorámája). Ezután meg kell adnunk a szabályozni kívánt
elemet és a "Depth" (mélység, vagyis a hatás erőssége) értékét.
Ebben a példában a hangmagasság modulációja erősebb lesz, és az elemek helye a sztereó
panorámában balról jobbra tolódik,  amikor felfelé nyomjuk a modulációs tárcsát.  Ezen a
módon minden Src-Controllerhez több Dest-paramétert rendelhetünk.

 Több source vezérel egy destinationt
A fenti példa folytatásaként további Control Setet hozunk létre, ahol az Src beállítása FC
(szabályzópedál), a Dest pedig ELFO-PM (Elem LFO Pitch moduláció mélysége). Itt is meg
kell adnunk a vezérelni kívánt elemet és a határ mélységét.
Most a modulációt egyaránt vezérelhetjük a tárcsával és a pedállal, tehát azonos funkciót
több Controller is elláthat.
Miután mind a hat Control Setet kialakítottuk, a legnagyobb mértékben szabályozhatjuk a
hangzást valós időben.

 Control Setek és külső MIDI-vezérlés 
Egy Control  Setben  a  szintetizátor  belső  paramétereit  rendeljük  hozzá  a  szabályzókhoz.
Egyes controllerek azonban más célt szolgálnak: minden használatnál előre meghatározott
MIDI-vezérlő parancsokat küldenek, mégpedig a Control Set-kiosztástól függetlenül.
Pl. a Pitch Bend-tárcsa, a modulációs tárcsa és az Aftertouch mindig ilyen jellegű adatokat
ad ki a MIDI OUT-kimeneten, bármilyen paramétert rendeljünk is hozzájuk.
Például egy Control Setben egymáshoz rendeltük a panorámát és a Pitch Bend-tárcsát. Ha
most a tárcsát elmozdítjuk, a szintetizátor belső hangképző mechanizmusa a hangzást eltolja
a  sztereó  hangképen  belül,  ugyanakkor  azonban  az  eredetileg  hozzárendelt  Pitch  Bend-
parancsokat küldi a MIDI OUT-kimenethez.
A  szabályzók  képesek  MIDI-vezérlő  parancsokat  küldeni  külső  MIDI-berendezések
paramétereinek beállítására. A megfelelő kiosztást a UTILITY-üzemmódban állíthatjuk be.
♪ Mivel a fent említett vezérlőknek kötött MIDI-funkciójuk van, más MIDI-funkcióval nem lehet őket ellátni.
Ezen a módon beállíthatunk egy szabályzót úgy, hogy más vezérlő parancsot adjon a
hanggenerátornak, és más parancsot a MIDI-kimenethez.
Például az [ASSIGN 1] gombnak az egyik Control Setben a rezonancia funkciót osztjuk ki,
a Utility üzemmódban pedig az 1. Control Change-számot (a modulációt). Amikor ezt a
gombot elforgatjuk, a szintetizátor hanggenerátora a rezonanciaparancsra reagál, közben
pedig a MIDI OUT-on át egy másik berendezésnek modulációadatokat továbbítunk. A
szintetizátor ennek köszönhetően ideális Master Controller egy MIDI-rendszerben. 

Külső szekvencer távvezérlése 
A  Remote  Control  funkció  segítségével  az  S90  szabályzóivel  a  számítógépes
szekvencerszoftver  számos  alapfunkcióját  vezérelhetjük.  Sávokat  némíthatunk  el,
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vezérelhetjük  a  szekvencer  transzportfunkcióit  (Play,  Stop,  Record  stb.),  a  szabályzókkal
mind  MIDI-,  mind  audiósávokat  vezérelhetünk,  megváltoztathatjuk  a  sávok  panoráma-
pozícióját,  vezérelhetjük  az  equalizert,  effekteket  állíthatunk  be  –  mindezt  anélkül,  hogy
hozzáérnénk  az  egérhez.  Ez  nemcsak  kényelmesebb  és  hatékonyabb módszer  –  hiszen  a
leggyakoribb  funkciókat  gombokkal  szabályozhatjuk  –,  hanem  emellett  finomabb
szabályozást  is  lehetővé  tesz.  Ha  már  használtunk  keverőpultot  vagy hardverszekvencert,
értékelni fogjuk ezt a lehetőséget. 
Előkészület a játékhoz
1 A számítógépet egy USB-kábellel összekötjük a hangszerrel.
2 Installáljuk a szekvencerszoftverhez az USB-MIDI-meghajtót és a setup-fájlt (megtalálható

a CD-ROM-on). További információkat az installálási útmutatóban találunk.
3 Az S90-en Utility üzemmódban kiválasztjuk a szekvencerszoftver sablonját.
 Behívjuk a Utility üzemmódot.
 A MIDI menüben behívjuk az OTHER kijelzőoldalt ([F5][SF4]).
 A kurzort a MIDI IN/OUT paraméterre visszük, és kiválasztjuk az „USB” lehetőséget.
 A Control Assign (CTLASN) menüben behívjuk a REMOTE kijelzőoldalt ([F4][SF4])..
 Kiválasztjuk a sablon (template) típusát.

A Remote Control funkció használata
1 A [REMOTE CONTROL ON/OFF] gombbal behívjuk a funkciót. A jelzőfény kigyullad.
2  Mostantól az S90 szabályzóit használjuk.
 Az S90-nel kiválasztjuk a számítógépes szekvencer egyik sávját.
Az [1] – [16] gomb megfelel a szoftver sávjainak.
 A szekvencer egyes sávjait elnémíthatjuk (Mute on/off).
Az [1] – [16] gomb megfelel a szoftver sávjainak.
 A kiválasztott szekvencersávot vezérelhetjük a tolószabályzókkal.
 Használhatjuk a szekvencer transzportfunkcióit.
A  [SEQ  TRANSPORT]  gombokkal  vezérelhetjük  a  szekvencer  start,  stop,  felvételi  és
csévélési funkióját.

A Remote Control funkciókiosztása
Az  S90  által  vezérelhető  funkciók  a  használt  szoftvertől  függnek.  A  megfelelő  sablon
kiválasztásával az illető szoftvert az eredeti útmutató 59. oldalán látható funkciók vezérlésére
lehet használni.

Voice Edit üzemmód (Hangszínszerkesztés)
Az alábbiakban a  hangszínek létrehozásáról  és  átalakításáról  lesz  szó.  Itt  csak egy példát
láthatunk,  máskülönben  tetszésünk  szerint  állíthatjuk  be  a  paramétereket.  Az  egyes
paraméterekre vonatkozó részletes tudnivalókat l. a referenciarészben.
♪ Valamennyi paraméterbeállítás a hangszínnel együtt kerül elmentésre.
 Voice Play üzemmódban kiválasztunk egy hangszínt. 
 Behívjuk a Voice Edit üzemmódot. 
 Beállítjuk a Common paramétereket.
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 Beállítjuk  azokat  a  paramétereket,  amelyek  valamennyi  elemre  vonatkoznak,  mint  a
hangerő,  hangmagasság,  hangszín  stb.,  valamint  azokat,  amelyek  az  arpeggióra,  a
szabályzókra és az effektekre vonatkoznak. 
 Beállítjuk az elemekre vonatkozó paramétereket.
 Az OSC (oszcillátor)  alatt  kiválasztjuk a hullámformákat (wave), amelyeket a hangszín
elemeihez felhasználunk. Itt állíthatunk be még olyan alapvető paramétereket, mint a hangerő,
panoráma, billentyűzetszakasz (range) stb.
 A PITCH alatt kialakíthatjuk az elemek hangolását és beállíthatjuk a hangmagasságot illető
egyéb paramétereket, valamint a Pitch burkológörbe-generátort.
 A FILTER alatt beállíthatjuk az elemekhez a szűrőparamétereket, továbbá beállíthatjuk a
szűrő burkológörbe-generátorát.
 Az  AMP  (amplitudo)  alatt  beállíthatjuk  az  elemek  hangerejét  és  egyéb,  a  hangerővel
kapcsolatos paramétereket, továbbá az amplitudo burkológörbe-generátorát.
 Az  LFO  (alacsony  frekvenciás  oszcillátor)  alatt  állítjuk  be  az  elemek  modulációs
paramétereit.
 Beállítjuk az effektparamétereket.
 Elmentjük a kialakított hangszínt.

 Kiválasztjuk az átdolgozni kívánt hangszínt.
Belépünk  a  Voice  Play  üzemmódba  az  egyik  [VOICE]  gomb  megnyomásával.  Ezután
kiválasztjuk a hangszín számát.
♪  Ha egy meglévő hangszín átalakításával  akarunk létrehozni  egy újat,  célszerű  olyat  kiválasztani,  amelyik
eléggé hasonlít a kívánt hangszínhez, így nem kell sok beállítást végezni, és gyorsan célhoz érünk. Ha teljesen új
hangszínt  akarunk  létrehozni,  üres  helyet  kell  kialakítani  a  Voice  Job  üzemmód  Initialize  funkciójával  a
felhasználói memóriában.
 Belépünk aVoice Edit üzemmódba, ahol a hangszín kialakítása végbemehet.
Ehhez Voice Play üzemmódban megnyomjuk az [EDIT] gombot.

Common Edit és egyes elemek átalakítása – Elemek be- és kikapcsolása (elnémítása)
A  hangszínek  1  –  4  elemből  állnak.  A  Common  Edit  szakaszban  olyan  beállításokat
végezhetünk,  amelyek  mind  a  négy  elemre  vonatkoznak.  Ha  erre  van  szükségünk,
megnyomjuk a [DRUM KITS] gombot, amely ilyenkor [COMMON] gombként szolgál.
Az  egyes  elemekre  vonatkozó  paraméterek  beállításához  az  [1]  –  [4]  számgombbal
kiválasztjuk az illető elemet. 
A  [9]  –  [12]  gombokkal  elnémíthatjuk  azokat  az  elemeket,  amelyekkel  éppen  nem
dolgozunk. Az elnémított (angolul: MUTE) elemek jelzőfénye ég.
Szóló játék egy elemmel
Lenyomva tartjuk a [MUTE] gombot, közben pedig megnyomjuk a [9] – [12] gomb egyikét,
hogy a megfelelő sávot szóló játékra állítsuk be.
Miután  ez megtörtént,  a  [MUTE] gomb jelzőfénye ég jelezve,  hogy a  szóló  funkció él.
Ezután  bármikor  válthatunk  szólózó  sávot,  csak  meg  kell  nyomnunk  a  megfelelő  sáv
gombját. A funkcióból ismét a [MUTE] megnyomásával lépünk ki.

Kijelzőoldalak „lapozása” és értékek bevitele
  A funkció- és alfunkciógombokkal kiválasztunk egy menüt.
 A [] gombokkal kiválasztunk egy paramétert.
 Az [INC/YES] [DEC/NO] gombokkal beállítjuk a paraméter-értékeket.

A „Compare” (összehasonlítás) funkció
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Ezt  akkor  használjuk,  amikor  hangszínek  és  performance-ok  esetében  össze  akarjuk
hasonlítani az általunk átalakított változatot az eredetivel.
 Edit üzemmódban megnyomjuk a [COMPARE(EDIT)] gombot, mire kigyullad az EDIT
jelzőfénye, és visszaáll az átalakítás előtti állapot. (A kijelzőn sötét alapon „C” betű jelenik
meg az „E” helyén.)
♪ Amíg a Compare funkció él, az [INC/YES] [DEC/NO] gombok nem működnek.
 Az [EDIT] gomb újbóli megnyomásával lépünk vissza az átalakított változathoz.
♪ A Compare funkció Performance üzemmódban is használható.

 A Common paraméterek beállítása
Minden hangszín 1 – 4 elemből áll. Az alábbiakban azon paraméterekről lesz szó, amelyek
valamennyi elemre vonatkoznak.
 GENERAL [F1]
Itt állítunk be általános paramétereket, pl. hangszíneknek nevet adhatunk.
 OUTPUT [F2]
Itt állíthatjuk be a hangszín kiadásának körülményeit, pl. a kimeneti szintet és a panoráma-
pozíciót.
 ARP [F3]
Itt állíthatjuk be a hangszínhez az arpeggiót.
 CTL SET [F4]
Itt  láthatjuk  el  a  hangszer  szabályzóit  különböző  funkciókkal,  amelyekkel  valós  időben
befolyásolhatjuk a hangzást.
 LFO [F5]
Az  LFO  alacsony  frekvenciás  hullámot  használ  a  Pitch/szűrő/amplitudo  jellemzőinek
variálására, így hozhatunk létre vibrato, wah, temolo és egyéb effekteket.
 EFFECT [F6]
Itt állíthatjuk be a hangszín effektparamétereit, Két Insertion és két rendszereffekt (Reverb és
kórus) közül választhatunk.
 A elemekre vonatkozó paraméterek beállítása
 OSC (Oszcillátor) [F1]
Ezen a kijelzőoldalon választjuk ki az elemhez a kívánt hullámformát, emellett megadhatjuk
az elem hangerejét, hangterjedelmét stb.
ElementSw 
Meghatározza, hogy az illető elem be legyen-e kapcsolva.
Wave No. (Hullám száma)
Itt választjuk ki a hullámformát.
NoteLimit (Note Limit Low/High)
VelocityLimit (Velocity Limit Low/High)
Itt határozzuk meg az elemhez a billentyűzetszakasz legalsó és legfelső hangját, továbbá itt
adjuk meg a billentéserősség minimális és maximális értékét, amelyen belül az elem reagál.
Az elem csak azokon a hangokon szól, amelyek a szakaszon belül esnek, és csak azokra a
hangleütésekre reagál, amelyek erőssége a megadott határon belül esik. Minden elemhez
külön beállíthatók. Ezekkel a paraméterekkel „rétegezhetjük” egymásra az elemeket és
vezérelhetjük ezek kiadását.
Pl. az egyik elemhez egy felső, egy másikhoz egy alsó billentyűzetszakaszt rendelünk hozzá,
így egy hangszínen belül két különböző hangzást rendelhetünk hozá különböző szakaszokhoz,
vagy a két hangszínt együtt szólaltatjuk meg, azonos billentyűzetszakason.
Emellett minden elemet beállíthatjuk úgy, hogy csak egy bizonyos Velocity-értékhatáron belül
reagáljon, így egyik elem csak lágyabb, másik csak erősebb leütésnél szólal meg.
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 Pitch [F2]
Itt  állíthatunk  be  különböző  paramétereket  a  kiválasztott  elem hangmagasságához.  Egyes
elemeket elhangolhatunk, használhatjuk a Pitch Scaling funkciót stb. A PEG (Pitch Envelope
Generator  –  hangmagasság  burkológörbe-generátor)  segítségével  befolyásolhatjuk  a
hangmagasság változásának időbeli lefolyását.

PEG (Pitch Envelope Generator)
Ezzel  vezérelhetjük  a  hangmagasság változását  a billentyűzet  leütésétől  a  felengedésig.  A
burkológörbét öt idő és öt szintparaméter határozza meg. Ezekkel automatikus hangmagasság-
változásokat alakíthatunk ki. A PEG-paramétereket elemenként külön beállíthatjuk.
Az eredeti útmutató 63. oldalának táblázatában láthatjuk a kijelzőn beállítható paramétereket.

 Filter [F3]
Ezen a kijelzőn a szűrő paramétereit állíthatjuk be. A szűrővel megváltoztathatjuk minden
elem  hangzásbeli  jellemzőit  azáltal,  hogy  korlátozzuk  a  felhangokat,  amelyek  a
hullámformához  tartoznak.  A  szűrőtípustól  függően  különböző  paraméterek  állnak
rendelkezésre.

Határfrekvencia (Cutoff) és rezonancia
A szűrők úgy befolyásolják a hangzást,  hogy a jel  alkotórészeit  egy adott  frekvencia alatt
átengedik,  míg  felette  korlátozzák.  Ez  a  frekvencia  a  határfrekvencia  (Cutoff).  A
határfrekvencia beállításával viszonylag világosabb vagy sötétebb hangzást hozhatunk létre. A
rezonancia emeli a cutoff-frekvencia környéki jelek kimeneti szintjét. Az ezen a környéken
lévő  felhangok  „hegyesebb”  hangzást  eredményeznek,  vagyis  a  hang  világosabban  és
élesebben cseng.

A szűrők típusai
Alapvetően négy szűrőtípus létezik: LPF (aluláteresztő), HPF (felüláteresztő), BPF (a
frekvenciasávtól függően működő szűrő), BEF (bizonyos frekvenciasávokat kiszűr). Minden
szűrő eltérő frekvenciajellemzőket mutat. Ezeken kívül kombinálhatjuk az alul- és
felüláteresztő szűrőt.
• LPF (aluláteresztő szűrő)
Csak egy bizonyos Cutoff (határ) frekvencia alatti frekvenciákat enged át. Ezután
használhatjuk a rezonancia-paramétert, hogy a hangzást még jellegzetesebbé tegyük. Hat
LPF-típusból választhatunk.
LPF24D (digitális 24dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Négypólusú, (-24dB/Okt) dinamikus LPF erős rezonanciával.
LPF24A (analóg 24dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Négypólusú, (-24dB/Okt) dinamikus LPF az analóg szintetizátorok szűrőjellegével.
LPF18 (digitális 18dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Hárompólusú, (-18dB/Okt) dinamikus LPF.
LPF18S (eltolt 24dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Hárompólusú, (-18dB/Okt) dinamikus LPF, kevésbé meredek frekvenciamenettel.
LPF12 + HPF (12 dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Kétpólusú, (-12dB/Oct) dinamikus LPF, amelyet egy felüláteresztő szűrővel kombinálva
használunk.
LPF6 + HPF (6 dB/oktávos aluláteresztő szűrő)
Egypólusú, (-6dB/Oct) dinamikus LPF, amelyet egy felüláteresztő szűrővel kombinálva
használunk.
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• HPF (felüláteresztő szűrő)
Csak a Cutoff (határ) frekvencián felüli frekvenciákat engedi át. Ezután használhatjuk a
rezonancia-paramétert, hogy a hangzást még jellegzetesebbé tegyük. Két HPF-típusból
választhatunk.
HPF24D (digitális 24dB/oktávos felüláteresztő szűrő)
Négypólusú, (-24dB/Okt) dinamikus LPF erős rezonanciával.
HPF12 (12 dB/oktávos felüláteresztő szűrő)
Kétpólusú, (-12dB/Okt) dinamikus LPF erős rezonanciával.

• BPF (Band Pass Filter)
Ez a szűrő csak a Cutoff-frekvencia körüli frekvenciasávot engedi át. A sáv szélessége
változtatható. Négy típusból választhatunk.
BPF6 (6dB/oktávos sávszűrő)
Egy -6dB/Oct felüláteresztő és egy aluláteresztő szűrő kombinációja.
BPF12D (digitális 12dB/oktávos sávszűrő)
Egy -12dB/Oct felüláteresztő és egy aluláteresztő szűrő kombinációja.
BPF12s (12dB/oktávos, staggered sávszűrő)
Lényegében azonos az előzővel, csak laposabb frekvenciamenettel.
BPFw (szélessávszűrő)
Szintén egy -12dB/Oct felüláteresztő és egy aluláteresztő szűrő kombinációja, de az előzőnél
szélesebb sávja lehet.

• BEF (Band-Eliminations-Filter)
Ezzel kiszűri a Cutoff (határ) frekvencia körüli jelsávot, de a többit átereszti.
BEF6, 12 (6/12dB/oktávos sávkiszűrő)

• Párhuzamosan kapcsolt szűrők
Dual LPF
Két 12dB-es aluláteresztő szűrő párhuzamosan kapcsolva.
Dual HPF
Két 12dB-es felüláteresztő szűrő párhuzamosan kapcsolva.
Dual BPF
Két 6dB-es sávszűrő párhuzamosan kapcsolva.
Dual BEF
Két 6dB-es sávszűrő párhuzamosan kapcsolva.

• Kombinációk
LPF12 + HPF12
Egy 12 dB aluláteresztő és egy 12 dB felüláteresztő szűrő kombinációja.
LPF12 + BPF6
Egy 12 dB aluláteresztő és egy 6 dB sávszűrő kombinációja.
HPF12 + BPF6
Egy 12 dB felüláteresztő és egy 6 dB sávszűrő kombinációja.

• THRU
A jel nem megy át a szűrőn, a jel nem változik.

♪ A szűrőparamétereket a szólamok átdolgozásánál is használhatjuk.
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Beállíthatjuk az FEG-értékeket (FEG – szűrő burkológörbe-generátor) is, amelyekkel
befolyásolhatjuk a szűrőparaméterek időbeli változását. Így a hangzás dinamikus változását
kapjuk.                                                                     

FEG (Filter Envelope Generator) [F3]  [SF3]
Itt  állíthatjuk  be  az  FEG  összes  (5-5)  idő-  és  szintparaméterét,  amelyek  meghatározzák,
hogyan változzáék a hangszín az idő  függvényében a billentyű leütésétől  a felengedéséig.
Amint  leütünk  egy  billentyűt,  a  határfrekvencia  az  itteni  burkológörbe-beállításnak
megfelelően  változik.  Így  pl.  automatikus  wah  effektet  hozhatunk  létre.  Az  FEG-
paramétereket elemenként lehet beállítani.
Az eredeti útmutató 65. oldalán táblázat mutatja a kijelzőn elérhető paramétereket.

 Amplitude [F4]
Ezen a kijelzőn beállíthatjuk az egyes elemek hangerejét, miután átalakítottuk az OSC-,
PITCH- és szűrőparaméterekkel. Emellett megadhatjuk itt a végleges, kiadásra kerülő
hangerőt is. Az itt beállított hangerővel kerülnek az egyes elemek jelei az effektmodulhoz. Az
AEG (Amplitude Envelope Generator – amplitudo burkológörbe-generátor) beállításával
meghatározhatjuk a hangerő időbeli változását is.

AEG [F4]  [SF3]
Itt  állíthatjuk  be  az  AEG összes  (5-5)  idő-  és  szintparaméterét,  amelyek  meghatározzák,
hogyan változzék a hangerő az idő függvényében. Ezzel vezérelhetjük a hangerő alakulását
egy billentyű leütésétől fogva a hang lecsengéséig. Az AEG-paramétereket elemenként külön
beállíthatjuk.
Az eredeti útmutató 66. oldalán táblázat mutatja a kijelzőn elérhető paramétereket.

  LFO [F5]
Az LFO alacsony frekvenciájú jeleket hoz létre, és olyan effektekkel gazdagítja a hangzást,
mint vibrato, wah, tremolo stb. attól függően, hogy a hangmagasságot, szűrőt vagy amplitudót
moduláljuk-e a jelekkel. Minden elemekhez beállíthatunk eltérő LFO-paramétereket. 

 EQ (Equalizer) [F6]
Az itteni beállításokkal a hangzás egyes jellemzőit kiemelhetjük, és kialakíthatjuk az elemek
kiegyensúlyozott viszonyát.

 Az effektek beállítása
Erre példát a későbbiekben találunk.

 A kész hangszín elmentése
Max.  128  új/átalakított  normál  és  16  ütős  hangszínt  menthetünk el  a  felhasználói  (User)
memóriába.
 Figyelem!
Amikor  egy hangszínt  elmentünk,  az  illető  memóriahelyen lévő  adatok  elvesznek!  A fontos  adatokat  ezért
célszerű kimenteni memóriakártyára vagy egy számítógép merevlemezére.
♪ A hangszínek elmentésének módját l. később.

A Board Custom hangszínek átdolgozásáról
A  Plug-In-Board  Board  Custom  Voice  hangszíneit  is  átdolgozhatjuk  a  Boardhoz  tartozó
„Voice Editor” szoftverrel.
♪  Ha a szoftvert Voice üzemmódban használjuk, a szerkesztő szoftver szólamszámának az „1”-et választjuk.
Ellenőrizzük, hogy az S90 MIDI-vételi csatornája megegyezzen a szerkesztő szoftver MIDI-csatornájával!
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Az átalakított Board Custom Voice számítógépre menthető és ott fájlként kezelhető.
 Figyelem!
Ügyeljünk arra, hogy memóriakártyára mentsük az átalakított adatokat, mert a Plug-In-Board DRAM-jában lévő
adatok az S90 kikapcsolása után elvesznek!
♪ Többet a Voice Editor online helpjéből tudhatunk meg.
♪  A fenti paraméterek megváltoztatása a hangzást erősebben vagy kevésbé erősen befolyásolja, ez mindig az
illető Boardtól függ.

Az effektek használata
A  programozás  utolsó  szakaszában  beállítjuk  az  effektparamétereket,  amelyek  tovább
alakítják a hangzás jellegét.
Az effektek szerkezete
Az S90 effektrendszere az alábbi egységekből áll:
 Rendszereffektek (Reverb, Chorus, Variation)
A rendszereffektek az egész hangzásra, egy hangszínre, egy teljes performance-ra, egy songra
stb.  vonatkoznak.  Minden  szólam  hangja  a  hozzá  beállított  adásszintnek  megfelelően  a
rendszereffektek  blokkjához  kerül.  Az  effekttel  dúsított  hangzás  („wet”)  visszavezetési
szintjének megfelelően a keverőhöz, majd kiadásra kerül, miután összekeveredett az effekt
nélküli  („dry”) hanggal.  Ennek beállításával  érhetjük  el  az  eredeti  és  az  effekttel  dúsított
hangzás közötti egyensúlyt.
Reverb (Téreffekt)
Ezek az effektek melegebb jelleget adnak a hangzásnak azáltal, hogy egy reális tér, pl. egy
hangversenyterem  vagy  egy  szűkebb  klubhelyiség  hatását  szimulálják.  12  reverbtípusból
választhatunk.
Chorus
Ezek az  effektek  moduláció  segítségével  olyan hatást  érnek el,  mintha  egyetlen  szólamot
egyszerre több hangszer játszana. 25 kórustípusból választhatunk.
Variation
Ezek az effektek a hangzást a legkülönfélébb módon alakítják át. 25 típusból választhatunk.
Voice üzemmódban nem állnak rendelkezésre.

 Insertion effektek (1, 2)
Ezeket külön az egyes szólamokra alkalmazhatjuk. Az effekt intenzitása a dry/wet egyensúly
beállításától  függ.  Mivel  egy  Insertion  effekt  csak  egy  kiválasztott  szólamra  hat,  olyan
hangzásoknál  érdemes bevetni,  amelyeket drasztikusan meg akarunk változtatni.  Ha a wet
beállítása 100%, csak az effekttel dúsított hangot halljuk. Az S90 két Insertion-effektcsoportja
közül az egyik 104, a másik 25 típust kínál.

 Plug-In Insertion effektek
Ezekhez  csak a  megfelelő Board installálása után férünk hozzá.  Voice üzemmódban nem
állnak rendelkezésre.

 Master Equalizer
Equalizert rendszerint arra használunk, hogy egy erősítő vagy hangszórók által kiadott hangot
a  tér  jellegzetességeihez  igazítsunk.  A hangot  ehhez  több  frekvenciasávra  osztották,  és  a
módosítások az egyes sávok szintjének emelésével vagy leszállításával történnek.
A  hangzásnak  a  zenei  műfajhoz  –  a  klasszikus  zenéé  nemesebb,  a  popzenéé  frissebb,  a
rockzenéé dinamikusabb – való hozzáigazítása is hozzájárul a zenei jelleg kiemeléséhez, és
előadásunk így még hatásosabbá válik.
Az S90 digitális, ötsávos equalizerrel rendelkezik.
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Az ötből négy frekvenciasáv erősítését (Gain) négy tolószabályzóval állíthatjuk be.

Példa az effektek beállítására
A példában Voice Edit üzemmódban a Breath Pipe hangszínt FLANGER effekttel látjuk el.
 Kiválasztjuk az átdolgozni kívánt hangszín számát (itt: Breath Pipe = PRE1: E13), azután
Voice Edit üzemmódra váltunk.
 A [COMMON] gombbal belépünk a Common Edit kijelzőoldalra.
 Az [F6]  [SF1] gombbal előhívjuk a CONNECT kijelzőoldalt.
 A [] gombokkal kiválasztjuk az INS1 (INS1 Type) kijelzőoldalt.
 Az adatbevivő tárcsával kijelöljük az „FLG: FLANGER1” effektet,  azután játszunk a
billentyűzeten. Próbáljunk ki több effekttípust is! Az effektek listáját a külön adatfüzetben
találjuk.
♪ A Compare funkcióval összehasonlíthatjuk az új és az eredeti változatot.
♪ Az effektrészleget kikerülhetjük az [EFFECT BYPASS] gombbal (a jelzőfény kigyullad).
♪  Az effektek paraméteroldalain ([SF2]  –  [SF5])  részletekbe menő beállításokat  végezhetünk. Az oldalak
között a [] gombokkal mozoghatunk. Az effektparamétereket l. a külön adatlistában.
 Ha az új beállításokat rögzíteni akarjuk, ezeket külön hangszínként kell  elmentenünk,
mielőtt kilépünk a Voice Edit üzemmódból. Bővebben l. később.

Effektkapcsolások

● Voice üzemmódban:
Az  Insertion  effektek  háromféle  kapcsolási  módja  közül  választhatunk  egyet.  Az  eredeti
útmutató 68. oldalán látható ábra magyarázatai:
A hanggenerátor alatt: Itt határozzuk meg, melyik Insertion effektet (1 vagy 2) használjuk a
kiválasztott  hangszínelemre  (illetve  a  dobhangszíneknél  a  kiválasztott  billentyűre).  Az
Insertion effekt ki is kerülhető (bypass).
Az ábra alsó részében az Insertion effektek három kapcsolási módja látható.
♪ Plug-In- hangszíneknél nem lehetséges párhuzamos kapcsolás.

● Performance üzemmódban:
Az eredeti útmutató 69. oldalának felső ábrája mutatja az 1. kártyanyílásba behelyezett Vocal
Harmony Plug-In-Board (PLG100-VH) bekötésének módját.
Felső magyarázó szöveg: Az 1 – 4. szólam és a 2 – 3. Plug-In-szólam közül kiválasztjuk,
melyikre  alkalmazzuk  az  Insertion  effektet.  A  kapcsolat  módja  a  kiválasztott  szólamhoz
rendelt hangszín beállításától függ.
Alsó magyarázó szöveg: Az 1 – 4. szólam, a 2 – 3. Plug-In-szólam és az A/D Input-szólam
közül kiválasztjuk, melyikre alkamazzuk az Insertion effektet.
♪ A Vocal Harmony Plug-In-Board (PLG100-VH) csak az 1. nyílásba kerülhet, máshová nem szerelhető be.

● Sequence Play/Mixing üzemmódban:
Az eredeti útmutató 69. oldalának alsó ábráján az a kapcsolás látható, amikor az 1. nyílásba
egy Vocal  Harmony,  a  3.  nyílásba  pedig  egy Multi  Part  Plug-In-Boardot  (PLG-100 XG)
installáltunk.
Felső magyarázó szöveg: A szólamok közül kiválasztjuk, melyikre alkamazzuk az Insertion
effektet. A kapcsolat módja a kiválasztott szólamhoz rendelt hangszín beállításától függ.
Alsó magyarázó szöveg: A szólamok közül kiválasztjuk, melyikre alkamazzuk az Insertion
effektet.
* Vegyük figyelembe, hogy az Insertion effekt, a Plug-In Insertion effekt és a rendszereffektek
nem alkalmazhatók a 17 – 32. szólamra, ezek jelei egyenesen a Master Equalizerhez kerülnek.
♪ A Vocal Harmony Plug-In-Board (PLG100-VH) csak az 1. nyílásba kerülhet, máshová nem szerelhető be.
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♪ A Multi Part Plug-In-Boardot (PLG-100 XG) csak a 3. nyílásba szerelhetjük be, máshová nem lehetséges.

A Jobok (műveletek) alkalmazása
Job  üzemmódban  különböző  műveleteket  végezhetünk,  pl.  hangszíneket/performance-okat
visszaállíthatunk gyári állapotukba vagy elemeket/szólamokat másolhatunk.

Egy job kivitelezése
 Az illető üzemmódon belül kiválasztjuk a hangszínt/performance-t/Matert oder Mixinget,
amelyen el akarjuk végezni a műveletet.
 A [JOB] gombbal belépünk az üzemmódba.
 A funkciógombokkal kiválasztjuk a műveletet.
 A [DEC/NO] [INC/YES] és []  gombokkal kiválasztjuk a paramétert, amelyen
végre akarjuk hajtani a műveletet.
 Megnyomjuk az [ENTER] gombot, mire a kijelzőn megjelenik a biztonsági kérdés.
 Megerősítésként megnyomjuk az [INC/YES] gombot. Amint a hangszer végrehajtotta a
műveletet, a kijelzőn megjelenik a „Completed” (végrehajtva) üzenet, és az S90 visszatér az
eredeti kijelzőoldalra.
A műveletet a [DEC/NO] gombbal szakíthatjuk meg.
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!
 A Job üzemmódból valamelyik másik üzemmódgombbal vagy az [EXIT] megnyomásával
léphetünk ki és térhetünk vissza a Play üzemmódhoz.

Egy hangszín/performance gyári beállításainak helyreállítása [F1]
Ez különösen akkor hasznos, amikor egy hangszínt/performance-t alapjaitól kezdve akarunk
felépíteni.  Ne  feledjük,  hogy  ilyenkor  nem  a  performance  szerkesztés  előtti  állapotának
visszaállításáról van szó!

A visszaállítani kívánt paramétertípus kiválasztása

Cél Beállítások a kijelzőn
Normál
hangszín

Ütős
hangszín

Plug-In
hangszín

Performance Mixing Master

Valamennyi
éppen  kijelölt
adat

ALL

Közös adatok az
aktuálisan
kiválasztott
programhoz

Common

Szólam-/elem-  /
billentyű-/zóna/
mixingadatok az
aktuálisan
kiválasztott
programhoz

EL1 –
EL4

EL/billentyű
(hangnév)

EL Part 1-4/
PLG 1-3

Part 1-16/
PLG 1-3

Zóna*
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*Ezek a paraméterek csak akkor állnak rendelkezésre, ha a visszaállítani kívánt paramétertípus beállítása Split
vagy Layer- A művelet eredményeként meghatározhatunk egy MIDI-átviteli csatornát vagy egy osztáspontot.

UpperCh, LowerCh
Ha fent a „Zone – Split” paramétertípust állítottuk be, eltérő MIDI-adáscsatornát állíthatunk be a felső és az alsó
billentyűzetszakaszhoz  (osztásponttól  balra  és  jobbra).  Ha  a  beállítás  „Zone  –  Layer”,  eltérő  adáscsatornát
állíthatunk be a két hangszínhez.

Split Point (osztáspont)
Ez a paraméter akkor érhető el, ha a visszaállítani kívánt paraméert beállítása „Split”. A lehetséges beállítások:
C-2 ~ G8.

Edit Recall [F2]
Ha  egy hangszín  átalakítása  közben  másik  hangszínt  választunk  anélkül,  hogy az  előzőt
elmentettük volna, a munkánk eredménye elvész, hacsak nem hajtjuk végre az Edit Recall
műveletet, amely visszahozza a szerkesztési tevékenység eredményeit.

Másolás (Copy) [F3]
Voice
Ezen a kijelzőoldalon átmásolhatunk beállításokat az egyik hangszínből a másikba, amelyen
éppen  dolgozunk.  Ez  akkor  hasznos,  amikor  egy új  hangszínt  akarunk  létrehozni,  és  fel
akarjuk használni egy másik hangszín néhány beállítását.
Forráshangszín (Source)
Kiválasztjuk a másolni kívánt hangszínt és az adattípust.
 Adattípus
Ha normál hangszínt választottunk: Common, Element 1 ~ 4
Ha ütős hangszínt választottunk: Common, Drum Key C0 ~ C6
Ha Plug-In hangszínt választottunk: Common, Element
♪ Ha a forráshangszín típusa eltér az aktuális átdolgozott hangszínétól mint céltól, csak a Common paraméterek
másolhatók.

A célhangszín (aktuálisan kiválasztott hangszín) adattípusa
Ha a forráshangszín normál vagy ütős, éls az adattípus beállítása Element vagy Drum Key,
meghatározhatjuk a célhangszín adattípusát.
 Adattípus:
Ha normál hangszínt választottunk: Common, Element 1 ~ 4
Ha ütős hangszínt választottunk: Common, Drum Key C0 ~ C6
♪  Ha a  forráshangszínből  Common paramétereket  aarunk másolni,  megjelenik  automatikusan  a  „Common”
kijelzőoldal.

Performance
Ezen  a  kijelzőoldalon  átmásolhatunk  beállításokat  az  egyik  performance-ból  a  másikba,
amelyen  éppen  dolgozunk.  Ez  akkor  hasznos,  amikor  egy  új  performance-t  akarunk
létrehozni, és fel akarjuk használni egy másik néhány beállítását.
Forrásperformance
Kiválasztunk egy performance-t és a másolni kívánt adattípust.
 Adattípus Part 1 ~ 4, Plug 1 ~ 3

A célperformance adattípusa
Itt adjuk meg a célperformance szólamát.
 Adattípus Part 1 ~ 4, Plug 1 ~ 3, Arp, Effect (Reverb, Chorus)
♪ Ha a kijelölt típus „Arp” vagy „Effect”, ezek az adatok a forrásszólam hangszínéből kerüllnek átmásolásra.

Adatok rögzítése másik berendezésen (Bulk Dump) [F4]
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Az  összes  vagy  egyes  programok  felhasználói  beállításait  rögzíthetjük  a  Bulk  Dump
(adattömbök rögzítése) funkcióval, amely az adatokat elküldi egy számítógépnek vagy más
MIDI-berendezésnek.
♪ A művelet végrehajtásához be kell állítani a készülékszámot (Utility [F5] [SF1]). 
♪ Az adattömbök formájában továbbított adatok elvesznek, ha másik hangszínt/performance-t választunk vagy
másik üzemmódba lépünk át.  Ha az  adatokat  meg akarjuk tartani,  mentsük el  őket  a  Store funkcióval  (l.  a
továbiakban)!

A  Performance-szólamok  paraméter-beállításainak  átmásolása  a  Mixing
üzemmód szólamaiba (Performance copy) [F5]
Ezzel a funkcióval egy performance négy szólamának bizonyos beállításait átmásolhatjuk az
éppen szerkesztés alatt álló Mixing-programba. Ez akkor hasznos, ha egy performance olyan
beállításokat tartalmaz, amelyek jól jöhetnek a Mixing-programban is. A MIDI-vételi csatorna
beállításait  úgy  változtathatjuk  meg,  hogy  megfeleljenek  a  báziscsatorna-beállításoknak.
(Utility [F5]  [SF1]). Ha a báziscsatorna beállítása „omni”, a vételi csatorna beállítása itt
„1”.  Ha  egy  paramétercsoportot  akarunk  kijelölni  másolásra,  megjelöljük  a  kijelzőn  a
megfelelő négyzeteket.

Factory Set (A gyári beállítások visszaállítása)
Itt állíthatjuk vissza a gyárilag beprogramozott hangszínek és performance-ok eredeti állapotát
valamint a gyári rendszerbeállításokat, amelyeket a szerkesztések folyamán felülírtunk.
 Figyelem!
A gyári értékek helyreállítása folyamán a szerkesztett beállítások elvesznek, ezért ne feledjük fontos adatainkat
kimenteni számítógépre vagy memóriakártyára!

1 Utility üzemmódban a [JOB] gombbal behívjuk a Utility Job üzemmódot.
2 Megnyomjuk az [ENTER] gombot. (A kijelző megerősítést kér.)
3 Megnyomjuk az [INC/YES] gombot, mire a művelet végrbemegy. Amint ez megtörtént, a

kijelzőn megjelenik röviden a „Completed” (Végrehajtve) üzenet, és az előző kijelzőoldal
tűnik fel.

♪ A műveletet a [DEC/NO] gombbal szakítjuk meg.
4  A [UTILITY] gombbal visszatérünk a Utility üzemmódba.
♪ A Utility üzemmód minden beállítását, amely a Plug-in-Boardokra és az mLAN8E bővítőkártyára vonatkoznak,
csak az illető berendezés memóriájában, nem az S90 felhasználói memóriájában rögzülnek. Ezért a Factory Set
funkciót nem lehet ezen berendezések beállításainak visszahívására használni.

A beállítások rögzítése (Mentés)
Saját beállításainkat elmenthetjük az alábbi eljárással a felhasználói memóriába.
 Figyelem!
Ennél  az  eljárásnál  a  célhelyen lévő  adatok  felülíródnak,  tehát  elvesznek.  A fontos  adatokat  ezért  célszerű
kimenteni számítógépre, memóriakártyára vagy más eszközre.
♪ A névváltoztatás módját l. előbb.
♪ Az átdolgozott Mixing-adatokat a „Put” funkcióval rögzíthetjük.

 Amint elkészültünk a szerkesztéssel, megnyomjuk a [STORE] gombot, mire megjelenik a
hozzá tartozó kijelző.
 Kiválasztjuk a célprogramot a [DEC/NO] [INC/YES] gombbal.
 Megnyomjuk az [ENTER] gombot, mire a  hangszer megerősítést kér.
♪ A műveletet a [DEC/NO] gombbal szakítjuk meg.
 Megerősítésül megnyomjuk az [INC/YES] gombot. Amint a műveletnek vége, a kijelzőn
megjelenik a „Completed” (végrehajtva) üzenet, és az S90 visszatlr az előző kijelzőoldalra.
 Figyelem!
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Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Plug-in-hangszínek
A  hangszerbe  1  –  3  Plug-In-Boardot  szerelhetünk  be,  ennek  megfelelően  ég  a  SLOT-
ellenőrző fénye.
A  Plug-In-hangszínekkel  ugyanúgy  dolgozhatunk,  mint  a  felhasználói  hangszínekkel.
Boardonként 64 Plug-In-hangszínt menthetünk el átszerkesztés után.

A Board-hangszínek átszerkesztése és elmentése
A Board Custom Voice nevezetű hangszíneket számítógépes editor szoftverrel dolgozhatjuk
át.  Mivel  a  Plug-In-Boardoknak  nincs  SRAM  memóriájuk  és  az  átdolgozott  adatok
kikapcsolás  után elvesznek,  ezeket  célszerű  az S90 memóriakártyájára  kimenteni.  Az itt
rögzített adatokat a   hangszer bekapcsolásakor az Auto Load funkcióval automatikusan be
lehet tölteni.
 A Board-hangszínt átalakítjuk a Voice Editor segítségével.
 Az adatokat a Plug-In-Board DRAM memóriájába küldjük.
 A DRAM adatait kimentjük egy memóriakártyára.
 Szükség esetén Utility üzemmódban bekapcsoljuk az Auto Load funkciót.
 A  berendezés  következő  bekapcsolásakor  a  felhasználói  Board-hangszínek  adatai
betöltődnek a Plug-In-Board memóriájába.

Songok megszólaltatása
A memóriakártyán lévő songfájlokat közvetlenül le lehet játszani. A „Chain Step” funkcióval
egymás  után  lejátszhatunk  max.  100  songfájlt,  és  ezt  a  sorozatot  memóriakártyára  is
kimenthetjük.
♪ Természetesen ehhez előzőleg megfelelő memóriakártyát kell behelyezni a meghajtóba.
♪ Előzőleg olvassuk el a memóriakártya kezelésére vonatkozó részt (l. később)!
♪ Az S90 kompatibilis a standard MIDI-fájlokkal ill. a 0 formátummal, és le tudja játszani ezeket a fájlokat-
Szükség  esetén  a  hangszerrel  szállított  „File  Utility”  szoftver  segítségével  konvertálhatjuk  az  1  formátumú
standard MIDI-fájlokat 0 formátumúvá.
 Figyelem!
SEQ Play üzemmódban soha ne próbáljunk meg memóriakártyát behelyezni vagy kivenni!

A songsorozat összeállítása (CHAIN)
Chain Step száma
A sorozat elemeit a [] gombokkal változtathatjuk meg.
♪ Song lejátszása közben is átválthatunk a következő Chain Stepre (sorozatelemre), és előre megváltoztathatjuk
az ottani beállításokat.
♪ Egy song lejátszása alatt megjelenik fekete alapon egy P beteű az aktuális song mellett.

Songfájl/Mix-sablon (template)
A  Chain  Stephez  (sorozatelemhez)  hozzárendelünk  egy songfájlt,  amely  bármely  „MID”
kiterjesztésű fájl lehet. Mix-sablont is választhatunk, hogy az egyes szólamokhoz előhívjuk a
hanggenerátor beállításait. Több song folyamatos lejátszásánál meg kell adni, hogyan kövesse
az  egyik Chain  Step  a  másikat.  „Skip”  (átugrás)  beállításnál  a  Chain  Step  kimarad,  és  a
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rákövetkező hangzik fel. A 100. Chain Step átugrásánál a 99. után az 1. következik. „End”
beállításnál  a lejátszás  leáll,  amint  a hangszer eléri  az  illető Chain Stepet,  és visszaáll  az
elsőre. „Stop” beállításnál a hangszer az illető songnál megáll.
 Beállítások: skip, end, stop, songfájl, mix-sablon
♪ Card üzemmódban előre meg kell adnunk a könyvtárat, ahol a kiválasztott songfájlok találhatók.
  A [SEQ PLAY] gombbal elépünk az üzemmódba.
  A [] gombokkal kiválasztjuk a Chain Step számát.
 A  [DEC/NO]  [INC/YES]  gombokkal  megadjuk  a  songfájlt/mix-sablont,  vagy a  Chain
Stepet ellátjuk a „skip”, „end” vagy „stop” beállítással.
♪ Az egy könyvtárban lévő fájlokat lehet sorozatként lejátszani.
 A 2. és 3. lépés ismétlésével hozhatunk létre egy teljes sorozatot.

Egy song lejátszása
 Kiválasztjuk a songfájlt, mint fent az - pontokban állt.
♪  Ha csak egy songot  akarunk lejátszani,  nem kell  megadni  Chain Step-számot.  (Bármelyik Chain Step-
kijelzőoldalt megnyithatjuk.)
 Szükség esetén beállítjuk a tempót.
 Ha a lejátszás (Play) és az aktuális (Current) könyvtár nem egyezik meg, végezzük el a
alábbi alpontokban álló teendőket. 
♪  Ne  feledjük,  hogy  a  „Play”  könyvtár  (a  szekvencia  lejátszásához)  és  az  aktuális  könyvtár  (Card
üzemmódban) esetleg nem azonos. A Chain Step megfelelő lejátszásához a kettőnek azonosnak kell lennie.
 A CHAIN kijelzőoldalon megnyomjuk az [F5] gombot. Megjelenik a megerősítést kérő kérdés.
 A műveletet az [INC/YES] gombbal hajtjuk végre.
 A song lejátszásához megnyomjuk a [PLAY/STOP] gombot.
 A lejátszást ugyanezzel a gombbal állítjuk le.

Folyamatos lejátszás
 A []  gombokkal megadjuk az első, lejátszani  kívánt song vagy mix-sablon Chain
Step-számát.
 Szükség esetén beállítjuk a tempót.
 Ha a lejátszás (Play) és az aktuális (Current) könyvtár nem egyezik meg, végezzük el a
alábbi alpontokban álló teendőket.
♪  Ne  feledjük,  hogy  a  „Play”  könyvtár  (a  szekvencia  lejátszásához)  0és  az  aktuális  könyvtár  (Card
üzemmódban) esetleg nem azonos. A Chain Step megfelelő lejátszásához a kettőnek azonosnak kell lennie.
 A CHAIN kijelzőoldalon megnyomjuk az [F5] gombot. Megjelenik a megerősítést kérő kérdés.
 A műveletet az [INC/YES] gombbal hajtjuk végre.
 A  song  lejátszásához  megnyomjuk  a  [PLAY/STOP]  gombot.  Amint  a  Chain  Step
lejátszása  véget  ért,  automatikusan a  következő  számú song indul.  Ekképpen valamennyi
song egymás után elhangzik.
 A lejátszást ugyanezzel a gombbal állítjuk le, kivéve ha a Chain Step beállítása „End” vagy
„Stop”.

A songpozíció eltolása/A tempó megváltoztatása
Az aktuálisan kiválasztott Chain Stepnél ütemekkel eltolhatjuk a songpozíciót (megnyomjuk
az [F4] gombot, majd miután ezt felengedtük, megadjuk az ütemet az adatbevivő tárcsával)
vagy megváltoztathatjuk a lejátszás tempóját ([F5] + adatbevivő tárcsa). Az itteni beállítás
elsőbbséget élvez az eredeti tempóbeállításhoz képest.

Songsáv be/ki (on/off) – Szólózás és elnémítás
Így némítunk el egy sávot
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 Megnyomjuk a [MUTE] gombot, amelynek a jelzőfénye kigyullad.
 Megnyomjuk az [1] – [16] gomb egyikét, ezzel az illető sávot elnémítjuk. 

Szóló játék egy sávval
A  [MUTE]  gombot  lenyomva  tartjuk,  és  közben  megnyomjuk  a  megfelelő  sávot  jelző
számgombot.
Miután ez megtörtént, a [MUTE] gomb jelzőfénye villogva mutatja, hogy a szóló funkció él.
Közben  egyszerűen  megváltoztathatjuk  a  szólózó  sávokat  a  megfelelő  számgomb
megnyomásával.
A funkcióból szintén a [MUTE] megnyomásával léphetünk ki.

A songsáv kiválasztása
A songadatok átalakításához ki kell választanunk az átdolgozni kívánt sávot. Megnyomjuk a
[TRACK SELECT] gombot (a gomb jelzőfénye kigyullad), majd a megfelelő számgombbal
kiválasztunk egy sávot.
♪ A billentyűzet átviteli csatornája Sequence Play üzemmódban megegyezik az itt kiválasztott sávszámmal.

Songok átalakítása Sequence Play üzemmódban
 [F2] Song Play Output Channel
Ezen  a  kijelzőn  beállíthatjuk  a  16  sáv  MIDI-kimeneti  csatornáját,  és  meghatározhatjuk,
melyik MIDI-porthoz menjenek a sávadatok.

OUT CH (Output Channel)
Mutatja a sáv MIDI OUT kimenetét. 
♪  Sequence Play üzemmódban a billentyűk és tárcsák által létrehozott MIDI-adatok az éppen kiválasztott sáv
MIDI-adáscsatornáján át kerül a hanggenerátorhoz vagy egy külső MIDI-berendezéshez.

 Port
Itt adjuk meg a sávhoz a MIDI-portot. Ez arra való, hogy egy bonyolultabb MIDI-setup esetén
több MIDI-porton át adatokat küldjünk külső hanggenerátorokhoz. Ne feledjük, hogy ez a
paraméter csak azokhoz a sávokhoz állítható be, amelyek az 1 – 3 Plug-in szólamhoz (Single
Part Board esetén) illetve a 17 – 32. Plug-in szólamhoz (Multi Part Board esetén) tartoznak.
Azok  a  sávok,  amelyeket  az  S90  belső  hanggenerátorának  szólamai  használnak,
automatikusan az 1. porthoz tartoznak.
 Beállítások: OFF, 01 – 03
♪  Portadatokat  csak  USB-csatlakozóponton  át  lehet  kiadni.  A  MIDI  OUT-kimeneten  át  nem  kerülnek  ki
portadatok akkor sem, ha az illető sávhoz tartozik portszám.

Mixing üzemmód
Ebben az üzemmódban mixing adatokat hozhatunk létre és beállíthatunk egy sor paramétert a
hanggenerátorhoz, ezen belül a kívánt hangszínt, annak hangerejét, panoráma-pozícióját, az
equalizert, az effekteket és egyebeket.
Hogyan befolyásolja a Mixing üzemmód a hanggenerátor szólamát  és hogyan hatnak más
elemek az üzemmódra, az eredeti útmutató 77. oldalának ábrája mutatja. Eszerint a Mixing-
beállításokat  befolyásolja  a  songadatok  lejátszása,  a  külső  berendezések MIDI-adatai  és  a
Mixing üzemmódban végzett változtatások.
A Mixing-paraméterek nem a songadatok tényleges alkotórészei, inkább a hanggenerátornak
szóló beállítások, ezért a mixing-paraméter-beállítások nem kerülnek rá a songsávokra.
♪  Még ha a  kiválasztott  song nem rendelkezik is  szekvenciadatokkal.  a  mixing-adatokat  rendszeradatokként
elmenthetjük egy mix-sablon (template) formájában (put). Az ilyen songadatok lejátszásával a mixing-beállítások
eljutnak.külső MIDI-berendezésekhez.
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Mixing üzemmód (egyszerű mixer funkciók)
♪ A Mixing és Mixing Edit üzemmód azonos nevű paraméterei megegyeznek egymással.

Általános kezelési lépések
 A CHAIN kijelzőoldalon megnyomjuk az [F6] (MIX) gombot.
 Kiválasztjuk az átalakítani kívánt mix-sablont (template), azután kilépünk a TEMPLATE
kijelzőoldalról.
 Az [F6] gomb segítségével kiválasztjuk a szólam kijelzőoldalát.
♪ Ne feledjük, hogy a Multi Part Plug-In-Part beállításai nem az egyetlen songra, hanem valamennyi sablonra
vonatkoznak!
 Az [F1] – [F5] gombbal kiválasztjuk a a menüt, amellyel dolgozni akarunk, és az illető
kijelzőoldalon beállítjuk a paramétereket.
♪ Részletekbe menő beállításokat a Mixing Edit üzemmódban véezhetünk, l. később.
 Az imént elvégzett beállításokat elmentjük (put) a Flash-memóriába.
 Az [EXIT] gombbal kilépünk az üzemmódból, és visszatérünk a CHAIN kijelzőoldalhoz.

 [F1] VOL/PAN
Ezen a kijelzőn állíthatjuk be az egyes sávok panoráma-pozícióját és hangerejét. 
♪ Mialatt a [TRACK SELECT] gomb világít, kiválaszthatunk egy szólamot a kurzorral vagy a számgombokkal
is.
♪ A hangerőt a tolószabályzóval is beállíthatjuk, l. előbb.
 PAN
Minden szólamhoz meghatározza a hang helyét a sztereó hangképben.

 VOLUME
Minden szólamhoz meghatározza a hangerőt.

 [F2] AD
Ezen a kijelzőn beállíthatunk egy sor paramétert az A/D szólamhoz, amely az A/D-bemeneten
vagy  az  mLAN-csatlakozóponton  át  érkezik.  A  kijelző  megegyezik  a  Performance  Play
üzemmód megfelelő kijelzőjével, l. ott.

 [F3] VOICE
Ezen a kijelzőn minden szólamhoz kiválaszthatunk egy hangszínt.
♪ Mialatt a [TRACK SELECT] gomb világít, kiválaszthatunk egy szólamot a kurzorral vagy a számgombokkal
is.
♪  Hangszíneket  kiválaszthatunk  a  Category  Search  funkcióval  is  (a  Multi  Part  Plug-in-Board  hangszínei
kivételével).

 [F4] SEND (Effect Send)
Ezen a kijelzőn elvégezhetjük az egyes sávokhoz az alapvető effektbeállításokat, legyen ez a
Reverb, a kórus vagy a Variation adásszintje vagy a Dry Level.

 [F5] TEMPLATE
Ezzel  a hasznos funkcióval  sablonként  (template)  menthetünk el  Mixing-beállításokat,  így
gyorsabban hozhatunk létre hasonló beállításokat: csak behívjuk a sablont, és elvégezzük az
igazításokat. A sablonokat hozzárendelhetjük Chain Stepekhez Sequence Play üzemmódban,
hogy  a  beállításokat  a  lejátszásnak  megfelelően  behívhassuk.  A  sablonok  a  Utility
üzemmódban létrehozott és tárolt rendszeradatokhoz tartoznak, nem songadatok.
A kijelző adatai:
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- Középen a sablon száma és elnevezése látható.
- Az [SF4] gombbal hívjuk be a kiválasztott sablont.
- Az [SF5] gombbal mentjük el az aktuális beállításokat sablon formájában.
♪  Mivel  ezek  a  sablonok  rendszeradatokként  a  SRAM-ba  kerülnek,  a  hangszer  kikapcsolása  után  is
megmaradnak.

A sablon száma
50 sablont hozhatunk létre.

A sablon elnevezése
Ennek módját l. előbb.

Mixing Edit üzemmód (Részletekbe menő szerkesztési funkciók)

Common Edit és Part Edit
A Common Edit-paraméterekkel olyan beállításokat végezhetünk, amelyek az összes szólamra
vonatkoznak. A Mixing Edit üzemmódban vannak még ezen kívül olyan kijelzőoldalak is,
amelyeken az egyes szólamokat szerkeszthetjük át.
♪ A Multi Part Plag-In szólamoknál (17 – 32) nem lehet Common Edit szerkesztéseket végezni.f

Általános kezelési lépések
 A CHAIN kijelzőoldalon az [F6] gombbal belépünk a Mixing üzemmódba.
 Kiválasztjuk az átalakítani kívánt sablont.
Az [EDIT] gombbal lépünk be a Mixing Edit üzemmódba. (A jelzőfény kigyullad.)
 Kiválasztjuk az átalakítani kívánt szólamot.
Ha  olyan paramétert  akarunk  beállítani,  amely valamennyi  szólamra  érvényes,  a  [DRUM
KITS] gombot nyomjuk meg, amely ilyenkor [COMMON] gombként működik.
Ha egyes szólamokra vonatkozó paramétert akarunk beállítani, a szólamot a megfelelő [1] –
[16] gombbal, a Plug-in-Board szólamait az [F6] gombbal választjuk ki. 
♪ A Multi Part Plug-in-Part (17 – 32) beállításai nem egyetlen, hanem mind a 64 songra vonatkoznak!
 Az [F1] – [F5] gombbal kiválasztjuk a menüt és beállítjuk a kiválasztott paramétereket.
 Az előző lépésben elvégzett beállításokat elmenthetjük (put) a mix-sablonba.
 Az [EXIT] gombbal lépünk vissza a CHAIN kijelzőoldalra.
Az egyes paramétereket l. a referenciarészben. 
A továbbiakban a Mixing Edit terén tesszük meg az első lépéseket.

Az S90 használata többszólamú hanggenerátorként (Mixing Edit)
A  Mixing  Edit  üzemmód  lehetőséget  nyújt  arra,  hogy  az  S90-t  „többszólamú
hanggenerátorként”  használjuk  számítógépes  zenei  szoftver  alkamazásával  vagy  egy
belső/külső  szekvencerrel  összekapcsolva.  Ha  egy songfájl  minden  sávja  más-más  MIDI-
csatornát használ, egy mixing-beállítás minden szólama ezen MIDI-csatornák közül másikhoz
rendelhető  hozzá.  Egy  songfájlt  tehát  lejátszhatunk  egy  külső  szekvencerrel,  és  közben
minden sáv más-más hangszínen szólalhat meg. Az eredeti útmutató példájában létrehozunk
egy  mixing-beállítást  egy  három  szólamú  (zongora,  basszus  és  ütősök)  songfájlhoz.  A
zongorasávot a 2., a basszust a 3., az ütősöket a 10. MIDI-csatornához rendeljük hozzá.
♪ Az egyes sávokat ki- és bekapcsolhatjuk (MUTE).
♪ A MIDI-csatornákról bővebben l. később.
♪  Ha  több  szólamot  akarunk  lejátszani,  használhatjuk  a  hangszerrel  szállított  szekvencerszoftvert  (csak
Windows). Előzőleg ellenőrizzük a hangszer és a számítógép közötti összeköttetéseket!
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 A [SEQ PLAY] megnyomása után az [F6]  (MIX) megnyomásával  belépünk a Mixing
üzemmódba. Innen belépünk az Edit üzemmódba.
♪ Mielőtt a Mixing Edit üzemmódra váltunk, ki kell választanunk egy mixing-sablont.
♪ Szükség esetén a mixing-beállításokat visszaállíthatjuk a gyári állapotra.
 Amint megjelenik a Common Edit  kijelzőoldal,  a megfelelő számgombbal a Part-Edit-
kijelzőoldalra lépünk.
Itt kiválasztjuk a Part 1-et a zongorához (Piano), a Part 2-t a basszushoz és a Part 10-et az
ütősökhöz (Percussion). Kezdjük a Part 1-gyel (1. szólam).
 Megnyomjuk  az  [F1][SF1]  gombot,  hogy  a  VOICE  kijelzőooldalra  lépjünk,  és
kiválasztjuk a hangszínt a zongoraszólamhoz.
 Hasonlóan járunk el a két másik szólamnál.
 Az [F2][SF1]  megnyomásával  a  VOLUME kijelzőoldalra  lépünk,  és  szükség  esetén
beállítjuk  az  egyes  szólamok  hangerejét,  panoráma-pozícióját,  a  kórus-  és  téreffekt
adásszintjét. További információkat l. a referenciarészben.
 Az [F][SF2] megnyomásával a MODE kijelzőoldalra lépünk. A megfelelő paramétereket
beállítjuk: 1, 2 és 10.
 A [] gombokkal a mono/poly beállításhoz lépünk, és beállítjuk a paramétert „poly”-ra.
♪ Azon szólamoknál, ahol csak egy hang szól, választhatjuk a „mono” beállítást.
 Az  [F1][SF3]  gombbal  behívjuk  a  Note  Limit  és  Velocity  Limit  beállítást,  és
ellenőrizzük, hogy megfelelő-e az egyes hangszínek beállítása, vagyis a beállítás nem gátolja-
e a hangszínek normál lejátszását. Rendszerint célszerű kerülni itt a szélsőséges beállításokat,
ezzel elérjük, hogy a hangok rendesen szólnak, nem maradnak ki.
♪ Mixing Edit üzemmódban van még egy sor, szólamokra vonatkozó paraméter, bővebben l. a referenciarészben.
 Mielőtt kilépünk az Edit üzemmódból, rögzítjük a beállításokat, ennek módját l. előbb.

Ha  ezentúl  Sequence  Play  üzemmódban  kiválasztjuk  ezt  a  mix-sablont,  a  songfájlt
lejátszhatjuk számítógépen úgy, hogy a zongora-, basszus- és ütősszólamok az egyes sávok
MIDI-csatornáinak megfelelően szólalnak meg.

A memóriakártyák használata
Card üzemmódban memóriakártya segítségével adatokat menthetünk ki a hangszerről és oda
adatokat  tölthetünk  be,  továbbá  különböző  adatcsere-műveleteket  hajthatunk  végre.  A
hangszerrel  szállított  „Card  Filer”  szoftver  lehetővé  teszi  a  memóriakártyán  lévő  adatok
számítógéppel történő kezelését és az adatcserét a kártya és a számítógép között.
 Figyelem!
Seq Play üzemmódban soha ne próbáljunk meg memóriakártyát behelyezni vagy eltávolítani!
♪  A  lejátszani  kívánt  songfájl  kiválasztását  Sequence  Play  üzemmódban  végezzük.  Card  üzemmódban
határozzuk meg a könyvtárat, amely a lejátszani kívánt songfájlt tartalmazza.

A SmartMedia    *   memóriakártya kezelése  
* A Toshiba Corporation márkajelzése
Kezeljük óvatosan a memóriakártyát és kövessük az alábbi tanácsokat!
 Kompatibilis memóriakártya-típusok
3.3V (3V)-típusú memóriakártyát használjunk! Az 5V-típus nem kompatibilis az S90-nel. 
 Tároló kapacitás
Hétféle kártya kapható: 2MB/4MB/8MBN/16MB/32MB/64Mb/128Mb. 
 A memóriakártya behelyezése/eltávolítása
• A memóriakártya behelyezése:

50



A kártyát úgy tartjuk, hogy az arany színű érintkező rész előre és lefelé nézzen. A kártyát
óvatosan betoljuk a rekeszbe ütközésig.
- Ne tegyük be fordítva a kártyát!
- Ne tegyünk be mást a rekeszbe!
• A memóriakártya eltávolítása
Ellenőrizzük, hogy a hangszer nem végez műveletet a kártyával. A hangszert kikapcsoljuk és
kihúzzuk a rekeszből.
 A hangszert feltétlenül ki kell kapcsolni, mielőtt kivesszük a kártyát!
Ha a memóriakártya megtelt, és újat akarunk betenni, hogy folytassuk a munkát, a következőképpen
járunk el:
A kártya eltávolítása előtt meggyőződünk róla, hogy a hangszer éppen nem végez műveletet a
kártyával. Lassan kihúzzuk a kártyát.
 Soha ne próbáljuk meg kivenni a kártyát, miközben a hangszer műveletet végez vele! Nemcsak az
adatok, hanem maga a kártya is károsodást szenvedhet. Ugyanez a következmény, ha műveletvégzés
közben kikapcsoljuk a berendezést. A műveletek alatt, mint mentés, betöltés, formázás, törlés vagy
könyvtárnyitás, a kijelzőn üzenetek olvashatók. A hangszer ezen kívül még automatikusan ellenőrzi a
kártyát, ha bekapcsolt állapotban helyezzük be.
 A memóriakártya formázása
Használat előtt a kártyát formázni kell. Eközben a kártyán lévő minden adat elvész, ezért
ellenőrizzük az eljárás előtt, hogy nincsenek-e fontos adatok a kártyán!
♪ Előfordulhat, hogy az ehhez a hangszerhez formázott kártyák más hangszerekben nem használhatók.

 Memóriakártyák
• Bánjunk a kártyával óvatosan:
Előfordulhat, hogy a kártya kárt szenved a statikus elektromosság hatására. Mielőtt
megfogjuk a kártyát, ne érjünk fém tárgyakhoz, pl. ajtókilincshez vagy alumíniumkerethez!
Vegyük ki a kártyát a rekeszből, ha hosszabb ideig nem használjuk!
Ne tegyük ki a kártyát közvetlen napsütésnek, szélsőségesen magas vagy alacsony
hőmérsékletnek, nedvesség, por, folyadék ne érje!
Ne tegyünk a kártyára nehéz tárgyat, és ne hajlítsuk meg!
A kártya fém részéhez ne érjünk hozzá, és ne tegyünk fém tárgyat erre a részre!
Ne tegyük ki a kártyát erős mágneses hatásnak, pl. televízió, hangszóró, motor stb. közelében!
A mágneses tér részben vagy teljesen tönkreteheti az adatokat, és olvashatatlanná teszi a
kártyát.
Ne ragasszunk semmit a kártyára, csak a hozzá mellékelt címkét! A címkét ragasszuk a
megfelelő helyre!
• Adatvédelem:
A fontos adatok védelme érdekében ragasszuk, az írásvédő pecsétet (amelyet a kártya
csomagolásában találunk) a körrel jelölt helyre!
Ha viszont a kártyára adatokat akarunk menteni, távolítsuk el a pecsétet! Egy már használt
pecsétet nem lehet újra felhasználni.
 Az adatok biztonsága
A Yamaha azt javasolja, hogy a fontos adatok védelme céljából mindig két másolatot
készítsünk két külön kártyára, amelyeket külön tárolunk. Így mindig lesz egy biztonsági
másolatunk, ha egy kártya elvész vagy tönkremegy.
 Lopás elleni védelem
A hangszer biztosítható a kártya ellopása ellen.
 Eltávolítjuk csavarkulccsal a fém fedelet.
 Megfordítjuk a fedelet, és visszatesszük a helyére.

Általános kezelési lépések
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 A [CONTROLLER] gombbal belépünk az üzemmódba (a jelzőfény kigyullad).
 Az [F1] – [F6] gombbal kiválasztjuk a menüt, és ott végrehajtjuk a kívánt műveletet.
 A Card üzemmódból bármely más üzemmód gombjának megnyomásával lépünk ki.

Fájl/könyvtár kiválasztása
Az eredeti útmutató 83. oldalának ábrája mutatja, hogyan választhatunk ki Card üzemmódban
a memóriakártyán lévő fájlokat és könyvtárakat.
- A kurzort az [INC/YES] [DEC/NO] gombbal vagy az adatbevivő tárcsával a kívánt fájlra/könyvtárra visszük.
- Ha be akarunk lépni egy könyvtárba, akkor azt kijelöljük, és megnyomjuk az [ENTER] gombot.
- Ha eggyel feljebb akarunk lépni a könyvtárak között, megnyomjuk az [EXIT] gombot.
♪ Ügyeljünk arra, hogy a kívánt songfájl (amelyet Sequence Play üzemmódban hozzárendeltünk a Chain Step-
hez)  a  megfelelő  könyvtárban  (Current)  legyen,  amelyet  Card  üzemmódban  kiválasztotunk!  Mivel  az  S90
kijelzője  nem mutatja  a  songfájl  nevét,  ügyeljünk arra,  hogy a fájlt  tartalmazó könyvtárnak megfelelő neve
legyen!  Így  a  „File  Utility”  szoftver  segítségével  könnyebben  tudjuk  kezelni  a  könyvtárakat  és  fájlokat.
(Részletesen l. az installációs útmutatóban)

Új könyvtárak létrehozása
Az  [F2]  gombbal  előhívott  Save  és  az  [F4]  gombbal  előhívott  Rename  kijelzőoldalon
hozhatunk  létre  új  könyvtárakat.  Ehhez  megnyomjuk  az  [F6]  (NEW)  gombot.  Ezzel  a
funkcióva egyszerűen és kényelmesen kezelhetjük az S90-nel létrehozott fájlokat.

Fájltípusok, amelyeket az S90 kezelni tud
Adattípusok, amelyeket az S90 ki tud menteni memóriakártyára 
● All Kiterjesztés: .W4A
Az  S90  felhasználói  memóriájában  lévő  összes  adat  egyetlen  fájlként  kerül  a  rögzítés
eszközére.

● All Voice Kiterjesztés: .W4V
Az S90 felhasználói memóriájában lévő összes felhasználói hangszínadat egyetlen fájlként
kerül a rögzítés eszközére.

● Plugin All Bulk 1,2,3 Kiterjesztés: .W2B
Egy Plug-in-Board összes adata egyetlen fájlként kerül a rögzítés eszközére.

● Chain (Szekvencia-sorozat) Kiterjesztés: .W4C
Chain-adatok egyetlen fájlként kerülnek a mentés eszközére. Ezeket az adatokat több song
egymás utáni lejátszásánál használjuk.

● Voice Editor Kiterjesztés: .W4E
Valemynni felhasználói hangszínadat egyetlen fájlként kerül a mentés eszközére. Az elmentett
fájlt a számítógéppel betölthetjük a Voice Editorba.

Adattípusok, amelyeket az S90 be tud tölteni memóriakártyáról
● All Kiterjesztés: .W4A
Az  „All”  típusú  fájlok  ugyanebben  a  formában  visszatölthetők  a  hangszerbe,  és
visszaállíthatók eredeti formájukban.

● All Voice Kiterjesztés: .W4V
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Az  „All  Voice”  típusú  fájlok  ugyanebben  a  formában  visszatölthetők  a  hangszerbe,  és
visszaállíthatók eredeti formájukban.

● Voice Kiterjesztés: .W4A/W4V
Az „All” vagy „All Voice” típusú fájlban elmentett hangszíneket egyenként is kiválaszthatjuk
és betölthetjük.

● Performance Kiterjesztés: .W4A
Az  „All”  típusú  fájlban  elmentett  performance-okat  egyenként  is  kiválaszthatjuk  és
betölthetjük.

● Usr ARP Kiterjesztés: .W2G
Az  „Usr  ARP”  típusú  fájlok  ugyanebben  a  formában  visszatölthetők  a  hangszerbe,  és
visszaállíthatók eredeti formájukban.

● Plugin All Bulk 1,2,3 Kiterjesztés: .W2B
A „Plugin All Bulk” típusú fájlok ugyanebben a formában visszatölthetők a hangszerbe, és
visszaállíthatók eredeti formájukban.

● Chain (Szekvencia-sorozat) Kiterjesztés: .W4C
A „Chain” típusú fájlok ugyanebben a formában visszatölthetők a hangszerbe.

● Voice Editor    Kiterjesztés: .W4E
A Voice Editor szoftverrel a számítógépen létrehozott adatok betölthetők a hangszerbe.

 Adattípusok, amelyek bekapcsoláskor a memóriakártyáról betöltődnek (Auto Load
fájlok)
Az előbbiekben leírt típusok közül az „All”, „Plugin All Bulk 1, 2, 3” fájlok tölthetők be
automatikusan.
 Figyelem!
Az adatok ilyenkor atomatikusan betöltésre kerülnek, és a memóriában lévő adatokat felülírják. A fontos adatokat
ezér célszerű memóriakártyára kimenteni.

 Nevezzük el a fájlokat, amelyeknek automatikusan be kell töltődniük, és mentsük el ezeket
együtt  egyetlen  könyvtárban.  Az  elnevezéseket  lásd  az  eredeti  útmutató  84.  oldalának
táblázatában. 
♪ Ha ezzel megvagyunk, hagyjuk kijelölve az illető könyvtárat, és lépjünk tovább.
 A [UTILITY] gombbal belépünk az illető üzemmódba.
 Az [F1], majd az [SF4] gombbal belépünk az Auto Load File kijelzőoldalra.
 Az Auto Load beállítása „on”, ezután megnyomjuk az [SF5] gombot, hogy regisztráljuk az
1. lépésben kiválasztott könytárat.
 Ahhoz, hogy az új beállítások érvénybe lépjenek, ki kell lépnünk a Utility üzemmódból.
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!
 A hangszert kikapcsoljuk.
 Ellenőrizzük, hogy a következő bekapcsoláskor a megfelelő adatok az S90 rendelkezésére
állnak-e (memóriakártya behelyezve)!
 Bekapcsoljuk  a  hangszert.  Az  S90  megkeresi  a  megadott  Auto  Load-könyvtárat  és
automatikusan betölti a felhasználói memóriába.
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♪ Azok a fájlok, amelyek szintén a 4. lépésben megadott könyvtárban vannak, de nem kaptak megfelelő Auto
Load-nevet, nem kerülnek betöltésre.

 Fájlnevek
A fájlokat az MS-DOS névadási szabvány szerint nevezhetjük el. Ha a fájlnévben szünet vagy
meg nem engedett jel szerepel, a mentésnél ezek helyén automatikusan aláhúzás jelenik meg.
Az elnevezés módját l. előbb.

[F1] A memóriakártya formázása (FORMAT)
Az alábbiak az Általános kezelési lépések 2. pontjára vonatkoznak.
Mielőtt az S90-nel új memóriakártyát kezdünk el használni, azt formázni és címkézni kell.
 Figyelem!
Formázás alatt nem szabad a memóriakártyát kivenni vagy a hangszert kikapcsolni!
 Figyelem!
Ha a kártya már tartalmaz adatokat, ügyeljünk, nehogy véletlenül leformázzuk, mert ezáltal minden tárolt adatunk
elvész!
 Megcímkézzük a kártyát. Az elnevezés módját l. korábban.
 Megnyomjuk az [ENTER] gombot. A hangszer megerősítést kér.
♪ A műveletet a [DEC/NO] gombbal szakíthatjuk meg.
 Az [INC/YES] gombbal végrehajtjuk a műveletet, Amint a formázás kész, megjelenik a
„Completed” (végrehajtva) üzenet, és a kijelző visszatér az előzőleg mutatott ablakhoz.

 [F2] Az S90 adatainak kimentése memóriakártyára (SAVE)
Itt  menthetünk el  fájlokat  memóriakártyára.  Az alábbiak  az  Általános  kezelési  lépések  2.
pontjára vonatkoznak.
 A Save kijelzőoldalon kiválasztjuk az elmenteni kívánt fájl típusát.
- Ha új fájlt  akarunk létrehozni, az eredeti útmutató 85. oldalán látható ábra által mutatott
sorra visszük a kurzort, és megadjuk az új nevet. Ennek módját l. korábban.
-  Ha új  könyvtárat  akarunk létrehozni,  megnyomjuk az [SF6]  gombot,  és  megadjuk az új
nevet. Ennek módját l. korábban.
 Ha egy meglévő fájlt felül akarunk írni, a kurzort a kurzorgombokkal vagy az adatbevivő
tárcsával az illető fájlra visszük.
 Figyelem!
Mentés alatt nem szabad a memóriakártyát kivenni vagy a hangszert  kikapcsolni!
 Az [ENTER] megnyomásával megtörténik a mentés.
Ha egy meglévő fájlt  akarunk felülírni,  a hangszer megerősítést  kér. Ekkor az [INC/YES]
gombbal végrehajtjuk, a [DEC/NO] gombbal megszakítjuk a mentést.
A mentés befejezése után megjelenik a „Completed” (Végrehajtva) üzenet, és visszaáll  az
előzőleg behívott kijelzőoldal.

[F3] Adatok betöltése memóriakártyáról (LOAD)
Itt  tölthetünk  be  fájlokat  memóriakártyáról.  Az alábbiak  az  Általános  kezelési  lépések  2.
pontjára vonatkoznak.
 Kiválasztjuk a betölteni kívánt fájltípust és a fájlt.
Ha a fájltípus All, All Voice, Plugin All Bank 1, 2,3, Usr ARP,  Chain vagy Voice Editor,
továbbléphetünk a 3. pontra. Egyéb esetekben a 2. lépés következik.
♪ Ha a betöltendő adattípus „All”, a kijelzőn „ without System” jelenik meg. Ha ezt a négyzetet beikszeljük és
adatokat töltünk be, minden adat betöltésre kerül a Utility üzemmód rendszerbeállításait kivéve.
 Megadjuk a betölteni kívánt adatokat és a célhelyet az S90 felhasználói memóriájában. Ha
pl. a fájltípus Voice, az alábbi módon járunk el:
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- Kiválasztjuk a könyvtárat és megnyomjuk az [ENTER] gombot.
- Kiválasztjuk a betölteni kívánt hangszín számát.
- Megadjuk a célhelyet az S90 memóriájában.
Ugyanígy járunk el, ha a fájltípus  Performance.
 Megnyomjuk  az  [ENTER]  gombot,  és  a  betöltés  megtörténik.  A  végén  megjelenik  a
„Completed” (Végrehajtva) üzenet, és az előzőleg használt kijelzőoldal tűnik fel.
 Figyelem!
Betöltés alatt nem szabad a memóriakártyát kivenni vagy a hangszert kikapcsolni!
 Figyelem!
Adatok  betöltésekor  az  S90  felhasználói  memóriájában  lévő  adatok  felülíródnek!  Ezért  ellenőrizzük  még a
betöltés ELŐTT, hogy minden fontos adatot kimentettünk-e!
♪ Az  S90  rendelkezik  a  praktikus  Auto  Load  funckióval,  amely  bekapcsoláskor  automatikusan  betölti  a
felhasználó által megadott fájlokat, bővebben l. előbb.

[F4] Fájlok átnevezése (RENAME)
Ezen a kijelzőn a memóriakártyán lévő kiválasztott fájloknak adhatunk új nevet, amely max. 8
karakterből állhat.
- Kiválasztjuk a fájltípust. A mellette lévő listából kiválasztjuk az átnevezni kívánt fájlt.
- Alatta adjuk meg az új nevet.
- Ha új könyvtárat akarunk nyitni (ahol az adatokat tárolni akarjuk), megnyomjuk az [SF6]
gombot, és megadjuk az új könyvtár nevét. Ennek módját l. előbb.
♪ A fájlokat  az  MS-DOS névadási  szabvány szerint  nevezhetjük el.  Ha a fájlnévben szünet  vagy meg nem
engedett jel szerepel, a mentésnél ezek helyén automatikusan aláhúzás jelenik meg. 

[F5] Fájlok törlése (DELETE)
Ezen a kijelzőn eltávolíthatunk a memóriakártyáról fájlokat. Kijelöljük a törölni kívánt fájlt és
megnyomjuk az [ENTER] gombot.

Billentésérzékenység
Több  fokozatból  választhatunk,  amely  leginkább  megfelel  játékstílusunknak  és  a  zenei
irányzatnak.
 A [UTILITY] gombbal belépünk az üzemmódba.
 Az [F1]  [SF2] gombbal kiválasztjuk a KBD (keyboard) kijelzőoldalt.
 Az [] gombokkal kiválasztjuk a Velocity-görbét, majd a [DEC/NO] [INC/YES]
gombbal kiválasztjuk a beállítást.
 Az [EXIT] gombbal kilépünk az üzemmódból.
 Figyelem!
Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” –
Végrehajtás  alatt  –  vagy a  „Please  keep  power on”  –  Kérem, hagyja  bekapcsolva az  áramellátást  –  üzenet
látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!
norm (normal) A Velocity-érték a billentés erősségével arányosan nő.
soft (lágy) Ez a görbe különösen az alacsony Velocity-értékeknél mértéken felüli  

érzékenységet kínál. Lágyabb játék a „normálnál” erősebb reakcióval  
jár. Akkor választjuk ezt a beállítást, amikor az alacsonyabb Velocity-
tartományban differenciáltabb irányítás a célunk.

hard (kemény) A „norm” beállítástól eltérően itt az összreakció gyengébb. Ezt a görbét 
akkor választjuk, ha viszonylag erősebb a billentésünk, de azt 
szeretnénk, ha a hangzás kevésbé érzékenyen reagáljon.

wide (széles) Ezzel a beállítással fordított reakciógörbét állítunk be az alacsonyabb és
magasabb  Velocity-értékekhez.  A  billentyűzet  dinamika-terjedelme  
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bővül, ennek köszönhetően a gyengébb tartományban csekélyebb, az  
erősebb tartományban nagyobb változás következik be.

fixed (rögzített) Ennél a beállításnál billentésünk erősségétől függetlenül mindig azonos 
mértékű lesz a hangzás változása (a mértéket beállíthatjuk). Ezt a 
beállítást akkor használjuk, amikor az orgona billentyűreakcióját 
akarjuk szimulálni, vagy ha biztosítani akarjuk, hogy a hangzásváltozás 
mindig azonos legyen, akármilyen erővel ütjük le a billentyűket.

♪ Megadhatjuk a Breath Controller érzékenységét is (Utility [F1]  [SF1] BCCurve)

Funkcióséma
Az eredeti útmutató 88. oldalán kezdődő táblázat tartalmazza a referenciaszámokat, amelyek
lehetővé teszik, hogy a paraméterek táblázatában és a referenciarészben könnyen és gyorsan
megtaláljuk a paramétereket. 

A paraméterek táblázata
Ezzel  a praktikus táblázattal  gyorsan és egyszerűen megtalálhatjuk bármelyik paramétert –
láthatjuk, melyik Edit-üzemmódban található és hogyan kell behívni.
A kijelzőket,  amelyeken beállíthatjuk  a  paramétereket,  a  funkció-  és  alfunkciógombokkal
hívhatjuk be. Az eredeti útmutató 93-96. oldalán található táblázat nagyon praktikus, mivel a
paramétereket  az  üzemmódok  rendszerében  mutatja.  Így  látható,  mely  üzemmódok
tartalmaznak azonos vagy hasonló paramétereket.
A táblázat  segíthet,  amikor pl.  az egyik paraméternek a Voice üzemmódbeli  beállítását  át
akarjuk másolni Performance üzemmódba, vagy ha részletekbe menő beállításokat végzünk
Performance üzemmódban, és közben meg akarjuk tartani a Voice üzemmód beállításait.
A paraméterek  mellett  (az  eredeti  útmutatóban)  megtaláljuk  az  oldalszámokat  valamint  a
referenciaszámot,  ahol  bővebben  olvashatunk  a  paraméterről.  Az  S90  használatakor  csak
megjegyezzük  az  aktuálisan  élő  üzemmódot,  az  Edit-állapotot  (Common,  Part  stb.)  és  a
funkciószámot, és máris tájékozódhatunk az itteni táblázatban.

 A táblázat használata
• A paraméterek a kijelzőkön az egyes funkciógombokhoz tartoznak, és ezeket a táblázatban

fekete háttér jelzi. Láthatjuk pl., hogy a Mono/Poly paraméter (a harmadik az F1 részben)
az [F1] gombhoz tartozik, míg a Pan (a második az F2 részben) az [F2] megnyomásával
hívható elő.

• Az egyes funkciógombok fekete alapú sora mutatja az illető üzemmódban (az oszlop címe
mutatja) a gombhoz tartozó regiszterkártya nevét. A Mono/Poly pl. a GENERAL (Voice
Edit  - Common) és a VOICE (a Performance Edit és Seq Play Mixing Edit oszlopban)
regiszterkártyán található.

• Ha megézzük a Mono/Poly sort, az [SF2] gombhoz négy bejegyzés tartozik. Ez azt jelenti,
hogy a paramétert úgy hívhatjuk elő, ha kiválasztjuk a megfelelő Edit-üzemmódot az [F1]
gombbal, majd megnyomjuk az [SF2] gombot.

• A táblázat adatai többnyire vastagon szedettek jelezve, hogy a paraméter a jelzett helyen
(gombnyomás után) található meg. A „normál”  betűtípus egy bejegyzésnél azt mutatja,
hogy a paraméter az illető funkciógombbal nem, ellenben egy másikkal elérhető. Így áll pl.
az ArpSwitch paraméternél az F1 szakasz alsó részén F3SF1, amiből kiderül, hogy a
paraméter  (a  Voice  Edit  üzemmód  Common  részében)  az  [F3],  majd  az  [SF1]
megnyomásával érhető el.

• Ha hasonló hatást lehet elérni vagy eltérő paraméterek közös aspektussal rendelkeznek, a
bejegyzés zárójelbe kerül. Az oldal- és referenciaszámok ilyenkor a standard paraméterre
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(vastagon  szedett)  vonatkoznak;  ha  egy  zárójeles  megjegyzést  találunk,  akkor  el  kell
olvasnunk a megfelelő funkciógombhoz tartozó szakaszt is.

• A „Direkt” jelzésű bejegyzések mutatják, hogy az illető kijelzőn nincsenek regiszterkártyák
az alfunkciókhoz, és a paraméter közvetlenül a funkció kijelzőjén állítható be.

 Példák a használatra
● Ha meg akarjuk tudni, milyen paraméterek tartoznak egy adott üzemmódhoz:
Megnézzük a Voice Edit – Element – Normal oszlopot, milyen paraméterekhez találhatók ott
bejegyzések. Ha vannak bejegyzések, a paraméter megtalálható az illető üzemmódban.
● Ha meg akarunk találni egy adott paramétert a táblázatban:
Megnézzük  az  eredeti  útmutató  97.  oldalán  lévő  paraméter/funkciólistát.  Itt  valamennyi
paraméter  megtalálható  ábécé  sorrendben,  és  látható,  melyik  funkciógombhoz  tartozik.  A
táblázatban azután a funkciógomb szerint megtaláljuk a paramétert.
● Ha meg akarjuk tudni, mely Edit-üzemmódok tartalmaznak egy bizonyos paramétert:
Megkeressük a  paramétert,  és  megnézzük,  mely oszlopokban van bejegyzés.  Pl.  az  „LFO
Speed” (a második az F5 részben) mind a „Voice Edit – Common (Normal)”, mind a Voice
Edit – Element” alatt megtalálható. Az is látható, hogy a paraméter az ütős hangszíneknél nem
áll rendelkezésre.
●  Ha  egy  paraméter  beállításait  szeretnénk  ellenőrizni  vagy  beállítani  egy  adott
üzemmódban:
Tegyük fel, hogy egy performance panoráma-beállításán akarunk változtatni, de csak az egyik
hangzásnál (elemnél), nem az egész performance-nál. Ellenőrizzük először, hogy a megfelelő
kiinduló helyzetben vagyunk-e – valamelyik Play-üzemmódban. (Ha behívtuk a Performance
Common kijelzőt, ahol a Pan az egész performance-hoz állítható be, akkor ebből most ki kell
lépnünk.) Azután megkeressük a táblázatban a Pan sorhoz tartozó bejegyzéseket (F2 szakasz),
és megnézzük a „Voice Edit – Element – Normal” oszlopot. Itt látjuk, hogy a Pan-hoz tartozó
bejegyzés [F4][SF1]. Ebből kiderül, hogy ha egy elem panorámáját akarjuk megváltoztatni,
akkor elő kell hívni a Voice Edit üzemmód Element kijelzőoldalát,  és ott először az [F4],
majd az [SF1] gombot kell megnyomni.

Színjelzések
Szürke mező vékony keretben Szerkeszthető a Quick Edit funkcióval (Play 

üzemmódban)
Fehér mező vastag keretben Valós időben, tolószabályzókkal beállítható
Szürke mező vastag keretben Mindkét fenti módon beállítható.

A táblázathoz tartozó megjegyzések
♪ Mivel a paraméterek a különböző üzemmódokban azonos nevet viselnek, előfordulhat, hogy egy paraméternél
üzemmódonként eltérő értékeket és beállításokat találunk.
♪ Az effektparaméterekről bővebben l. a külön adatlistát.
♪ A Job-műveletekről, a mentésről és a Card-műveletekről l. az útmutató megfelelő szakaszait.
♪ A SEQ PLAY, CARD és JOB üzemmódról a funkciólistában találunk több információt.
♪  Performance/Mixing  üzemmódban  a  Voice  Common Arpeggio/Effect/Controller  beállításokat  a  hangszer
figyelmen kívül hagyja,  és  a  Performance/Mixing beállításai  lépnek érvénybe.  A Chorus/Reverb  Effect  és  a
Voice üzemmód Arpeggio beállításait a Job funkcióval másolhatjuk át Performance/Mixing üzemmódba.
♪ Az alábbi paramétereknél használhatjuk a tolókapcsolókat a Quick Edit funkció szabályzására:
• Cutoff
• Resonance
• Attack
• Release
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Ezáltal azonban nem közvetlenül az elem/szólam megfelelő paraméterértékét változtatjuk meg, az értékek csak
átmenetileg változnak meg.
♪ A Qucik Edit funkció szabályzóinak használatával az alábbi paramétereknél nem közvetlenül változtatjuk meg
a megfelelő paraméterértékeket; az értékek csak átmenetileg változnak meg.
Elem
• FEG Time/Level/Depth
• AEG Time/Level/Depth
Szólam (Part)
FEG/AEG ([F4][SF3]/[SF4])

Referenciarész (Funkciólista)

Ebben  a  listában  valamennyi  paraméter  funkciójának  pontos  meghatározását  találjuk.  A
táblázat  után  további  lábjegyzetek  tartalmazzák  a  részleteket  a  csillaggal  jelölt
paraméterekhez. Az eredeti útmutató hasonló táblázatában az oldalszámok is megtalálhatók,
ahol  az  illető  paraméter  bővebb  leírása  szerepel.  A  referenciaszám  a  paraméternek  a
funkciósémában és a paramétertáblázatban elfoglalt helyére vonatkozik. Ennek segítségével
könnyen és gyorsan megtalálhatjuk a táblázatokban az illető funkciókat és paramétereket.
♪ A kijelzőkről és az üzemmód kiválasztásáról,. valamint a Play üzemmódról bővebben olvashatunk az útmutató
megfelelő fejezeteiben.

Ref.
Nr.

Kijelző Paraméter neve Magyarázat

1 MainCtgry/SubCtgry Main/Sub Category
(Voice/Performance)

2 Name Nam 1 – 10 (Voice/
Performance/Master)

Meghatározza a  nevet  (max.  10  karakter)  és a
kategóriát.

3 Mono/Poly Mono/Poly Mode Meghatározza,  hogy  a  hangszín  ill.  szólam
monofon  (csak  egyes  hangok)  vagy  polifon
(egyszerre több hang) szóljon.

4 KeyAsgnMode
(Assign Mode)

Same  Note  Number
Key On Assign Mode

Ezt  a  beállítást  használjuk,  amikor  a
hanggenerátor  ugyanazt  a  hangszámot
(billentyűt)  veszi.  Ha  a  paraméter  beállítása
„single”, az előző hang elnémul, és a következő
szólal  meg.  Ha  a  beállítás  „multi”,  a  hang  az
eredeti hosszúságában szólal meg.

*1

5 M.TuningNo. Micro Tuning Meghatározza  a  hangszín hangolási  rendszerét.
Rendszerint a beállítás 00 (temperált hangolás),
de  további  31  hangolási  alkalmazásból  és
effektből választhatunk.

*2

6 MEQ OFFSET Master EQ Offset Kiigazítja az equalizer globális Master-
beállításait. Az itteni beállítások offset értékként
adódnak hozzá az EQ-beállításokhoz (a „MID”
kivételével). Ezeket a tolószabályzókkal is
beállíthatjuk.

*3

7 (PORTA)Switch
(SW)

Portamento Switch Be-  és  kikapcsolja  a  portamentót  (folyamatos
hangmagasság-átmenetet két hang között).

8 (PORTA) Time Portamento Time Meghatározza  a  hangmagasság-átmenet  idejét.
Magasabb értékek hosszabb átmenetet képeznek.
Az effekt a Time Mode beállításnak megfelelően
érvényesül.

9 (PORTA)PartSwitch Part Switch Meghatározza  szólamonként,  hogy  éljen-e  a
portamento.

*4

10 (PORTA) Mode Portamento Mode „Fingered/fingr” beállításnál a  portamento csak
legato  játéknál  érvényesül,  míg  „fulltime/full”
esetén mindig.

*4
*5
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11 (PORTA)Time Mode Portamento Time
Mode

Ha a beállítás „rate (normal voice)”, az átmenet
ideje  a  hangok  közötti  magasságkülönbségnek
megfelelően  változik.  „Time”  beállításnál  a
„Time” paraméter beállítása abszolút időértéket
jelent.

*4

12 CSAssign Control  Function
Select

Meghatározza, hogy a CONTROL FUNCTION
paraméternek  melyik  sora  jelenjen  meg
automatikusan a program behívásakor.

*6

13 ChoCtrl Chorus Control Meghatározza  a  kóruseffekt  jelhányadát  a
Chorus  Send  paraméterhez  rendelt
tolószabályzónak megfelelően.

14 PB Upper/Lower, PB
Range

Pitch Bend Range Meghatározza  félhangnyi  lépésekben  (12:  egy
oktáv),  mennyire  változzék  meg  a  hangma-
gasság  a  tárcsa  elfordításakor.  Plug-In
hangszíneknél a két értéket nem lehet egymástól
függetlenül beállítani.

15 AssignA/B/1/2 Assign A/B/1/2 Itt  valamennyi  Assign  Controllerhez  magunk
adhatjuk  meg  az  értéket  a  tolószabályzókkal,
majd menthetjük el a beállítást.

*7

16 BCCurve BC (Breath
Controller) Curve

Ezek a görbék határozzák meg, hogyan reagáljon
a  hangzás  egy  Breath  Controllerre.  A
hangzásnak  azon  elemét,  amelyre  a  Breath
Controller és a görbe hat, Voice Common Edit
üzemmódban, a Controller Set kijelzőn ([F4]
[SF1/2/3]) határozzuk meg.

17 Octave Master Octave Shift Meghatározza,  hány  oktávval  tolódjon  el  a
billentyűzet  hangterjedelme felfelé  és  lefelé.  A
beállítást  a  lábkapcsolóval  (UTILITY  [F4]
[SF3] FS = 101) lehet visszaállítani.

*8

18 Transpose Master Transpose Félhangokban  transzponálja  a  billentyűzet
hangfekvését.  A  továbbított  MIDI-adatokra  is
hat.

19 VelCurve Velocity Curve Itt adjuk meg a billentéserősség görbéjét, amely
meghatározza,  hogyan  befolyásolja  a  leütés
erőssége  (Velocity)  a  hangzást.  „Fixed”
beállításnál az általunk leütött hangok mindig az
alább megadott értékkel szólalnak meg.

20 FixedVelocity Fixed Velocity Ha  a  Velocity  Curve  beállítása  „fixed”
(rögzített),  itt  határozzuk  meg  ezt  a  bizonyos
értéket, amely kihat a továbbított MIDI-adatokra
is.

21 (EF BYPS) Effect Bypass Itt  adjuk  meg az  effekt(ek)et,  amelyeket  a  jel
elkerül,  ha  lenyomtuk az  [EFFECT  BYPASS]
gombot.

22 AutoLoad Auto Load Meghatározza,  hogy  az  automatikus  betöltés
működjön-e  (on)  vagy  sem  (off).  „On”
beállításnál  az  S90  automatikusan  betölti  a
memóriakártyáról  a  megadott  fájlokat  a  fel-
használói memóriába. Az [SF5] megnyomásával
állítjuk be a könyvtárat, amely az automatikusan
betöltendő fájlokat tartalmazza.

23 PowerOnMode Power On Mode Meghatározza  a  standard  üzemmódot
bekapcsoláskor.  A  megadott  bank  első
programszáma automatikusan életbe lép.

*9

24 CtrlReset Controller Reset Meghatározza,  hogy  a  controllerek  aktuális
állapota  másik  hangszínre  való  váltáskor  meg-
maradjon vagy visszaálljon az alaphelyzetre.

25 TransCh Transmit Channel Meghatározza  az  egyes  zónákhoz  a  MIDI-
csatornát,  amelyen  az  S90  külső
berendezéseknek adatokat továbbít.
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26 TGSwitch Tone Generator
Switch

Meghatározza,  hogy  az  egyes  zónák  számára
eljussanak-e  MIDI-üzenetek  a  szólamok  egyes
hanggenerátor-egységeihez.

27 MIDISwitch MIDI Switch Meghatározza, hogy az egyes zónákra vonatkozó
MIDI-üzenetek  eljussanak-e  külső MIDI-  vagy
USB-portokhoz.

28 ElementSw/PartSw Element  Switch/Part
Switch

Meghatározza, milyen módon történjen az egyes
elemek/billentyűk/szólamok kiadása. Drum Key
Edit üzemmódban ez a lehetőség csak akkor áll
rendelkezésre,  ha  a  „Type”  beállítása  „pre
wave”.  Performance üzemmódban összesen hét
szólam  közül  választhatunk  –  négy  belsőt  és
hármat a Plug-In bővítőkártyákról.

29 WaveNo./Ctgry/
Number

Wave Number/
Category/Voice
Number

Normal  Element  Edit:  Itt  választjuk  ki  az
elemhez használt hullámot/kategóriát.
Drum Key Edit:  Itt  választjuk  ki  a  hullámot/a
normál hangszín számát és kategóriáját.
Performance/Mixing Part  Edit:  Itt  választjuk ki
az egyes szólamokhoz a hangszín számát (l.  a
külön adatlistát).
Plug-In  Element  Edit:  Itt  választjuk  ki  a
hangszín számát a bővítőkártyához.

*10

30 KeyOnDelay Key On Delay Itt állíthatjuk be a késleltetést a billentyű leütése
(Key  On)  és  az  elem  tényleges  felhangzása
között.

31 InsEffect(Eff)Out Insertion Effect Out Meghatározza, melyik Insertion effect (1/2) éljen
az  egyes elemeknél/billentyűhangoknál.  „Thru”
beállításnál  az  Insertion  effect  elmarad.  (Ez  a
paraméter ugyanaz, mint „EL/KEY_ OUT ([F6]
[SF1])” Normal Common Edit üzemmódban.
Az itteni beállítás az ottanit is megváltoztatja.)

32 NoteLimit (L/H) Note Limit Low/High Meghatározza  egy  hangszínhez  a  billentyűzet
legmélyebb és legmagasabb hangját.

*11
*12

33 VelocityLimit (L/H) Velocity  Limit
Low/High

Meghatározza  a  Velocity  két  szélső  értékét,
amelyeken belül az egyes elemek reagálnak.

*13

34 VelCrossFade Velocity Limit  Cross
Fade

Meghatározza,  milyen  lágyan  vagy  erősen
történjen a váltás az elemek között a Velocity-
határon.  (Csak  azon  elemekre  érvényes,
amelyeknél a Velocity Limit-tel Velocity Split-et
alakítottunk  ki).  Alacsonyabb  értékek
keményebb váltást,  míg a  magasabbak lágyabb
átmenetet  eredményeznek  a  billentéserősségtől
függően.

35 Type Wave Type Meghatározza,  hogy a kiválasztott  billentyűhöz
egy hullám vagy egy normál hangszín tartozzék.

*14

36 Bank Bank Drum Key Edit: A paraméter csak akkor él, ha a
„Type”  beállítása  „voice”-  Valamennyi normál
hangszínbank  választható,  kivéve  a  Plug-In
hangszíneket.
Plug-In  Element  Edit:  Meghatározza  a  Board-
hangszín bankját.
Performance/Mixing Part Edit: Meghatározza az
egyes szólamokhoz a hangszínbankot.

37 RcvNoteOff Receive Note Off Meghatározza,  hogy  a  hangszer  reagáljon-e  a
Note Off (Key Off) üzenetekre.

38 AltnateGroup Alternate Group Azonos  számhoz  rendeli  azokat  az  ütős
hangokat,  amelyek egyszerre  nem szólalhatnak
meg (pl. a nyitott és zárt hi-hat).

*17
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39 VelocityDepth
(VelSensDpt)

Velocity  Sensitivity
Depth

Meghatározza  a  billentésérzékenységet,  azaz
hogy milyen erősen változzon a hangerő a leütés
erősségétől függően.

40 VelocityOffset
(VelSensOfs)

Velocity  Sensitivity
Offset

Meghatározza  a  mértéket,  amennyivel  a  vett
Velocity-értékek hozzáigazodnak a  ténylegesen
alkalmazott Velocity-effekthez.

*19

41 NoteShift Note Shift Meghatározza  a  hangmagasságot  (a  hangnem
transzponálását)  félhangokban (12:  egy oktáv).
A kiadott MIDI-adatokat nem befolyásolja.

42 ReceiveCh Receive Channel Minden  szólam  csak  az  itt  hozzá  beállított
MIDI-csatorna  üzeneteit  veszi.  Azokhoz  a
szólamokhoz,  amelyeknek  nem kell  reagálniuk
MIDI-üzenetekre, a beállítás „off”.

*63

43 Volume Volume Beállítja a kiadás szintjét.
44 Pan Pan Meghatározza a panoráma-pozíciót.

L63 (bal  szél)  –  C – (Center  = közép)  –  R63
(jobb szél)

*15
*21

45 VoiceELPan Voice Element Pan Meghatározza,  hogy  az  egyes  panoráma-
beállítások (amelyeket Voice Edit üzemmódban
beállítottunk)  érvényesüljenek-e  a  hangszínre
vagy sem.

*22

46 RevSend Reverb Send Meghatározza a Reverb effektegységhez kerülő
jel adásszintjét.

47 ChoSend Chorus Send Meghatározza a Chorus effektegységhez kerülő
jel adásszintjét.

*15
*16

48 VarSend Variation Send Meghatározza a kiválasztott szólam adásszintjét
a  Variation  effektegységhez,  és  ezzel  lehetővé
teszi  a  szólamok kiegyensúlyozott  viszonyának
kialakítását.

49 InsRevSend Insertion Reverb
Send

Meghatározza a teljes ütős hangszín adásszintjét,
amellyel  az  Insertion  effect  1/2-től  a  Reverb
effektegységhez kerül.

50 InsChoSend Insertion Chorus
Send

Meghatározza a teljes ütős hangszín adásszintjét,
amellyel  az  Insertion  effect  1/2-től  a  Chorus
effektegységhez kerül.

*20

51 SHAPE/FREQ/GAIN
/Q

Master EQ Shape/
Frequency/Gain/Q

Itt állítjuk be a hangzás jellemzőit. A kiválasztott
szólam  minden  hangszínéhez  (vagy  a
kiválasztott hangszín minden eleméhez) ötsávos
hangszabályozást végezhetünk.

*23
*24

52 DryLevel Dry Level Meghatározza  a  kiválasztott  szólam  effekt
nélküli  hangzásának  szintjét,  és  ezzel  lehetővé
teszi  a  szólam  valamennyi  effektszintjének
pontosabb szabályozását.

53 A/DSource A/D Source Az S90 két  bemenetet  kínál  analóg  audiójelek
vételére: az A/D INPUT-aljzatokat és az mLAN-
portot  (amennyiben  installáltunk  mLAN
bővítőkártyát).  Itt  választunk  közülük,  mivel
mindkettőt egyszerre nem lehet használni.

54 Mic/Line Mic/Line Ha az A/D INPUT aljzatot használjuk, itt adjuk
meg  a  jelforrást:  mikrofon  (mic)  vagy  egyéb
hangforrás (line).

55 L&RGain OUTPUT L&R Gain
56 AssignL/RGain ASSIGNABLE

OUTPUT L&R Gain

Meghatározza  a  csatlakozópontok  kimeneti
erősítését (Gain). Ha ezt alacsony értékre állítjuk
be,  a  hangerőt  a  MASTER  VOLUME-mal
állíthatjuk be.

57 (MLAN) mLAN Settings Itt állítjuk be a beszerelt mLAN8E paramétereit. *25
58 Slider Control  Function

Select
Meghatározza  a  Control  Function  állapotát,  ha
Master-programok között váltunk.

*6

59 Coarse Pitch Coarse Félhangnyi  lépésekben  határozza  meg  a
hangmagasságot.

*18

60 Fine Pitch Fine A hangmagasság finom beállítása
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61 Random Random Pitch Véletlenszerűen  variálja  az  általunk  jétszott
hangoknál a hangmagasságot.
0 (nincs változás) – 127 (maximális változás)

62 EG Time PEG  Time  Velocity
Sensitivity

63 Segment PEG Time Segment

Meghatározza,  milyen  mértékig  hasson  a
billentéserősség  a  Pitch  EG  hangmagasság-
változására.  Pozitív  értékeknél  a  hangmgasság
annál  gyorsabban  változik,  minél  erősebb  a
billentésünk.  Negatív  értékek  hatása  ellenkező.
Csak a kijelölt szegmensekre vonatkozik.

*27
*26

64 EG Level PEG  Level  Velocity
Sensitivity

65 Curve Velocity  Sensitivty
Curve

Meghatározza, milyen érzékenyen reagáljon a
PEG Level (a PEG-változás erőssége)a billentés
erősségére. A Curve-paraméterrel öt gyárilag
beállított billentéserősség-görbéből
választhatunk (a kijelzőn látható a görbe), amely
meghatározza, hogyan befolyásolja a billentés a
PEG-t.

*27

66 Pitch (VEL SENS) Pitch Velocity
Sensitivity

Meghatározza,  milyen  érzékenyen  reagáljon  a
PEG Level (a PEG-változás erőssége) a billentés
erősségére.

67 (PEG) TIME PEG Time
68 (PEG) LEVEL PEG Level
69 (PEG) Depth PEG Depth

Meghatározza  a  hangmagasság  időbeli
alakulását  a  billentyű  leütésétől  a  teljes
lecsengésig.

70 PitchSens Pitch  Key  Follow
Sensitivity

Meghatározza, mennyire legyen érzékeny a Key
Follow effekt a hangmagasságra (a szomszédos
hangok  közötti  távolságra).  +100  esetén  a
szomszédos  hangok  hangmagasságát  egy
félhanggal  távolítjuk  el  egymástól.  0  esetén
minden  hangnak  azonos  a  hangmagassága  (ez
ütősöknél  hasznos),  +50  esetén  egy  oktáv  24
hangra terjed ki. Negatív értékek megfordítják a
viszonyokat.

*28

71 CenterKey Pitch Key Follow
Center Key

Meghatározza a PitchSens paraméter alaphangját
(hangszámát).  Az itt  beállított  hangszám lesz a
„normál” hangmagasság (100%)

*28
*12

72 EGTime Sens PEG Time Key
Follow Sensitivity

Meghatározza,  milyen  érzékenyen  reagáljon  a
PEG  Time  (a  PEG-változás  sebessége)  a
billentéserősségre (Velocity).

*28

73 CenterKey PEG Time Key
Follow Center Key

Itt  állítjuk  be  az  EG  TimeSens  paraméter
alaphangját  (hangszámát).  Ha  ezt  a  közép-
hangot (Center Note) játsszuk, a PEG pontosan a
tényleges  beállítások  szerint  működik.  Más
hangoknál  a  sebesség  attól  függően  változik,
milyen távol esik a hang a központi hangtól.

*28
*12

74 Bank Arpeggio Type Bank Megadja az arpeggio bankját. pre1/2: Preset 1/2
(gyárilag  programozott),  user:  felhasználói
arpeggióadatok,  amelyeket  a  MOTIF-sorozat
berendezései  memóriakártyára  mentenek,  és
amelyeket be lehet tölteni.

*29

75 Type Arpeggio Type Meghatározza az arpeggio típusát. A név előtti
két betű jelzi az általános arpeggio-kategóriát.

*29
*34

76 Tempo Arpeggio Tempo Meghatározza az arpeggio tempóját. Ha a MIDI
sync (Utility [F5][SF3]) él, itt „MIDI” jelenik
meg, és a tempót nem lehet beállítani. Sequence
Play  üzemmódban  a  tempó  a  songgal  kerül
szinkronba..

77 Switch (ArpSwitch) Arpeggio Switch Kapcsolóként  működik az  arpeggióhoz (be/ki).
A lábkapcsolóval  is  vezérelhetjük (Utility [F4]
[SF3] FS=97).

*30
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78 Hold Arpeggio Hold Meghatározza, kitartson-e az arpeggio vagy sem.
Ha ez a paraméer él, az arpeggio automatikusan
ismétlődik akkor is, ha felengedtük a billentyűt
és  mindaddig  tart,  amíg  le  nem  ütöttük  a
következő billentyűt.  A beállítást  vezérelhetjük
lábkapcsolóval is (Utility [F4] [SF3] FS=97).

*31

79 KeyMode Arpeggio Key Mode Meghatározza, hogyan szóljon az arepggio, ha a
billentyűzeten játszunk.

*32
*33
*34

80 VelMode Arpeggio Velocity
Mode

Meghatározza,  hogyan reagáljon az arpeggio  a
billentéserősségre.

*35

81 NoteLimit Arpeggio Note Limit
Low/High

Meghatározza  az  arpeggio  legmagasabb  és
legmélyebb hangját.

*36
*12

82 VelocityLimit Arpeggio Velocity
Limit Low/High

Meghatározza  az  arpeggióhoz  a  Velocity-
tartomány  két  szélső  értékét.  Így  a
billentéserősséggel  vezérelhetjük  az  arpeggio
hangzását.

*13

83 UnitMultiply Arpeggio Unit
Multiply

Itt állíthatjuk be az arpeggio lejátszásának idejét.
Ha pl. ez 200%, a lejátszási idő kétszeres lesz,
míg  a  tempó  feleződik.  50%-nál  a  hatás
ellenkező.

84 VelocityRate Arpeggio Velocity
Rate

Meghatározza,  mennyivel térjen el  az arpeggio
lejátszásának  Velocity-értéke  az  eredetitől.
100% esetén az eredeti érték érvényes.

*37
*38

85 GateTimeRate Arpeggio Gate Time
Rate

Meghatározza,  mennyire  térjenek  el  az
arpeggióhangok Gate Time (hosszúság) –értéke
az  eredetitől.  100%-nál  az  eredeti  érték
érvényes.

*37

86 OutputSwitch Arpeggio  MIDI  Out
Switch

Ha ez a paraméter él, az arpeggióadatok kiadásra
kerülnek a MIDI-n át.

87 TransmitCh Arpeggio MIDI
Translit Channel

Meghatározza az arpeggio kiadásának
csatornáját.
KbdCh: Az arpeggio kiadásának adatai a
KbdTransCh ([F5][SF1]) keresztül továbbí-
tódnak Utility üzemmódban
(Performance/Mixing)

*39

88 BC/AS1/AS2/FC1/
FC2

BC/Assign1/Assign2/
FC1/FC2 Control
Number

Beállítja  a  controllerszámot  az  itt  megnevezett
szabályzókhoz.

89 (Transmit Switch) Transmit Switch Ha  a  paraméter  él,  a  kiválasztott  zónát
megszólaltatva  a  megfelelő  MIDI-adatok,  mint
pl.  Control  Change  vagy  Program  Change
üzenetek,  átvitelre  kerülnek.  Az  [F6]
megnyomásával megnézhetjük a kijelzőn mind a
négy zónát vagy csak egyet közülük. A mind a
négy  zónát  tartalmazü  kijelzőt  a  kurzor-
gombokkal gördíthetjük.

*40

90 Type Filter Type Beállítja  a  szűrő  típusát.  A  paraméterek  a
kiválasztott típustól függnek.

*41

91 Gain Filter Gain Meghatározza a szűrőhöz küldött jel erősítését.
92 Cutoff Filter Cutoff

Frequency
Meghatározza  a  szűrő  határfrekvenciáját  vagy
azt a központi frekvenciát, amely körül a szűrő
működik.

*42

93 Resonance Filter Resonance Itt  állíthatjuk  be,  milyen  erős  legyen  a
rezonancia  (a  felhangok  felerősítése),  amely  a
jelre a határfrekvencia közelében hat.

94 Width Filter Width Sáváteresztő  szűrőnél  itt  határozzuk  meg  az
átengedett jel frekvenciájának sávszélességét.

*41

95 Distance Distance Meghatározza  a  kettős  szűrőtípusoknál  a
határfrekvenciák távolságát.
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96 HPFCutoff HPF Cutoff
Frequency

Meghatározza  a  középfrekvenciát  a
felüláteresztő szűrő Key Follow paraméteréhez.
Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha
az  „LPF12”  vagy  „LPF6”  szűrőt  választottuk
(normál hangszín).

97 HPFKeyFlw HPF Cutoff Fre-
quency Key Follow

Meghatározza  a  Key  Follow-beállítást  a
felüláteresztő  szűrő  határfrekvenciájához  (csak
LPF12/6 típusoknál).  Ez a paraméter a játszott
hang  pozíciójától  függően  változtatja  a
középfrekvenciát.  Pozitív  értékek   a  magasabb
hangoknál  emelik,  mélyebb  hangoknál
csökkentik  a  középfrekvenciát.  A  negatív
értékek hatása ellenkező.

98 EGTime FEG  Time  Velocity
Sensitivity

99 Segment FEG Time Segment

Meghatározza,  milyen  mértékben  hasson  a
billentéserősség  az  FEG  működésére.  Pozitív
értékeknél  a  változás  erősebb,  ha a  billentyűt
erősebben  ütjük  le,  negatív  értékek  hatása
ellenkező.  A  hatás  csak  a  kijelölt  szegmensre
(szakaszra) hat.

*27
*26

100 EGLevel FEG  Level  Velocity
Sensitivity

Meghatározza  az  FEG  változás  erősségét  a
billentéserősség  függvényében.  A  Curve-
paraméterrel  öt  billentéserősségi  görbe  közül
választhatunk.

*27

101 Cutoff (VEL SENS) Filter Cutoff Velocity
Sensitivity

Meghatározza,  milyen  érzékenyen  reagáljon  a
határfrekvencia a billentéserősségre.

102 Resonanz (VEL
SENS)

Filter Resonance
Velocity Sensitivity

Meghatározza,  milyen  érzékenyen  reagáljon  a
rezonancia a billentéserősségre.

103 (FEG) Time FEG Time
104 (FEG) Level FEG Level
105 (FEG) Depth FEG Depth

Meghatározza  a  határfrekvencia  időbeli
alakulását  a  billentyű  leütésétől  a  hang  teljes
lecsengéséig.

106 CutoffSens Filter Cutoff Key
Follow Sensitivity

Meghatározza,  milyen  érzékenyen  reagáljon  a
határfrekvencia szintje a billentyűn játszott hang
pozíciójára (a skálán elfoglalt helyére).

107 CenterKey Filter Cutoff Key
Follow Center Key

Itt látható, hogy a fenti paraméterhez a központi
hang (Center Key) „C3”. Itt a határfrekvencia a
tényleges  beállításának  megfelelően  viselkedik.
Más  hangoknál  a  szint  attól  függően  változik,
milyen  távol  esik  a  játszott  hang  a  központi
hangtól. (Itt beállítás nem lehetséges.)

108 EGTimeSens FEG Time Key
Follow Sensitivity

Meghatározza,  milyen érzékenyen reagáljon  az
FEG Rate (az  FEG-változás sebessége) a hang
pozciójára.

*28

109 CenterKey FEG Time Key
Follow Sensitivity

Itt adjuk meg az EGTimeSens paraméterhez az
alap-hangmagasságot (hangszámot). Amikor ezt
a  hangot  ütjük  le,  az  FEG-idő  az  eredeti
beállításnak  megfelelően  viselkedik.  Más
hangoknál a szint a hangnak a központi hangtól
való távolságával arányban változik.

*12
*28

110 (Scaling)
BREAKPOINT

Filter Cutoff Scaling
Break Point

111 (Scaling) OFFSET Filter Cutoff Scaling
Offset

Meghatározza,  hogyan  reagáljon  a  szűrő
határfrekvenciája a hangpozícióra,  és az offset-
szintet.

*12
*43
*45
*43
*45

112 LPFCutoff Low Pass Filter
Cutoff

Meghatározza  az  aluláteresztő  szűrő
határfrekvenciáját.

113 LPFReso Low Pass Filter
Resonance

Meghatároza a szűrőrezonancia erősségét.

*17

114 LPFCutoff  (VEL
SENS)

Low Pass Filter
Cutoff Velocity
Sensitivity

Meghatározza,  milyen  erősen  reagáljon  az
aluláteresztő  szűrő  határfrekvenciája  a
billentéserősségre.
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115 OutputSel Output Select Meghatározza  az  egyes  szólamok  kimenetét
(Performance/Mixing  Part  Edit).  Meghatározza
az egyes Drum Key hangzások audiókimenetét
(Drum Key Edit).

*16
*46

116 (InsEF) Insertion Effect Minden  szólamhoz  megadja,  tartozik-e  hozzá
effekt.  Csak  jelzésértékű,  beállítás  itt  nem
lehetséges.

117 ElementSw Controller Set 1 – 6
Element Switch

Meghatározza,  melyik elemre  hasson a  kijelölt
controller. „-„: A paraméter nem él.

*47

118 Source Controller Set 1 – 6
Source

Meghatározza,  melyik  controller  a  „forrás”  a
kijelölt  szettben.  Ezzel  a  controllerrel
szabályozzuk  azután  a  Destination  (cél)  alatt
megadott paramétert.

*48
*49

119 Dest Controller Set 1 – 6
Destination

Meghatározza,  melyik  paramétert  vezérelje  a
„Source”-controller.

*50

120 Depth Controller Set 1 – 6
Depth

Meghatározza, milyen mélyen (erősen) hasson a
forráscontroller a „Destination”-paraméterre.

121 Filter MW/AT(CAT)/AC
(AC1) Filter Control

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  a
modulációs tárcsa ([SF2]), az Aftertouch ([SF3]
vagy az  Assignable  controller  ([SF4])  a  szűrő
határfrekvenciájára.

122 PMod MW/AT(CAT)/AC
(AC1) Pitch
Modulation Depth

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  a
modulációs tárcsa ([SF2]), az Aftertouch ([SF3]
vagy  az  Assignable  controller  ([SF4])  a
hangmagasság modulációjára (vibrato effekt)

123 FMod MW/AT(CAT)/AC
(AC1) Filter
Modulation Depth

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  a
modulációs tárcsa ([SF2]), az Aftertouch ([SF3]
vagy az  Assignable  controller  ([SF4])  a  szűrő
cutoff-modulációjára (wah effekt).

124 AMod MW/AT(CAT)/AC
(AC1) Amplitude
Modulation Depth

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  a
modulációs tárcsa ([SF2]), az Aftertouch ([SF3]
vagy  az  Assignable  controller  ([SF4])  az
amplitudómodulációra (tremolo effekt).

125 Pitch(AT) AT(CAT)  Pitch
Control

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  az
Aftertouch  a  hangmagasságra.  Félhangonként
lehet  beállítást  végezni,  max.  két  oktáv
terjedelemben.

126 Src AC  Source  (AC1
Control Number)

Meghatározza  annak  a  MIDI-controllernek  a
számát, amelyet a szűrő, a Pitch-, a szűrő- és az
amplitudo-moduláció vezérlésére használunk.

127 (ARP) Switch/Hold Arpeggio
Switch/Hold  Control
Number

Meghatározza  annak  a  controllernek  a  számát,
amellyel  az  arpeggio  lejátszását  és  a  Hold
funkciót be- és kikapcsoljuk.

128 ASA/ASB Assignable A/B
Slider Control
Number

Meghatározza  a  controller  számát,  amely  az
ASSIGN  A  és  B  tolószabályzóhoz  tartozik  –
csak külső MIDI-berendezés vezérlésénél.

129 Dest Assignable A/B
Slider Destination

Megadja  a  funkciót,  amelyet  a  fent  beállított
Control  Change-számmal  vezérlünk.  A  lehető-
ségeket l. a külön adatlistában.

*50

130 FS FS Control Number/
FS Function
Assignment

Itt  rendelhetünk a lábkapcsolóhoz egy funkciót
és egy controllerszámot.

*51

131 Set Remote Template
Type

Set  Remote  Mode
Template Type

Itt  választjuk  ki  a  sablont  a
szekvencerszoftverhez.

132 BankMSB/LSB Bank  Select  MSB/
LSB

133 PgmChange Program  Change
(Program Number 1 –
128)

Ezzel a három MIDI-üzenettel választhatunk ki
hangszíneket az egyes zónákhoz. Bővebben l. a
külön adatlista hangszíntáblázatát.
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134 CtrlSlider Control Slider
Control Number

Itt  határozzuk  meg,  mely  controllerszámok
tartozzanak az egyes zónák tolószabályzóihoz –
csak  ha  a  ZoneSwitch  (Master  Play üzemmód
[F2])  él  és  a  kezelőfelületi  CONTROL
FUNCTION beállítása „zone”.

*6

135 Level Element Level Megadja a kiválasztott elem/Drum Key kimeneti
szintjét,  így  alakíthatjuk  ki  az  egyes
elemek/dobhangzások hangerő-egyensúlyát.

136 AlternatePan Alternate Pan Depth Meghatározza  a  mértéket,  amennyivel  a
kiválasztott  elem  hangzása  minden  játszott
hangnál  felváltva  jobbra  és  balra  eltolódik.  A
sztereó beállítás az alap.

137 RandomPan Random Pan Depth Meghatározza  a  mértéket,  amennyivel  a
kiválasztott  elem  hangzása  minden  játszott
hangnál  véletlenszerűen  jobbra  és  balra
eltolódik. A Pan alatti beállítás az alap.

*17

138 ScalingPan Scaling Pan Depth Meghatározza  a  mértéket,  amennyivel  a  hang
(különösen a pozíciója vagy az oktávfekvése) a
kiválasztott  elem  panorámapozícióját  befo-
lyásolja.  C3-hoz  az  alapbeállítás  a  Pan  alatti
beállítás.

139 EGTime AEG  Time  Velocity
Sensitivity

140 Segment AEG Time Segment

Meghatározza,  milyen  erősen  hasson  a
billentéserősség  az  AEG  hangmagasság-
változására. Pozitív értékeknél a változás annál
gyorsabb,  minél  erősebb  a  billentés,  negatív
értékeknél  a  hatás  fordított.  Csak  a  kijelölt
szegmensre hat.

*27
*26

141 EGLevel AEG  Level  Velocity
Sensitivty

142 Curve Velocity  Sensitivity
Curve

Meghatározza,  milyen érzékenyen reagáljon  az
AEG-változás  erőssége  a  billentéserősségre.  A
Curve  paraméterrel  öt  Velocity-görbe  közül
választhatunk-

*27

143 (AEG) TIME AEG Time
144 (AEG) LEVEL AEG Level

Meghatározza a hangerő (amplitudo) változását
az  idő  függvényében  a  billentyű  leütésétől  a
hangzás  lecsengéséig.  Ezzel  utánozhatjuk
akusztikus hangszerek jellemzőit,  pl.  az ütősök
gyors felhangzását és lecsengését vagy a kitartott
zongorahangok lassabb lecsengését. Ne feledjük,
hogy  a  természetes  hangok  eltérő  módon
csengenek  le,  így pl.  a  zongorahang lassabban
hal  el,  ha  lenyomva  tartjuk  a  billentyűt,  egy
orgonánál viszont nem változik a hangerő. Minél
nagyobb  az  AEG  Release  Time  értéke,  annál
tovább tart ki a hangzás.

145 LevelSens Amplitude (Level)
Key Follow
Sensitivity

Meghatározza  a  hangerőváltozás  mértékét  a
leütött hang pozíciójától függően.

146 CenterKey Amplitude Key
Follow Center Key

Itt  láthatjuk,  hogy  a  Center  Key  a  Level
Sensitivity paraméterhez C3. Ennél a hangerő az
eredeti beállításnak megfelelően viselkedik. Más
hangoknál  a  hangerő  a  leütött  hangnak  a
központi  hangtól  való  távolságával  arányosan
változik.

147 EGTimeSens AEG Time Key
Follow Sensitivity

Mehatározza, milyen erősen reagáljon az AEG-
változás sebessége a billentéserősségre.

*28

148 CenterKey AEG Time Key
Follow Center Key

Itt  adjuk  meg  az  alap-hangmagasságot  az
EGTimeSens-paraméterhez.  Ha  ezt  a  központi
hangot  ütjük  le,  az  AEG  a  tényleges
beállításának  megfelelően  viselkedik.  Más
hangoknál a változás sebessége aszerint alakul,
milyen  távol  esik  a  leütött  hang  a  központi
hangtól.

*12
*28
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149 (Scaling)
BREAKPOINT

Amplitude Scaling
Break Point

150 (Scaling) OFFSET Amplitude Scaling
Offset

Meghatározza,  hogyan  reagáljon  a  hangerő  a
hang pozíciójára, valamint az Offset-szintet.

*12
*44
*45
*44
*45

151 Level (VEL SENS) Level Velocity
Sensitivity

Meghatározza,  hogyan  reagáljon  a  hangerő  a
billentéserősségre.  „0”  esetén  a  legnagyobb  a
Velocity  hatása  a  billentéserősségre  tekintet
nélkül.  „32”  esetén  normál  Velocity-reakciót
kapunk, míg „64” esetén a  hanggenerátor  csak
akkor játszik, ha a legnagyobb Velocity-értéket
(127) veszi.

152 (Native Parameter) Plug-In Native
Parameters

Itt alakíthatjuk azokat a paramétereket, amelyek
csak  a  bővítőkártyára  jellemzőek.  A  []
gombokkal  lapozhatunk  a  kijelzőn.  Mely
paramétereket  találjuk  meg  ott,  a  Plug-In
kártyától függ. Bővebbet a kártya útmutatójából
tudhatunk meg.

153 Detune Detune Meghatározza a finom beállítást.
154 FEGDepth FEG Depth Minden szólamhoz meghatározza, milyen erősen

hasson  az  FEG (szűrő-burkológörbe-generátor)
a határfrekvenciára.

*52

155 (FEG) Attack/Decay/
Release (Time)

FEG Attack/Decay/
Release Time

156 (FEG) Sustain
(Level)

FEG Sustain Level

157 (AEG) Attack/Decay/
Release (Time)

AEG Attack/Decay/
Release Time

158 (AEG) Sustain
(Level)

AEG Sustain Level

Itt  állítjuk  be  az  egyes  szólamokhoz  az
FEG/AEG  (szűrő-  és  amplitudo-burkológörbe-
generátor)  paramétereit.  Ezek  a  paraméterek
helyettesítik az azonosakat Voice Element Edit
([F3][SF3]/[F4][SF3]) üzemmódban.

*53

*54

159 Wave LFO Wave Itt választjuk ki az LFO-hullámformát a hangzás
modulálásához.  LFO  =  alacsonyfrekvenciás
oszcillátor,  a  továbbiakban  csak  a  rövidítést
használjuk.
User: A Voice Editorban kialakított felhasználói
hullám  (User-Wave)  kerül  felhasználásra.
Részleteket l. a szoftver útmutatójában.

*55

160 Speed LFO Speed Itt  állítjuk  be  az  LFO-hullámforma sebességét.
Minél  magasabb  az  érték,  annál  nagyobb  a
sebesség.

*56

161 TempoSync LFO Tempo Sync Meghatározza, hogy az LFO az arpeggio vagy a
szekvencer  (ill.  a  song)  tempójával  legyen-e
szinkronban.

162 TempoSpeed LFO Tempo Speed Itt  lehet  pontosan  beállítani  a  hangértékeket,
amelyek meghatározzák,  milyen módon legyen
szinkronban  az  LFO  az  arpegiatorral  vagy  a
szekvencerrel,  ha  a  TempoSync  be  van
kapcsolva.

*57

163 KeyOnReset Key On Reset Itt  állíthatjuk  be,  hogy az  LFO hullámformája
minden  új  hang  leütésekor  elölről  induljon-e.
Három  beállítási  lehetőségből  választhatunk
(Voice Edit Common).

*58

164 Phase LFO Phase Meghatározza  a  fázist,  amellyel  az  LFO-
hullámforma egy hang leütésekor indul.

*59
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165 (KeyOn)Delay LFO (Key On) Delay
Time

Itt állítjuk be az LFO indulása előtti  késedelmi
időt.

166 FadeIn LFO Fade-in Time Meghatározza,  mennyi  ideig  „ússzon  be”  az
LFO. miután a „Delay” alatt beállított idő letelt.
Minél  magasabb  az  érték,  annál  lassabb  a
beúszás.

167 Hold LFO Hold Time Meghatározza az időtartamot, ameddig az LFO
maximális szinten kitart.

168 FadeOut LFO Fade Out Time Meghatározza,  mennyi  ideig  „ússzon  ki”  az
LFO. miután a „Delay” alatt beállított idő letelt.

*60

169 ElementSw LFO Destination
Element Switch

Meghatározza,  mely elemekre  hasson  az  LFO.
Ha az  LFO él,  a  kijelzőn  megjelenik az  elem
száma. (-) jelzi, ha egy elemhez az LFO-t nem
kapcsoltuk be.

170 Dest LFO Destination Meghatározza  a  paramétert,  amelyet  az  LFO
modulál.

171 Depth LFO Depth Meghatározza az LFO amplitudóját  (és ezzel a
moduláció erősségét).

172 PMod (LFO) LFO Pitch
Modulation Depth

Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO a
hangmagasságot.

173 FMod (LFO) LFO Filter
Modulation Depth

Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO a
a szűrő határfrekvenciáját.

174 AMod(LFO) LFO Amplitude
Modulation Depth

Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO
az amplitudót, és ezzel a hangerőt.

175 Part Receive Switch Part Receive Switch Itt  állítjuk  be,  hogyan  reagáljanak  az  egyes
szólamok különböző MIDI-üzenetekre, mint pl.
Control Change és Program Change.

*61

176 BasicRcvCh Basic Receive
Channel

Meghatározza,  az  S90  mely MIDI-csatornákon
fogadjon külső berendezéstől  MIDI-üzeneteket.
Csak  Voice  és  Performance  üzemmódban  áll
rendelkezésre.  „Omni”  beállításnál  minden
csatornáról fogad üzeneteket.

*62

177 KBDTransCh Keyboard Transmit
Channel
(Voice/Performance
üzemmód)

Meghatározza, mely MIDI-csatornákon továbbít
az  S90  adatokat  külső  berendezésnek.  Csak
Voice  és  Performance  üzemmódban  áll
rendelkezésre.

178 DeviceNo./DEV NO. Device No. Megadja  a  MIDI-készülékszámot.  Ennek  a
számnak  meg  kell  egyeznie  a  külső  MIDI-
berendezés  számával,  ha  rendszerexkluzív
adatokat akarunk cserélni közöttük.

179 FileUtilID File Utility ID A „File Utility ID” és a „Device No.” meg kell
egyezzen a File Utility szoftver ID-számával (l.
az intallációs kézikönyvet),  csak így lehetséges
az adatcsere az S90 és egy számítógép között.

180 BankSel Transmit/Receive
Bank Select

181 PgmChange Transmit/Receive
Program Change

Ezzel a kapcsolóval kapcsoljuk be és ki a Bank
Select/Program Change üzenetek továbbítását és
vételét.  „On”  esetén  az  S90  reagál  a  bejövő
Bank  Select-üzenetekre  és  maga  is  küld
ilyeneket  a  kezelőfelületi  szabályzók
használatával.

182 CtrlChange Control Change
(AEG Sustain)

Ezzel  a  paraméterrel  állíthatjuk  be  az  S90-et
úgy, hogy megfelelően reagáljon a kiválasztott
GM-rendszeradattípusra  (Level  1  vagy  2  –
különösen az AEG Sustainra tekintettel). Ha GM
Level 2-t használunk és itt a beállítás „Mode 1”,
az  S90  az  üzenetekre  paraméter-változtatással
reagál.  Ha  GM  Level  1-et  használunk  és  a
beállítás  „Mode  2”,  az  S90  az  üzenetekre
controller-változtatásokkal reagál.
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183 LocalCtrl Local Control Ha a beállítás „off”, a hanggenerátor nem reagál
a  billentyűzettől  és  a  szabályzóktól  érkező
üzenetekre.

*64
*65

184 RcvBulk Receive Bulk Meghatározza,  hogy  a  hangszer  fogad-e  Bulk
Dump-adatokat.  „Protect”  beállításnál  nem
fogad, „on” esetén viszont igen.

185 MIDI Sync MIDI Sync Meghatározza,  hogy a song/arpeggio lejátszása
az S90 belső órájához vagy egy külső jeladóhóz
igazodjék.

186 ClockOut Clock Out Meghatározza,  hogy a  MIDI-ütemadó (F8H)  a
MIDI OUT vagy az USB aljzaton át kerüljön-e
kiadásra.

187 SeqCtrl Sequencer Control Meghatározza, hogy a szekvencer vezérlőjelei –
start,  continue,  stop,  song  position  pointer  -  a
MIDI OUT vagy az USB aljzaton át kerüljenek-
e vételre ill. kiadásra.

*66

188 MIDI IN/OUT MIDI IN/OUT Meghatározza  a  MIDI-adatok  vételének  és
továbbításának  fizikai  pontjait:  MIDI
IN/OUT/THRU,  USB  vagy  mLAN  (ha
installáltunk ilyet).

*67

189 ThruPort Thru Port Számos  szekvencerszofter  képes  adatokat
különböző MIDI-portokon küldeni, és ezzel 16-
nál  több  MIDI-csatornát  kiszolgálni.  Ha  az
USB-portot  használjuk  adatvételre,  az  ide
beérkező  MIDI-parancsokat  a  MIDI  OUT-
kimeneten  továbbíthatjuk  más  külső  beren-
dezéseknek. Itt lehet a portszámot beállítani. A
funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a fenti
paraméter beállítása „USB”.

190 EL:OUT  1-4/KEY:
OUT

EL 1-4/KEY
Insertion Effect Out

Meghatározza,  melyik  Insertion  effektet  (1/2)
használjuk  az  egyes  elemek/billentyűk
átalakítására.

191 InsEF Connect Insertion Effect
Connection Type

Meghatározza  a  jelutat  az  Insertion  1  és  2
effekthez.  A  kiválasztott  beállítás  ábrája
megjelenik a kijelzőn. Para: parallel

*68

192 Ins1 Ctgry/Type Insertion 1
Category/Type

193 Ins2 Ctgry/Type Insertion 2
Category/Type

Meghatározza  az  effekttípust.  Részletesen  l.  a
külön adatlistában.

194 Reverb/Chorus Type Reverb Type/Chorus
Type

Meghatározza a Reverb (téreffekt) és kóruseffekt
típusát. Bővebben l. a külön adatlistát.

195 Reverb/Chorus Send Reverb Send/Chorus
Send

Meghatározza azon hangzás szintjét, amely az
Insertion effekttől vagy azt kikerülve a Reverb/
Chorus effektegységhez kerül „0” beállításnál a
jelhez nem adódik hozzá effekt.

196 Reverb/Chorus
Return

Reverb Return/
Chorus Return

Meghatározza az effekt visszavezetési szintjét.

197 Reverb/Chorus Pan Reverb Pan/Chorus
Pan

Meghatározza  az  effekt  helyét  a  sztereó
hangképben. L64 (bal szél) – C (közép) – R63
(jobb szél)

198 Chorus to Reverb Send Chorus to
Reverb

Meghatározza  a  jel  szintjét,  amely  a
kóruseffekttől a téreffektegységhez kerül.

199 EFF  PART  AEVCE
INS

Insertion Effect Part
(Voice)

Meghatározza, melyik szólamhoz adódjék hozzá
az  Insertion  effekt.  Az  Insertion  Connection
Type  a kiválasztott szólam hangszínétől függ.

200 EFF  PARTPLG-
EF PlugEF Type

Plug-In Insertion
Part/Type

Meghatározza,  melyik  szólamhoz  melyik
Insertion effekttípus adódjék hozzá – abban az
esetben,  ha  Effect-Plug-In-Boardot  szereltünk
be. A PLG-EF-kijelzőn ([SF2]) lehet különböző
beállításokat  végezni.  Bővebben  l.  a  Board
útmutatóját.
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201 Variation Type Variation Type Meghatározza  a  Variation  effekt  típusát.
Továbbiakat l. a külön adatlistában.

202 Variation Return Variation Return Meghatározza a  Variation effekt  visszavezetési
szintjét.

203 Variation Pan Variation Pan Meghatározza  a  Variaton  effektjel  panoráma-
pozícióját.

204 Variation to
Reverb/Chorus

Variation to
Reverb/Chorus

Meghatározza  a  jel  szintjét  (Send  Level),
amellyel  a  Variaton  effekttől  a  Reverb/Chorus
effekthez kerül.

205 (Effektparaméterek) Effect Parameters A rendelkezésre álló paraméterek a kiválasztott
effekttípustól  függnek.  Továbbiakat  l.  a  külön.
adatlistában.

206 PolyExpand Poly Expand Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha
két  vagy  három  azonos  Plug-In-Boardot
szereltünk  be.  „Off”  beállításnál  a  két  vagy
három  bővítőkártya  külön  működik  (két  vagy
három külön szólamnál használjuk őket).  „On”
esetén  a  kártyák  egy  szólamon  belül  egy
egységként működnek, ezáltal kétszeresére vagy
háromszorosára bővül a polifónia.

207 PORT NO. Port No. Meghatározza  a  MIDI-port  számát,  amelyen  a
Plug-In-Board  MIDI-adatokat  fogad.   Multi-
Part-Plug-In-Boardokhoz  egy,  a  Single-Part-
Plug-In-Boardokhoz  két  portot  állíthatunk  be.
Az Effect-Plug-In-Boardok (VH) portszáma 1.

208 GM/XG GM/XG Meghatározza,  hogy a  hangszer  felismerje-e  a
„GM-on”  és  „XG-on”  üzeneteket  vagy  sem.
Csak akkor  áll  rendelkezésre,  ha a  3.  nyílásba
Multi-Part-Plug-In-Boardot szereltünk be.

209 (Saját
rendszerparaméterek)

Itt állítjuk be az egyes installált Plug-In kártyák
saját  rendszerparamétereit.  További  informá-
ciókat l. a Plug-In-Board útmutatójában.

210 Type EQ Type
211 L.Freq/Gain

(Type=EQ L/H)
EQ Low Freque-
ncy/Low Gain

212 H.Freq/Gain
(Type=EQ L/H)

EQ High Frequen-
cy/High Gain

213 Freq (Type=P.EQ) Frequency
214 Gain (Type=P.EQ) Gain
215 Q (Type=P.EQ) EQ Resonance

Itt  választhatunk  az  S90  kínálta  különböző
equalizertípusokból.  Az  equalizerrel  nemcsak
javíthatjuk az eredeti hangzást, hanem teljesen át
is  alakíthatjuk  a  jellegét.  A rendelkezésre  álló
paraméterek és beállítások az equalizer típusától
függ.

*69
*17

216 Tune Master Tune Meghatározza a hanggenerátor hangolását. (100:
egy félhang).

217 FORMAT/Volume
Label

Format/Volume
Label

Formázza  a  memóriakártyát.  Az  adathordozót
meg is címkézhetjük.

218 SAVE Save A  beállításokat  fájlban  elmenti  a
memóriakártyára.

219 LOAD Load Betölti  az  adatokat  a  hangszerbe  egy
memóriakártyáról.

220 RENAME Rename Átnevezi  a  fájlokat.  A név max. 8  karakterből
állhat.

221 DELETE Delete A memóriakártyáról fájlokat töröl.
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*1
Ha az Alternate Group (AltGrp) paraméter beállítása nem „off”, ez a paraméter nem áll rendelkezésre (a Drum
Key Edit kijelzőoldalon „---” látható).

*2
Micro Tuning Type (Finom hangolás)

Nr. Típus Hangnem Magyarázat
00 Egyenletesen

temperált
- Az utóbbi 200 évben a nyugati zenében legelterjedtebb;

minden félhangnyi lépés az oktáv 1/12-ének felel meg. Nincs
különbség a hangnemek lejátszhatóságában. Hátránya, hogy az
intervallumok egyike sem tökéletesen hangolt.

01~12 Tiszta dúr C~B Ez az intonáció úgy épül fel, hogy a legtöbb intervallum
(különösen a nagy terc és a tiszta kvint) tiszta, a többi ennek
megfelelően nem tiszta. Meg kell adni a hangnemet, amelyben
játszani akarunk.

13~24 Tiszta moll A~G# Ugyanaz, mint a tiszta dúr, csak moll hangnemekhez
alakították ki.

25 Werckmeister - Andreas Werckmeister, Bach kortársa alakította ki ezt a
hangolást, hogy a billentyűs hangszereken minden hangnemben
lehessen játszani. Emellett minden hangnemnek sajátos jellege
van.

26 Kirnberger - Johan Philipp Kirnberger is ugyanazt a feladatot akarta
megoldani, mint Werckmeister: hogy minden hangnemben
lehessen zenélni.

27 Vallotti&Young - Francescantonio Vallotti és Thomas Young (18.sz. közepe)
alakították ki ezt a hangolást a pitagoreus alkalmazásával úgy,
hogy az első hat kvintet azonos összeggel csökkentették.

28 1/4 hanggal
transzponált

- Normál, azonos fokokból álló hanglétre, amely 50 centtel van
felfelé tolva.

29 1/4 hang - Oktávonként huszonnégy hang azonos távolságokkal.
(huszonnégy hangot kell játszani a következő oktávig.)

30 1/8 hang - Oktávonként negyvennyolc hang egyenlő távolságokkal.
(Negyvennyolc hangot kell játszani a következő oktávig.)

31 Indiai C~B Általában csak az indiai zenében használatos (C~B között csak
a fehér billentyűk.)

*3
Voice: Offset-értékek az equalizerbeállításokhoz Utility üzemmódban ([F3][SF1])
Performance/Mixing: Offset-értékek a Master Equalizer beállításokhoz (Common [F2][SF2])

*4
Ezek a portamento-paraméterek nem állnak rendelkezésre azoknál a szólamoknál, amelyekhez ütős hangszínt
rendeltünk hozzá.

*5
A Mode beállítás Plug-In-szólamokhoz nem áll rendelkezésre.

*6
CONTROL FUNCTION SELECT (CS Assign)
 pan
 tone
 assign
 MEQofs
 vol
 zone (csak Master üzemmódban. A „zone” beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a Master Play üzemmód
MEMORY kijelzőjén ([F2]) a Zone Switch beállítása „on”).
♪ Voice/Peformance/Mixing: A mindenkori Common Edit [F1]  [SF5] (CSAssign) kijelzőn állítható be.
Master: A Common Edit ([F2]) tolószabályzóval állítható be.
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*7
Ne feledjük, hogy a tolószabályzó kezelése csak akkor hat, miután elértük az éppen beállítot értéket.

*8
Ha a hanghatáron túl (C-2 és G8) transzponálunk, a szomszédos oktáv hangjai szólalnak meg. Egy transzponált
F9 pl. F8 lesz.

*9
PowerOnMode-beállítások

Kijelző Üzemmód Program
Performance Performance Play USER: 001
Voice (USER) Voice Play USER: 001
Voice (PRE1) Voice Play PRE1: 001
GM Voice Play GM: 001
MASTER Master Play USER: 001

*10
Ezek a beállítások a mindenkori Plug-In-bővítőkártyától függnek, bővebben l. annak útmutatóját.

*11
Létrehozhatunk egy felső és egy alsó hangszakaszt középen egy „lyukkal” úgy, hogy előbb a legmagasabb hangot
adjuk meg. Példa: ha a Note Limit beállítása „C5 – C4”, az elemet két szakaszon játszhatjuk, C2 – C4 és C5 –
C8. A C4 és C5 közötti hangokon a kiválasztott elem/szólam/zóna nem szól.

*12
A szakaszt közvetlenül a billentyűzeten is beállíthatjuk. Lenyomva tartjuk az [INFORMATION] gombot, majd
lenyomjuk a kívánt legmagasabb és legmélyebb billentyűt.

*13
Az  elemhez  létrehozhatunk  külön  felső  és  alsó  szakaszt,  középen  egy  Velocity-„lyukkal”,  ha  először  a
legmagasabb értéket adjuk meg. Példa: ha a Velocity Limit beállítása „93 – 34”, az elemet két külön Velocity-
tartományban játszhatjuk:  halkan  (1  –  34)  és  hangosan  (93  –  127).  Azok a  hangok,  amelyeket  a  középső
Velocity-tartományban (35 – 92) játszunk, nem váltják ki az illető elemet/szólamot/zónát.

*14
Ha itt a beállítás „voice”, néhány paramétert nem lehet beállítani.

*15
Ezt a paramétert a kezelőfelületi tolószabályzóval (Common Edit) is beállíthatjuk.

*16
Ez  a  paraméter  Drum Key Edit  üzemmódban  csak  akkor  áll  rendelkezésre,  ha  az  Insertion  Effect  Output
beállítása „thru”.

*17
Ez a paraméter azokra a hullámokra (pre wave) hat, amelyeket a Drum Key Oscillator Wave (Drum Key Edit)
kijelzőoldalon az [F1] – [SF1] gombokkal választottunk ki.

*18
Ha a billentyűhöz normál hangszínt rendeltünk hozzá, ezzel a paraméterrel beállítjuk a hang pozícióját (nem a
hangmagasságot) a C3 hanghoz képest. Tegyük fel, hogy az eredeti hangszín két elemből álló zongorahangzás
volt,  amely a  C3 hangig tart,  és egy két  elemből álló  vonós,  amely a  C#3 hangnál kezdődik.  Ha a Coarse-
beállítást +1-gyel emeljük, ettől a zongorahangzás hangmagassága nem fog C#3-ra emelkedni, helyette az eredeti
hangszín, tehát a vonós C#3 hangja lesz érvényben.

*19
A két ábra a billentéserősség görbéjének változását mutatja, először a VelDepth, azután a VelOffset változásának
függvényében.  A  függőleges  tengely  a  hanggenerátorhoz  érkező  tényleges  leütésértéket,  a  vízszintes  a  vett
Velocity-értéket, azaz a tényleges leütési sebességet mutatja.
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*20
A Send Levelt (Reverb és Chorus effekthez) nem lehet beállítani  minden dobszett-billentyűhöz (Drum Key)
függetlenül; az érték rögzítetten a maximális 127.

*21
A C (közép) beállításnál az egyes elemek/szólamok (Common Edit) panoráma-beállításai megmaradnak.

*22
A Plug-In-szólamokhoz ez a paraméter nem áll rendelkezésre.

*23
MEQ (Master Equaliter)
Shape (Alak)
Meghatározza,  hogy  shelving  (tehénfark  jellegű)  vagy  peaking  (harang  jellegű)  equalizert  használunk-e.  A
Peaking típus a megadott frekvencia-beállításnál tompítja vagy erősíti a jelet, míg a shelving típus ugyanezt teszi
a frekvenciabeállítás alatt vagy felett. A paraméter a LOW, MID és HIGH sávokhoz áll rendelkezésre.
Freq (Frekvencia)
Meghatározza az EQ-sáv által  használt  frekvenciát.  Ezen érték közelében a frekvenciák az erősítő  beállítása
szerint erősödnek vagy gyengülnek.

Gain
Meghatározza a fentiekben beállított frekvencia erősítését vagy azt az offset értéket, amennyivel a kiválasztott
frekvenciasávot erősítjük vagy tompítjuk.

Q (Frekvenciajelleg)
Variálja a jelszintet a frekvenciabeállításnál különböző frekvenciagörbe-tulajdonságokat létrehozva.

*24
Csak akkor állíthatjuk be a hangszínre vonatkozó paramétereket, ha Voice üzemmódról Utility üzemmódra ([F3]
[SF1]) váltunk.

*25
mLAN-bekötés
Ezen a kijelzőn beállíthatjuk az opcionális mLAN8E bővítőkártya bekötési paramétereit. Az ábrán látható kijelző
csak e kártya installálása után jelenik meg. 
A középső  fekete  mezőben megjelenő paraméterről  bővebbet  az mLAN8E útmutatójából  tudhatunk meg.  A
kijelző  legfelső  sorában  megjelenik  a  gyártó  neve  és  egy  megadott  név,  amellyel  elnevezzük  a  bekötést
(Connection).  Az  elnevezés  módját  l.  az  S90,  az  elnevezéssel  kapcsolatos  tudnivalókat  pedig  a  kártya
útmutatójában.
A WordClock (l. kártya útmutatóját) beállítása után megnyomjuk az [ENTER] gombot.
Az  mLAN8E-re  vonatkozó  beállítások  kizárólag  a  kártya  memóriájában,  és  nem  az  S90  felhasználói
memóriájában rögzül. Az alábbi eljárással állíthatjuk vissza az mLAN alapbeállításait:
Az [SF5] gombbal lépünk be a kijelzőoldalra, az [ENTER] megnyomásával végezzük el a visszaállítást, majd az
[EXIT] gombbal lépünk ki.

*26
Beállítások (kijelző) Rendelkezésre álló szegmensek az EGTime paraméterhez
atk Attack Time 
atk+dcy Attack Time/Decay Time
dcy Decay Time
atk+rls Attack Time/Release Time
all All Time

*27
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Elemek vezérlése a Velocity-nek megfelelően (pl. PEG)

Pozitív értékű Velocity A Pitch (hangmagasság) változásának értéke
magas EG idő EG szint

nagyobb magas
sebesség

kisebb alacsony
sebesség

csekély A PEG-változás sebessége

*28
Elemek vezérlése  a  hangok billentyűzeten elfoglalt  pozíciójától  függően (pl.  PEG-idő:  a  PEG-változás
sebessége)
Pozitív érték
Negatív érték Nagyobb sebesség

Alsó szakasz Alacsonyabb sebesség Felső szakasz
Alaphang (Center Key)

*29
Ha a User Arpeggiót választjuk, az [SF5] gombbal törölhetjük az arpeggióadatokat.

*30
Az [ARPEGGIO ON/OFF] gombbal (Voice Edit) az arpeggiót a kezelőfelületen is be- és kikapcsolhatjuk. A
Multi-Part-Plug-In szólamokhoz (17 – 32) az Arpeggio Switch nem áll rendelkezése.

*31
sync off
Egy billentyű első lenyomásakor az arpeggiatorpattern első hangja szólal meg. A többi billentyű leütésekor az
arpeggiator hangjai már a pattern tempójától és ritmusától függ. Példa: ha egy együtemű arpeggiópatternnél a
második billentyű pontosa a harmadik ütésre nyomjuk le, az arpeggiópattern ettől a harmadik leütéstől indul. Más
szóval:  az első  billentyű leütésével  indítjuk a  patternt.  Azután ezen billentyű kitartásával  ill.  felengedésével
elnémíthatjuk  ill.  újból  kiváltásra  készenlétbe  helyezhetjük  a  patternt.  Ez  az  eljárás  akkor  hasznos,  ha  az
arpeggiator segítségével ütőspatterneket játszunk be.

*32
sort
A leütött hangokat a legmélyebbtől a legmagasabbig besorolva adja vissza.
thru
A hangokat a leütés sorrendjében adja meg.
direct
A  hangokat  úgy  adja  meg,  ahogyan  játsszuk.  Ha  a  Voice-paraméterek  változásai  (mint  panoráma  vagy
határfrekvencia) az arpgeggio szekvenciaadataira is kihatnak, akkor ezek mindig érvénybe lépnek, amikor az
arpeggiót bejátsszuk.

*33
„Sort” és „thru” beállításnál a hangok visszaadásának sorrendje az arpeggio szekvenciaadataitól függ.

*34
Ha az arpeggio kategóriájának beállítása „Ct”, csak akkor hangzik fel valami, ha itt a beállítás „direct”.

*35
original
Az arpeggio a beprogramozott Velocity-értékekkel szól.

thru
Az arpeggio játékunk Velocity-értékeinek megfelelően szól, ha pl. a hangokat erősebben ütjük le, az arpeggio
Velocity-je is nő.
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*36
Létrehozhatunk egy felső és egy alsó hangszakaszt az arpeggio kiváltásához középen egy „lyukkal” úgy, hogy
előbb a legmagasabb hangot adjuk meg. Példa: ha a Note Limit beállítása „C5 – C4”, az arpeggiót két szakaszon
válthatjuk ki, C2 – C4 és C5 – C8. A C4 és C5 közötti hangokra az arpeggio nem szólal meg.

*37
A Velocity/Gate  Time  nem csökkenthető  a  minimális  érték,  azaz  1  alá.  ha  ezzel  próbálkoznánk,  az  érték
automatikusan beáll a minimumra.

*38
A Velocity-érték nem haladhatja  meg a határértékeket:  1  – 127.  Ha más beállítással próbálkozunk, az érték
automatikusan beáll a minimumra ill. a maximumra.

*39
Csak akkor állíthatjuk be a hangszínre vonatkozó paramétereket, ha Voice üzemmódról Utility üzemmódra ([F3]
[SF2]) váltunk.

*40
Csak akkor állíthatjuk be a hangszínre vonatkozó paramétereket, ha Voice üzemmódról Utility üzemmódra ([F3]
[SF3]) váltunk.

*41
E paraméter funkciója a kiválasztott szűrőtípustól függ. A BPFw típusú szűrőnél a sávszélesség (width), a többi
szűrőnél pedig a rezonancia beállítására szolgál.

*42
Ha a szólam által használt szűrő alul- és felüláteresztő szűrő kombinációja (Performance/Mixing Part Edit), ez a
paraméter az aluláteresztő szűrőhöz áll rendelkezésre.

*43
A Filter Scaling beállításai
A Filter Scaling hatását legjobban egy példával illusztrálhatjuk. A fent mutatott mintakijelzőn a határfrekvencia
kiinduló értéke 64. A kiválasztott átmeneti pontok (Break Point) esetében a különböző offset értékek a megfelelő
módon változtatják ezt a kiinduló értéket. A határfrekvencia változásai a grafikonon láthatók: a határfrekvencia a
két átmeneti pont között lineárisan változik.

*44
Az Amplitude Scaling beállításai
Az  Amplitude  Scaling  hatását  legjobban  egy  példával  illusztrálhatjuk.  A  fent  mutatott  mintakijelzőn  a
kiválasztott elemnél az amplitudo (hangerő) kiinduló értéke 80. A kiválasztott átmeneti pontok (Break Point)
esetében  a  különböző  offset  értékek  a  megfelelő  módon  változtatják  ezt  a  kiinduló  értéket.  Az  amplitudo
változásai a grafikonon láthatók: az amplitudo a két átmeneti pont között lineárisan változik.

*45
A BP1 – BP4 átmeneti pontokat a hangszer a billentyűhangok sorrendjében rendezi el.
A beállított offset értéktől függetlenül a határfrekvencia és a hangerő beállításának határértékeit (0 – 127) nem
lehet túllépni.
Valamennyi, a BP1 alatt játszott hang a BP1 szintértékét használja, mint ahogyan a BP4 feleti hangok a BP4-ét.

*46
L&R OUTPUT L&R
asL&R ASSIGNABLE L&R
asL ASSIGNABLE OUTPUT L
asR ASSIGNABLE OUTPUT R
drum Ez a beállítás az ütős hangszínes szólamokhoz tartozik. Ha ezt állítottuk be, életbe lépnek az 

egyes ütős hangzásokat produkáló billentyűk kiadásának beállításai.
as1&2 ASSIGNABLE 1&2 az mLAN8E-n
as3&4 ASSIGNABLE 3&4 az mLAN8E-n
as1/2/3/4 OUTPUT 1/2/3/4 az mLAN8E-n

*47
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Ha a Destination paraméter beállítása 00 – 33 közötti érték, ez a paraméter nem él.

*48
PB Pitch Bend tárcsa (hangmagasság-hajlító)
MW Modulációs tárcsa
AT Aftertouch
FC 1/2 Sustain pedál 1/2
FS Lábkapcsoló
BC Breath Controller
AS 1/2 ASSIGN 1/2 Slider (funkcióval ellátható tolószabályzó)

*49
Az ASSIGN A és B tolószabályzót a többi controllerrel ellentétben egyetlen általános funkcióval láthatjuk el,
amely az egész Voice üzemmódra kihat, nem pedig az egyes hangszínekre vonatkozó különböző funkciókkal. L.
Utility üzemmód ([F4][SF2])

*50
A paraméterek teljes listáját a külön adatlistában találunk.

*51
Az  Arpeggio  Switch  funkciót  pl.  csak  akkor  kapcsolhatjuk  a  lábkapcsoló  lenyomásával,  ha  ugyanazt  a
controllerszámot állítottuk be az Arpeggio Switch-hez és a lábkapcsolóhoz (Utility [F4][SF1][SF3]) (A be- és
kikapcsoláshoz a lábkapcsoló paraméterét Utility üzemmódban ([F4][SF3]) állíthatjuk be.)

*52
A Plug-In-szólamokhoz ez a paraméter nem áll rendelkezésre.

*53
A Plug-In-szólamokhoz és az ütős hangszínnel ellátott szólamokhoz ez a paraméter nem áll rendelkezésre.

*54
A Plug-In-szólamokhoz és az ütős hangszínnel ellátott szólamokhoz a Sustain Level/Release time paraméter nem
áll rendelkezésre.

*55
LFO Wave
tri háromszöghullám (triangle wave)
saw fűrészfoghullám (sawtooth wave)
squ négyszöghullám (square wave)
trpzd trapezoid
S/H véletlenszerű hullám (Sample&Hold)
Element Edit üzemmódban a trpzd és S/H paraméter nem áll rendelkezsére.

*56
LFO Speed
A felső gyors, az alsó ábra lassú hullámot mutat.

*57
LFO Tempo Speed beállítások
tizenhatod,  nyolcad  triola,  pontozott  tizenhatod,  negyed  triola,  pontozott  nyolcad,  negyedhang,  fél  triola,
pontozott negyed, félhang, egész triola, pontozott félhang, negyed kvartola: négy negyedhang ütésenként, negyed
szextola:  hat  negyedhang  ütésenként,  negyed  szeptola:  hét  negyedhang  ütésenként,  negyed  oktola:  nyolc
negyedhang ütésenként.
A hang tényleges hosszúsága a belső vagy külső MIDI-tempótól függ (Utility [F5][SF3])

*58
Key On Reset
off
Az LFO szabadon rezeg billentyű-szinkronizálás nélkül. Egy billentyű lenyomásával indul az LFO hullámformája
függetlenül attól, milyen fázisban van éppen az LFO.
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on (Element Edit)
each-on (Common Edit)
Az  LFO  minden  leütött  billentyűnél  visszaáll,  és  azzal  a  fázissal  indul,  amelyet  a  Phase  paraméternél
beállítottunk.
1st-on
Az  LFO  minden  leütött  billentyűnél  visszaáll,  és  azzal  a  fázissal  indul,  amelyet  a  Phase  paraméternél
beállítottunk. Ha azonban az első,  még lenyomva tartott  billentyű mellett  leütünk egy másodikat,  az  LFO a
ciklusát  az első hang által  kiváltott  fázistól  folytatja.  Más szóval,  az LFO csak akkor áll  vissza,  ha az első
billentyűt még a második leütése előtt felengedtük.

*59
LFO Phase
Meghatározza a fázist, amellyel az LFO egy hang leütésekor indít.

*60
LFO Delay
Delay (Késleltetés)
Az ábrán egy rövid és egy hosszabb késleltetési idő hatása látható.
Fade-in Time (Beúszási idő)
Az alacsonyabb Fade-In érték gyorsabb, magasabb érték lassabb beúszást eredményez, ez látható a két ábrán.
Hold Time (Kitartás ideje)
Fade Out
Az alacsonyabb Fade-In érték gyorsabb, magasabb érték lassabb kiúszást eredményez, ez látható a két ábrán.

*61
Az [F5] gomb megnyomásával megnézhetjük mind a négy vagy csak egyetlen szólam beállításait.  Az előbbi
esetben a kurzorgombokkal mozoghatunk a kijelzőoldalon.

*62
A Sequence Play üzemmód ReceiveCh paraméterét Mixing Part Edit üzemmódban ([F5][SF2]) állítjuk be.

*63
A  Voice/Performance üzemmód BasicRcvCh paraméterét Utility üzemmódban ([F5][SF1]) állítjuk be.

*64
Még  ha  a  Local  Control  beállítása  „off”  is,  a  MIDI  OUT-on  át  továbbít  a  hangszer  adatokat.  Emellett  a
hanggenerátor reagál a MIDI-IN-bemeneten érkező üzenetekre.

*65
Master  üzemmódban  kiválaszthatjuk,  hogy  a  MIDI-üzenetek  az  egyes  zónákhoz  továbbításra  kerüljenek-e
(Master Edit [F1] TGSwitch).

*66
Sequencer Control
off Nincs sem adás, sem továbbítás.
in Az üzenet felismerésre kerül, de nincs küldés.
out Van üzenetküldés, de nincs vétel.
in/out Van üzenetküldés is és vétel is.

*67
MIDI IN/OUT = MIDI

MIDI IN/OUT = USB

*68
A Plug-In-szólamokhoz a „para” paraméter nem áll rendelkezésre.

*69
EQ (Equalizer)
EQ L/H (Low/High), Plug-In.Element EQ
Ez tehénfark-equalizer (shelving), amely egy magas és egy mély frekvenciasávot kombinál.
P.EQ (Parametrikus EQ)
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Ennek segítségével a jeleket a beállított frekvencia közelében csökkentjük vagy megemeljük. Ez az equalizer 32
különböző Q-beállítással rendelkezik, amellyel a frekvencia-sávszélességet beállíthatjuk.
Boost6/Boost12/Boost18
Ezek a beállítások megemelik a teljes jel szintjét 6/12/18 decibellel.
thru
Ha ezt választjuk, a hangszabályozás nem érvényesül, és a teljes jel változatlan marad.

Függelék

A kijelzőn olvasható információkról
Ezekkel  egy  pillantással  felmérhetjük  az  egyes  üzemmódok  legfontosabb  beállításait.
Kiválasztjuk  az  üzemmódot,  majd  megnyomjuk  az  [INFORMATION]  gombot,  ezzel
előhívjuk az illető üzemmód tájékoztató kijelzőjét. A kilépéshez vagy ugyanezt, vagy bármely
más kezelőfelületi gombot nyomunk meg.

Voice üzemmód
● Bank
Mutatja a kiválasztott hangszín bankját (MSB/LSB).
● EL 1234
Mutatja  az  aktuálisan  kiválasztott  hangszín  négy  elemének  on/off-állapotát,  valamint  a
mono/poly állapotot.
● Porta (Portamento)
Mutatja az aktuálisan kiválasztott hangszínnél a Portamento Switch állapotát.
● PB (Pitch Bend)
Mutatja a Pitch Bend terjedelem végállásait.
● Ins 1 (Insertion 1), Ins 2 (Insertion 2), Rev (Reverb), Cho (Chorus)
Mutatja az éppen kiválasztott effekttípusokat.

Performance üzemmód
● Bank
Mutatja a kiválasztott performance bankját (MSB/LSB).
● 1 (Plug-in-Board 1), 2 (Plug-in-Board 2), 3 (Plug-in-Board 3)
Mutatja az illető Plug-in-Board installáltsági állapotát. A Board neve a nyílás száma mellett
látható. Ha Utility üzemmódban a PolyExpand beállítása „on”, a nyílás száma mellett egy „P”
látható.
● InsPart (Insertion Part), PLG (Plug-in Insertion Part)
Mutatja a szólam számát, amelyre az Insertion effektet, és azét, amelyre a Plug-in Insertion
effektet alkalmazzuk (ha beszereltünk PLG100-VH Plug-in-Boardot).
● Rev (Reverb), Cho (Chorus), Var (Variation)
Mutatja az egyes effektegység éppen kiválasztott effektjét.

Sequence Play üzemmód
 Sequence Play üzemmód
● Play Dir (Play Directory)
Mutatja a lejátszani kívánt könyvtárat.
● Current Dir (Current Directory)
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Mutatja az éppen kiválasztott könyvtárat.
 Sequence Play Mixing üzemmód
● PlugInfo/Port (A Plug-in-Board installáltsági állapota)
Mutatja  a  nyílás  száma mellett  a  Plug-in-Board  nevét  és  a  MIDI-port  számát.  Ha Utility
üzemmódban a PolyExpand beállítása „on”, a nyílás száma mellett egy „P” látható.
● InsPart (Insertion Part), PLG (Plug-in Insertion Part)
Mutatja a szólam számát, amelyre az Insertion effektet, és azét, amelyre a Plug-in Insertion
effektet alkalmazzuk (ha beszereltünk PLG100-VH Plug-in-Boardot).
● Rev (Reverb), Cho (Chorus), Var (Variation)
Mutatja az egyes effektegység éppen kiválasztott effektjét.

Utility üzemmód
● PlugInfo/Port (A Plug-in-Board installáltsági állapota)
Mutatja  a  nyílás  száma mellett  a  Plug-in-Board  nevét  és  a  MIDI-port  számát.  Ha Utility
üzemmódban a PolyExpand beállítása „on”, a nyílás száma mellett egy „P” látható.
● MIDI IN/OUT
Mutatja a MIDI-adatok továbbításának/vételének fizikai helyét: MIDI IN/OUT, THRU, USB
vagy mLAN.
● (USB firm Ver)
Mutatja az USB interfész firmware változatát.

Card üzemmód
● Card Free
Mutatja, mennyi szabad hely van még a behelyezett memóriakártyán.
● Volume Label
Mutatja a behelyezett kártyán az adathordozó címkéjét.
● Current Dir (Current Directory)
Mutatja az éppen kijelölt könyvtárat.

Master üzemmód
● Mode
Mutatja az éppen kiválasztott Mastert és az általa használt programszámot.
● ZoneSwitch
Mutatja a Zone Switch állapotát (on/off).
●ZoneTCH (Zone Transmit Channel)
Mutatja az egyes zónák MIDI-adáscsatornáját (ha a Zone Switch beállítása „on”).

Üzenetek a kijelzőn
Üzenet Jelentés:
Are you sure?  [YES]/[NO]    "Biztos?"  Végső megerősítés kérése. A válasz [INC/YES] vagy [DEC/NO].
Bad card.   A memóriakártya hibás. Formázzuk újra!
Bulk protected. Bulk Dump adatok érkeztek, miközben az RcvBulk beállítása „protect”.
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Can't make folder. Nem lehet további könyvtárat létrehozni.
Card full.  A memóriakártya megtelt. Használjunk másikat vagy töröljük le a fölösleges

adatokat!
Card not ready.  A memóriakártyát nem megfelelően helyeztük be vagy csatlakoztattuk. 
Card read/write error. Egy memóriakártya olvasása/írása közben hiba léoett fel.
Card unformatted.   A memórakártya nincs formázva vagy a formázás nem felel meg az S90-nek.

Ellenőrizzük a lemez tartalmát!
Card write protected.    A memóriakártya írásvédett, vagy megpróbáltunk írni egy csak olvasható

médiumra, pl. CD-ROM-ra.
Completed.     A művelet véget ért.
Device number is off.     Nem lehet adattömböket venni/továbbítani, mert a készülékszám beállítása "off".
Device number mismatch.    Nem lehet adattömböket venni/továbbítani, mert a készülékszámok nincsenek

összhangban.
Effect plug-in is not in slot 1. Az Effect Plug-In-Board nem működik, mert nem az 1. nyílásba szereltük be,

holott ott a helye.
Executing... A művelet végrehajtás alatt. Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert

mentési folyamat alatt (mialatt a kijelzőn az „Executing…” – Végrehajtás alatt –
vagy a „Please keep power on” – Kérem, hagyja bekapcsolva az áramellátást –
üzenet látható)! Ha a hangszert ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat
elvész, és a rendszer lefagy!

File not found.    A keresett fájlt a hangszer nem találja.
Folder is too deep. A könyvtárat nem lehet megnyitni, mert túlságosan elágazó.
Folder not empty. Törölni akartunk egy könyvtárat, amely nem üres.
Illegal card.    A memóriakártya nem a megfelelő módon van formázva.
Illegal file.    A betölteni kívánt fájlt az S90 nem tudja használni.
Illegal file name.    A fájlnév nem felel meg az MS-DOS-formátumnak. Adjunk meg másikat!
MIDI buffer full.    A hangszer nem tudja feldolgozni a MIDI-adatokat, mert túl sokat vett egyszerre.
MIDI data error.   A MIDI-adatok vétele közben hiba lépett fel.
MIDI checksum error. Adatblokkok vétele közben hiba lépett fel.
mLAN network error. Hiba az mLAN-hálózatban. Ellenőrizzük az mLAN8E on/off jelzőfényét, és

nézzük meg a bővítőkártya útmutatóját!
mLAN connection error. Hiba az mLAN-hálózatban. Ellenőrizzük az mLAN8E on/off jelzőfényét, és

nézzük meg a bővítőkártya útmutatóját!
mLAN now in Mixer mode. A bővítőkártyát a számítógép Mixer üzemmódra kapcsolta, miáltal az S90 már

nem képes vezérelni.
mLAN error (xxx). Az mLAN8E valamilyen, közelebbről meg nem határozott hibáját mutatja.
Multi plug-in is not in slot 3. A Multi Plug-in-Board nem működik, mert nem a 3. nyílásba szereltük be, holott

ott a helye.
Now checking plug-in board. A Plug-in-Board ellenőrzése folyik (bekapcsolás után).
Now working... Egy művelet folyamatban van.
Now loading...    A hangszer éppen betölti a fájlt.
Now saving....   A hangszer adatokat ment.
Overwrite?  [YES]/[NO] "Felülírjam?" Már  van egy ugyanilyen nevű fájl. Helyettesítse ezt az új fájl

azonos név alatt? 
Please keep power on. Soha ne próbáljuk meg kikapcsolni a a hangszert mentési folyamat alatt (mialatt

a kijelzőn az „Executing…” – Végrehajtás alatt – vagy a „Please keep power on”
– Kérem, hagyja bekapcsolva az áramellátást – üzenet látható)! Ha a hangszert
ilyenkor kikapcsoljuk, minden felhasználói adat elvész, és a rendszer lefagy!

Please stop sequencer. A műveletet csak a szekvencer leállítása után lehet végrehajtani.
PLG100 not supported.    A PLG-100 sorozathoz tartozó Plug-in-kártyáknál nem használható a Plug-in All

Bulk Save funkció.  
Plug-in 1/2/3 communication
error.    

Az 1./2./3. nyílásba szerelt Plug-in-kártya nem működik rendesen.

Plug-in 1/2/3 type  mismatch. Olyan felhasználói hangszínt választottunk, amelyet korábban az 1./2./3. nyílásba
szerelt, de azóta eltávolított boarddal hoztunk létre.

Read only file.    A fájlt csak olvasni lehet, másolni, törölni nem.
Receiving MIDI bulk. MIDI-adattömbök átvétele zajlik.
System memory crashed. A Flash-ROM-ba mentés megszakadt, mert közben kikapcsoltuk a hangszert. A

felhasználói adatok automatikusan visszaálltak az alapbeállításra. Kapcsoljuk ki
és be a hangszert újra!
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This Performance uses User-
Voices.

A performance, amelyet betöltöttünk, felhasználói hangszínadatokat tartalmaz.
Ellenőrizzük, hogy az általunk elmentett hangszín  a megfelelő User Voice-
bankban megtalálható-e.

Too many favorites. Megpróbáltunk a Favorites kategóriához 257-nél több hangszínt rendelni.
Transmitting MIDI bulk.   MIDI-adattömbök továbbítása zajlik.
Unknown file format.     Az S90 számára ismeretlen fájlformátum.

A MIDI-ről
A  MIDI  a  Musical  Instrument  Digital  Interface  rövidítése.  Ez  teszi  lehetővé,  hogy  az
elektronikus hangszerek képesek legyenek kommunikálni egymással. Ennek köszönhetően a
különböző  MIDI-berendezések  és  hangszerek  képesek  egymással   kompatibilis  hang-,
vezérlésváltás-, programváltás- és más adatokat közölni.
Az S90 vezérelni tud egy MIDI-berendezést azáltal, hogy adatokat továbbít a hangokról és a
vezérlésről.  Az S90-et szintén lehet bejövő MIDI-jelekkel vezérelni,  s ezek automatikusan
meghatározzák  a  hanggenerátor  üzemmódját,  a  MIDI-csatornákat,  a  hangzásokat  és
effektusokat,  megváltoztatják  a  paraméterértékeket,  és  természetesen  a  szólamoknak
meghatározott hangszínben fog megszólalni a zeneszám.
Számos  MDI-üzenetet  tizenhatos  vagy  kettes  számrendszerben  adnak  meg.  A  tizenhatos
számrendszerű  számokat  „H”-val  jelölik.  Az  „n”egy  bizonyos  egész  szám.  Az  eredeti
útmutató 118. oldalán látható egy táblázat, amely a tizes, tizenhatos és kettes számrendszerben
mutatja a számokat.
♪ ● Pl. 144 – 159 (tizes)/9nH (tizenhatos)/10010000 – 1001 1111 (kettes) a hang be-üzenetet jelenti az 1 

– 16 csatornához.  176 – 191/BnH/10110000 – 1011 1111 a Control Change üzeneteket jelenti az
1 – 16 csatornához. 192 – 207/CnH/1100 0000 – 1100 1111 a Program Change üzeneteket jelenti az 1 – 16 

csatornához. 240/F0H/1111 0000 az adatok elején áll, hogy egy rendszerexkluzív üzenetet mutasson,  
247/F7H/1111 0111 a SysEx-üzenetek végén áll.
● aaH(tizenhatos)/0aaaaaaa(kettes) mutatja az adatcímeket. Az adatcím High, Mid és Low-ból áll.
● bbH/0bbbbbb byte-számokat ad.
● ccH/0ccccccc ellenőrző összegeket mutat.
● ddH/0ddddddd adatokat/értékeket jelöl.

MIDI-csatornák
A MIDI-játékadatokat a 16 MIDI-csatorna egyikéhez rendeljük. E csatornák segítségével
egyetlen MIDI-kábelen 16 különböző hangszeres szólam adatait továbbíthatjuk egyszerre. 
A MIDI-csatornákat úgy képzelhetjük el,  mint  a tévécsatornákat.  Minden műsorszolgáltató
egy adott  csatornán sugározza a műsorát.  Tévénk egyszerre sok szolgáltató számos adását
veszi, mi pedig a programgombokkal választjuk ki a kívánt adás csatornáját.
A MIDI-adatátvitel  hasonló elven működik.  A külső hangszer MIDI-adatokat továbbít  egy
adott  MIDI-adáscsatornán  (MIDI  Transmit  Channel)  egy  kábelen  keresztül  a  fogadó
berendezésnek.  Ha  a  MIDI-berendezés  fogadó  csatornája  (MIDI  Receive  Channel)
megegyezik az adáscsatornával, a fogadó berendezés lejátssza a zenei adatokat, amelyek a
másik hangszertől jönnek.
Az S90 teljes értékű, sokszólamú hanggenerátor, és képes önállóan egyidejűleg létrehozni
több különböző hangszeres szólamot. Ilyenkor minden szólamhoz külön MIDI-csatorna
tartozik.

MIDI-üzenetek, amelyeket az S90 továbbítani illetve venni tud
A MIDI-üzeneteket két csoportba oszthatjuk: csatorna- és rendszerüzenetek. Az alábbiakban a
különböző üzenetek leírását olvashatjuk.
♪ A szekvencerszakasz képes továbbítani valamennyi Control Change-üzenetet, amelyet egy songban felvettek.
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Csatornaüzenetek
Itt olyan jelekről lesz szó, amelyek a billentyűzeten való játékkal függnek össze és egy adott
csatornának szólnak.

 Note On/Off ( Key On/Off) (Hang be/ki,  billentyű be/ki)
Itt olyan jelzésekről van szó, amelyek a billentyűzeten való játék közben keletkeznek.
A vétel hangtartománya: C-2(0)  1  G8(127), C3 = 60
A billentésérzékenység határértékei (Velocity): 1  1  127
Hang be: akkor keletkezik, amikor leütünk egy billentyűt.
Hang ki: akkor keletkezik, amikor felengedünk egy billentyűt.
Minden jelzés tartalmaz egy bizonyos hangjegyszámot, amely a leütött billentyűnek 
felel meg. Emellett pedig a billentés-érzékenységre vonatkozó adatot, amely attól 
függ, milyen erősen ütöttük le a billentyűt.
 Vezérlésváltás
E jelzések (Control Change) lehetővé teszi, hogy kijelöljünk egy hangszínbankot és a 
hangerőt, a panorámát,a modulációt, a portamento idejét, a világosságot és más 

vezérlő paramétereket bizonyos, egyes paramétereknek megfelelő vezérlésváltás-
számokkal vezéreljük.

Bank Select (Bankválasztás) MSB (Vezérlésszám:000)
           LSB (Vezérlésszám:032)
Ezekkel a jelzésekkel hangszínbank-számokat választhatunk ki úgy, hogy egy külső 
berendezés MSB-jét és LSB-jét kombináljuk és továbbítjuk.
Az MSB- és LSB-funkciók a hanggenerátor üzemmódjától való függőségben 

különböznek egymástól. XG üzemmódban az MSB-számok jelölik ki a hangszín 
típusát (normál vagy ütős), az LSB-számok pedig a hangszínbankot.

Egy új bank kijelölése hatástalan mindaddig, amíg a berendezés a következő 
programváltásszámot nem veszi.

♪ Ha bármely másik üzemmódra váltás után csak a programváltást veszi a hangszer, az aktuálisan 
kiválasztott típus/memória megfelelő hangszíne lép érvénybe.
♪ A Master-számot és a Performance/Mixing/Voice üzemmódot csak paraméterváltással lehet 

megváltoztatni.
♪ Performance üzemmódban a szólam hangszínét nem lehet programváltással megváltoztatni.
Moduláció (Vezérlésszám:001)
Jelzések, amelyek a modulációs tárcsával elért vibrato mélységét vezérlik. A 127 érték 
felel meg a maximumnak, a 0 kikapcsolja az effektet.
Portamento ideje (Vezérlésszám:005)
Jelzések, amelyek a portamento, vagyis két egymás utáni hang közötti folyamatos 
magasságátmenetének idejét szabályozzák. A 127 érték felel meg a leghosszabb 

időnek, a 0 a legrövidebbnek.
Data Entry MSB (Vezérlésszám:006)
Data Entry LSB (Vezérlésszám:038)
E jelzések irányítják az értéket, amelyet a későbbiekben szereplő RPN MSB/LSB és 
NRPN MSB/LSB határoz meg.
A paraméterértékeket az MSB és LSB kombinációja határozza meg.
Main Volume (Vezérlésszám:007)
Jelzések, amelyek az egyes szólamok hangerejét vezérlik.
127 a legnagyobb hangerő, 0 kikapcsolja a hangerőt. A hangerő és a hangerőfokozó 
pedál  jelzései  lábkapcsolóval  is  továbbíthatók,  ha  megfelelően  állítjuk  be  Utility  
üzemmódban az Assign Control Change számot.
Pan  (Vezérlésszám:010)
Jelzések, amelyek az egyes szólamoknak a sztereó panorámában elfoglalt helyét 

vezérlik.
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127 a jobb szélső, a 0 a bal szélső pozíciót jelző beállítás.
Expression (Kifejezőerő) (Vezérlésszám:011)
Jelzések, amelyek az egyes szólamok intonációját vezérlik.
127 értéknél kapjuk a maximális hangerőt, 0 kikapcsolja a hangerőt. 
Hold (Kitartott hang) 1 (Vezérlésszám:064)
E jelzések vezérlik a sustain be/kikapcsolását. A 64 és 127 közötti értékek be-, a 0 és 
63 közötti értékek kikapcsolják a sustaint.
Portamento kapcsoló (Vezérlésszám:065)
E jelzések a portamento be/kikapcsolását vezérlik. A 64 és 127 közötti értékek be-, a 0
és 63 közötti értékek kikapcsolják a portamentót.
Sostenuto (Vezérlésszám:066)
E jelzések vezérlik a sostenuto be/kikapcsolását. Ha bizonyos hangokat leütünk és 
lenyomva tartunk, miközben megnyomjuk és lenyomva tartjuk a sostenutopedált, az 
illető hangok tovább szólnak, miközben már a következő hangot játsszuk és a pedált is
felengedtük. A 64 és 127 közötti értékek be-, a 0 és 63 közötti értékek kikapcsolják 
a sostenutót.
Harmonic Content (Vezérlésszám:071)
E jelzések állítják be az egyes hangszíneknél a szűrő rezonanciáját. Az itt beállított 
értékek korrektúraértékek, amelyeket a megfelelő adatokhoz hozzáadunk vagy 

azokból levonunk. A magasabb értékek kifejezőbb, jobban rezonáló hangzást hoznak 
létre. Egyes hangszíneknél az a tartomány, ahol érzékelhető a hatás, szűkebb, mint a 
beállítható tartomány.
Release Time (Vezérlésszám:072)
E jelzések állítják be az egyes hangszínek AEG-felhangzási idejét.
Az itt beállított értékek offset-értékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz 
hozzáadunk vagy azokból kivonunk.
Attack Time (Vezérlésszám:073)
E jelzések állítják be az egyes hangszínek EG-berezgési idejét.
Az itt beállított értékek offset-értékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz 
hozzáadunk vagy azokból kivonunk.
Világosság (Vezérlésszám:074)
E jelzések állítják be  az egyes hangszínek szűrő határfrekvenciáját.
Az itt beállított értékek offset-értékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz 
hozzáadunk vagy azokból kivonunk. Az alacsonyabb értékek lágyabb hangzást 
eredményeznek. Egyes hangszíneknél az a tartomány, ahol érzékelhető a hatás, 

szűkebb, mint a beállítható tartomány.
Decay Time (Vezérlésszám:075)
E jelzésekkel állítjuk be az egyes szólamokhoz az AEG-lecsengési idejét. Az itt 

beállított értékek offset-értékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz 
hozzáadunk vagy azokból kivonunk.

Effect 1 mélysége (Térhatás-adásszint) (Vezérlésszám:091)
E jelzések állítják be a Reverb (térhatás effektus) adásszintjét.
Effect 3 mélysége (Chorus adásszintje) (Vezérlésszám:093)
E jelzések állítják be a Chorus effektus adásszintjét.
Data Increment (Adatnövelés) (Vezérlésszám:096)
Decrement (Adatcsökkentés) (Vezérlésszám:097) RPN-hez
E jelzések a hangmagasság-hajlítás érzékenységét, a durva vagy finom hangolás MSB-
értékét lépésenként növelik vagy csökkentik. E paraméterek egyikét a külső készülék 
RPN-jének segítségével előre kell beállítanunk.
Az adat-byte-ot a hangszer nem veszi figyelembe.
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Valamely határérték elérése után nincs további növelés vagy csökkentés.
A finom hangolás növelése nem vonja maga után a durva hangolás emelkedését.
NRPN (Nem regisztrált paraméterszám) LSB (Vezérlésszám:098)
NRPN MSB (Vezérlésszám:099)
E jelzések változtatják meg egy hangszín vibrato-, szűrő-, EG- és más 
paraméterbeállítását.
Először továbbítsuk az NRPN MSB-t és MRPN LSB-t, hogy meghatározzuk a 

vezérelni kívánt paramétert! Ezután az adatbevitellel (1.2.4) beállítjuk a kívánt értéket.
Ne feledjük, hogy, miután az NRPN-t beállítottuk egy csatornához, egy újabb 

adatbevitelt a hangszer ugyanannak az NRPN-értéknek a megváltozásaként értékel. Hogy
a kellemetlen meglepetéseket elkerüljük, az NRPN használata után tápláljunk be egy 0
értéket (7FH,7FH). Bővebben l. a plug-In-Board útmutatójában.

RPN (Regisztrált paraméterszám) LSB (Vezérlésszám:100)
RPN MSB (Vezérlésszám:101)
E jelzések a hangmagasság-hajlítás érzékenysége, a hangolás vagy egy szólam más  
paraméterei esetében a beállításokhoz értékeket adnak hozzá illetve azokból levonnak.
Először továbbítsuk az RPN MSB-t és RPN LSB-t, hogy meghatározzuk a vezérelni 
kívánt paramétert! Azután az adatnövelés/csökkentés segítségével beállítjuk az értéket.
Ne feledjük, hogy, miután az RPN-t beállítottuk egy csatornához, egy újabb 

adatbevitelt a hangszer ugyanannak az RPN-értéknek a megváltozásaként értékel. Hogy
a kellemetlen meglepetéseket elkerüljük, az RPN használata után tápláljunk be egy 0 értéket
(7FH,7FH).

A fogható RPN-számok:

RPN MSB RPN LSB Paraméter
00 00 Pitch Bend Sensitivity (Hangmagasság-

hajlítás érzékenysége)
00 01 Fine Tuning (Finom hangolás)
00 02 Coarse Tuning (Durva hangolás)
7F 7F 0

 Csatornaüzemmód-jelzések
Az alábbi jelzések foghatók:

2. BYTE 3. BYTE JELZÉS
120 0 Minden hangzás ki
121 0 Minden vezérlőelemet visszaállítani
123 0 Minden hang ki
126 0 1 16 Mono
127 0 Poly 

All Sounds Off (Minden hangzás ki) (Vezérlésszám:120)
Kiolt minden hangzást, ami egy csatornán éppen szól. A csatornajelzések viszont, pl. a
hang és a sustain, megmaradnak.
Reset All Controller (Minden vezérlőelem visszaállítása) (Vezérlésszám:121)
Az alábbi vezérlőelemek értéke áll vissza a gyári beállításra:

Vezérlőelem Érték
A hangmagasság-hajlítás megváltoztatása 0 (középállás)
Aftertouch 0 (ki)
Polifon aftertouch 0 (ki)
Moduláció 0 (ki)
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Expression (Kifejezőerő) 127 (max)
Hold 1 0 (ki)
Portamento 0 (ki)
Sostenuto 0 (ki)
Hangtompító pedál 0 (ki)
Portamentóvezérlés Kioltja a portamento-forrásbillentyűszámot
RPN Szám nincs meghatározva, belső adatok nem

változnak
NRPN Szám nincs meghatározva, belső adatok nem

változnak

All Notes Off (Minden hang ki) (Vezérlésszám: 123)
Kioltja az összes hangot, ami egy bizonyos csatornára be van kapcsolva. Ha azonban a 
Sustain vagy a Sostenuto be van kapcsolva, ezek a hangok tovább csengenek, amíg ki 
nem kapcsoljuk őket.
Mono (Vezérlésszám:126)
Ugyanazt a funkciót látja el, mint ami a "minden hangzás ki" jelzésnél végrehajtandó.
Ha a 3. Byte (mono-szám) 0 és 16 között van, a megfelelő csatorna mono üzemmódra 
áll (modus 4: m = 1).
Poly (Vezérlésszám:127)
Ugyanazt a funkciót látja el, mint ami a "minden hangzás ki" jelzésnél végrehajtandó.
A megfelelő csatorna mono üzemmódra áll (modus 3).

 Programváltás
E jelzések határozzák meg, milyen hangszínben szólaljon meg egy szólam. A 

bankkiválasztással kombinálva nemcsak az alaphangszínek számát, hanem a variáció 
hangszínek bankszámát is kijelölhetjük.

 Pitch Bend
A hangmagasság-hajlítási jelzések folyamatos vezérlő jelzések, amelyek lehetővé 
teszik egy bizonyos hang magasságának egy bizonyos értékkel való emelését vagy 
leszállítását.

 Channel Aftertouch
E jelzéssel a hangzást az első leütés után az egy billentyűre gyakorolt nyomás 

növelésével az egész csatornán keresztül vezérelni tudjuk.

 Polyphonic Aftertouch
E jelzéssel a hangzást az első leütés után az egy billentyűre gyakorolt nyomás 

növelésével az egész csatornán keresztül vezérelni tudjuk.

Rendszerüzenetek
Ezek olyan adatok, amelyek a hangszer egész rendszerét érintik.

 Rendszerexkluzív üzenetek
Ezek az S90 különböző funkcióit vezérlik, ezen belül az összhangerőt és hangolást, a 
hanggenerátor üzemmódját, az effektus típusát stb.
General MIDI (GM) System On (csak Sequence Play üzemmódban)
Amikor a hangszer ezt a jelet fogja, a hanggenerátor XG üzemmódra vált.
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Ilyenkor az S90 veszi a GM System Level 1 szabvánnyal kompatibilis MIDI-
jelzéseket, és ennek megfelelően nem vesz  NRPN- és bankválasztás- jelzéseket.

F0 7E 7F 09 01 F7 (hexadecimális)
♪ Ne feledjük, hogy ezen üzenet és a song első hangadata között legalább egy negyedhangnyi idő telik 
el!
Összhangerő
Erre a jelzésre a hangerő-MSB hatni kezd a rendszerparaméterre.
F0 7F 7F 04 01 II mm F7 (hexadecimális)
4mm (MSB) = megfelelő hangerőérték,  II (LSB) = figyelmen kívül hagyva

 System Realtime (Valós idejű rendszer-) üzenetek
Active Sensing (csak vétel)
FE (Active Sensing) vételekor, ha 300 ms-on belül nem történik MIDI-adatok vétele, 
az S90 ugyanazokat a funkciókat hajtja végre, mint a "Minden hangzás ki", "Minden 
hang ki" és "Minden vezérlőelem visszaállítása" jelzésnél, és visszatér ahhoz az 

állapothoz, ahol az FE nincs ellenőrzés alatt. A legtöbb berendezés nem küld ilyen 
üzenetet.

♪ Az egyes üzenetekről továbbiakat l. a külön adatlista MIDI-adatformátum c. szakaszában.

Külön megvásárolható hardverek beszerelése                          
Ezek lehetnek:
• Plug-in Boardok
• mLAN8E bővítőkártya
Az eredeti útmutató 123. oldalán láthatjuk, mit hová kell beszerelni. A hangszer hátoldalán
három Plug-In-Boardnak is van helye.

Óvintézkedések a kártyák installálásakor

 Tartsuk be az alábbi kezelési szabályokat, és a lépéseket pontosan betartva installáljuk a
berendezéseket!
• Minden berendezést kapcsoljunk ki, és a kábelt húzzuk ki a konnektorból illetve szüntessük meg az

összeköttetéseket, mielőtt hozzáfogunk a szereléshez! Ha nem így teszünk, fennáll az áramütés veszélye, ha
pedig csatlakozó kábel bennmarad, az installáláskor zavarokat okozhat.

• Vigyázzunk, nehogy egy csavart beleejtsünk a hangszerbe! Ha mégis megtörténik, igyekezzünk minél előbb
kivenni, mielőtt bekapcsolnánk a hangszert! Az oda nem való csavar üzemzavart vagy súlyos károsodást is
okozhat. (Ha nem találjuk meg a csavart, forduljunk a Yamaha márkaszervízhez!)

• Az eszközöket az útmutató szerint szereljük be! A szakszerűtlen szerelés rövidzárlatot okozhat, amelynek
eredménye súlyos károsodás vagy tűz.

• Bánjunk óvatosan az eszközökkel! Ne szereljük szét őket, ne tegyük ki túlzott nyomásnak, erős ütésnek! Ne
ejtsük le, és ne tegyük ki rázkódásnak, hogy elkerüljük a károsodást vagy hibás funkciókat!

• A szerelési munkák megkezdése előtt érjünk hozzá egy pillanatra a fémfelülethez, amelyre az eszközök házát
erősítették, vagy bármilyen más fémfelülethez! Ezzel levezetjük a test esetleges elektrostatikus feltöltődését.

• Kerüljük az elektrostatikus feltöltődést! Előfordulhat, hogy a kártya IC-chipjeinek árt a feltöltődés. Mielőtt
megfogjuk a kártyát, ne érjünk hozzá lakkozott fémtárgyakhoz vagy földelt készülékek földvezetékéhez!

• Ne érjünk hozzá a szabad fémrészekhez! Viseljünk kesztyűt! Ez érintkezési problémákat és esetleg
sérüléseket okozhat.

• A kábel kihúzásakor vigyázzunk, hogy ne essen a Boardra! A kábel meghajlítása a kábel eltöréséhez vagy
üzemzavarhoz vezethet.
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• Minden csavarnak megvan a maga helye, ne próbáljuk meg máshová becsavarni őket!
• Ne használjunk más csavart, mint amely a hangszerhez tartozik!
• A Plug-in Board beültetésekor és a kábelek csatlakoztatásakor ügyeljünk rá, hogy minden bekötés megfelelő

legyen! A hibás bekötések érintkezési zavarokhoz és rövidzárlathoz vezethetnek, ami megint csak üzemzavart
okozhat.

A Plug-in Boardok installálása                                       

Hangszerünkhöz az alábbi boardtípusok használhatók:

• PLG150-AN
• PLG150-PF
• PLG150-VL
• PLG150-DX
• PLG150-DR
• PLG150-PC
• PLG100-XG
• PLG100-VH
♪ A Vocal Harmony Plug-in-Board (PLG100-VH) csak az 1. nyílásba szerelhető be.
♪ A Multi Part Plug-in-Board (PLG-100XG) csak a 3. nyílásba szerelhető be.
♪ A Single Part Plug-in-Board bármelyik nyílásba beszerelhető.

 Kikapcsoljuk a hangszert, és kihúzzuk a hálózati kábelt. Ha más berendezéseket
csatlakoztattunk a hangszerre, azoknak a kábelét is kihúzzuk.
 Eltávolítjuk a bővítőnyílás fedelének nagy csavarját.

        Vigyázzunk, nehogy eltűnjön a kicsavart  csavar!
 Kihúzzuk a S90-ből a szalagkábelt, amelyet a Boardra kell erősíteni. A nyílások
színkódja a következő: 1. nyílás – narancssárga, 2. nyílás – sárga, 3. nyílás – zöld.
 A Boardot becsúsztatjuk a sínen a hangszerbe úgy, hogy a csatlakozó rész felül legyen
és felénk nézzen.

♪ A Vocal Harmony Plug-in-Board (PLG100-VH) csak az 1. nyílásba szerelhető be.
♪ A Multi Part Plug-in-Board (PLG-100XG) csak a 3. nyílásba szerelhető be.
♪ A Single Part Plug-in-Board bármelyik nyílásba beszerelhető.

 A Boardot óvatosan becsúsztatjuk a helyére-
 A kábel végét csatlakoztatjuk a Boardra. Vigyázzunk hogy a megfelelő színű kábelt
kössük be! A kábelt nem szabad túl erősen húzni bekötés közben.
 A szalagkábelt gondosan visszahelyezzük a S90-ba úgy, hogy sehol se álljon ki.
 A fedelet szilárdan visszaerősítjük a csavarral.
 Ellenőrizzük, hogy a beszerelt Board működik-e! Bekapcsoljuk a hangszert.

• Először kapunk egy üzenetet, hogy a beszerelt Board ellenőrzése folyamatban van, azután
megjelenik a főkijelző, amelyen a jelzőfény mutatja, hogy a Board sikeres installálása megtörtént.

• Ha hibaüzenetet kapunk, a hangszer "lefagy". Ez mutatja, hogy az installálás nem sikerült.
Kapcsoljunk ki mindent, és kezdjük elölről a beszerelést!

Egy mLAN8E beszerelése
Az mLAN8E bővítőkártyával hangszerünket összeköthetjük más mLAN-kompatibilis
eszközökkel. 
 Kikapcsoljuk a hangszert, és kihúzzuk a hálózati kábelt. Ha más berendezéseket
csatlakoztattunk a hangszerre, azoknak a kábelét is kihúzzuk.

87



 Megfordítjuk a berendezést, hogy hozzáférjünk az aljához. Hogy a kezelőfelület ne
károsodjon, a hangszert a négy sarkánál tegyük fel valamire, pl. újságokra vagy párnákra!!
 Vigyázzunk, nehogy a hangszer leessen, ne lökjük le! Mielőtt továbbdolgozunk, ellenőrizzük, elég stabil-e a
S90 helyzete!
 Most hozzáférünk a hangszer aljához. Eltávolítjuk a csavarokat egy csillagcsavarhúzó
segítségével. Levesszük a ház fedelét. 
 Vigyázzunk, nehogy eltűnjön a kicsavart négy csavar! 
 Eltávolítjuk a hátsó fedél három csavarját, miközben a S90 belső részének fedelét szorosan
tartjuk.
 Hogy nehogy csavar eshessen a hangszerbe, az 5-7. lépés alatt tartsuk azokat távol a hangszertől!

 Kicsomagoljuk az mLAN8E-t és a hátára rákötjük a vele szállított kábelt. Vigyázzunk,
hogy a kábel az ábra szerint megfelelően üljön a helyén! A kártyát az aljával felfelé tartjuk, és
a szalagkábel túlsó végét bedugjuk az S90 csatlakozásába.
 Az mLAN8E-t beerősítjük az S90-ba. Úgy fordítjuk az eszközt, hogy a kártya
csatlakozópontjai kinézzenek az S90 hátoldalán. Egy kézzel megtámasztjuk az egységet, és
visszatesszük a három csavart, amelyet az előbb eltávolítottunk. Célszerű a középső csavarral
kezdeni.
 A szalagkábelt egy tapasszal a kártya felső oldalára erősítjük.
 A kártyát az aljával felfelé tartjuk, és a szalagkábel túlsó végét bedugjuk az S90
csatlakozásába.
 Tegyük vissza a fedelet a korábban leírtak szerint, az ellenkező sorrendben.

Hibaelhárítás
Az alábbiakban néhány gyakran előforduló problémáról, a lehetséges okokról és a  megoldás
módjáról lesz szó. A problémák gyakran csak a hibás beállításból fakadnak. Mielőtt a
közönségszolgálathoz fordulunk, olvassuk el ezt a részt, hátha magunk is segíteni tudunk a
bajon!

Nincs hang.
• Bekapcsoltuk az S90-t és az összes rákötött berendezést?
• Helyesen állítottuk-e be a hangerőt valamennyi berendezésen?
• Ha egy pedált kötöttünk be a FOOT CONTROLLER-aljzatra, és a hangerőt rendeltük

hozzá, ellenőrizzük, hogy le van-e nyomva!
• Megfelelőek-e a kábelcsatlakozások az S90 és a többi berendezés között?
• Megfelelő-e a hangerőbeállítás a Voice Common Edit Volume kijelzőoldalán?
• Megváltoztattuk az egyik CS-szabályzó beállítását? (Az 1 - 4 CS-szabályzók a hangszín

elemeinek hangerejét szabályozzák. Ha mindnek a beállítása „0”, nincs hang.)
• Megfelelően aránylanak-e a Voice Element Edit paraméterei a Voice Common Edit

paramétereihez?
• Megfelelőek-e a szűrő- és effektbeállítások? (Ha a szűrő határfrekvenciájának beállítása

nem megfelelő, a hangszín nem szól.)
• Ha a performance nem szól: minden szólamhoz rendeltünk hozzá hangszínt?
• Jól állítottuk be az egyes szólamokhoz a billentyűzetszakaszt?
• Jól állítottuk be az egyes szólamok hangerejét?
• Megváltoztattuk az egyik CS-szabályzó beállítását? (Az 1 - 4 CS-szabályzók a
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performance szólamainak hangerejét szabályozzák. Ha mindnek a beállítása „0”, nincs
hang.)

• Jól állítottuk be az egyes szólamok Output Select paraméterét?
• Ha a Song nem szól: talán elnémítottuk (Mute) az egyik/összes sávot?
• Jól állítottuk be Play üzemmódban az egyes sávok kimeneti csatornáját és Mixing

üzemmódban az egyes szólamok vételi csatornáját?
• Mixing üzemmódban jól állítottuk-e be az egyes szólamok hangerejét?
• Mixing üzemmódban jól állítottuk-e be az egyes szólamok Output Select paraméterét?
• Ha az arpeggio nem szól: él-e az Arpeggio Switch?
• Esetleg a MIDI helyi vezérlést "off"-ra állítottuk?

Torz a hangzás.
• Megfelelően állítottuk-e be az effeteket?
• Megfelelően állítottuk-e be a szűrőket? (A szűrő rezinanciájának túl magas értéke torz

hangzást eredményezhet.)
• Nem túl magas-e az összhangerő?
• Nem túl magas-e az egyes elemek/szólamok/sávok hangereje (üzemmódtól függően)?

A hang túl halk.
• Nem állítottuk túl alacsonyra a MIDI-hangerőt vagy MIDI-Expressiont?
• Nem állítottuk túl magasra/alacsonyra a szűrő határfrekvenciáját (Cutoff)?

A hangzás ingadozik, néha megszakad.
• Nem léptük túl a maximális polifóniát?

Hamis a hang.
• Utility üzemmódban a Master Tune paramétert nullától eltérő értékre állítottuk-e be?
• Utility üzemmódban a Note Shift paramétert nullától eltérő értékre állítottuk-e be?
• Ha a hangszín hamis: Nem állítottuk-e be a Voice Edit üzemmódban a Micro Tuning-

paramétereket egy nem használatos értékre?
• Nem állítottuk-e be túl magasra a Voice Edit-üzemmódban az LFO-kijelzőoldalon a Pitch

modulációs mélységét?
• Ha a performance hamis: az egyes szólamok Note Shift paraméterét nullától eltérő értékre

állítottuk-e be?
• Az egyes szólamok Detune paraméterét nullától eltérő értékre állítottuk-e be?

Egyszerre csak egy hang szól.
• Lehetséges, hogy "mono"-ra állítottuk a Voice üzemmód Mono/Poly paraméterét?

Nem szólnak az effektek.
• Nem állítottuk be véletlenül "OFF"-ra az [EFFECT BYPASS]-kapcsolót?
• Az elemek egyik vagy összes Effect Output paraméterét esetleg "thru" beállítással láttuk

el?
• Az egyik/összes effekttípus beállítása „thru” vagy „off”?
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A song nem indul
• A kiválasztott song tartalmaz-e adatokat?
• Be van kapcsolva a Remote Control?
• A Utility üzemmód MIDI Sync paramétere nincs-e MIDI-re állítva?
• Jól választottuk-e ki a könyvtárat a szekvencialejátszáshoz?

Nem tudunk adatokat menteni memóriakártyára.
• Nem írásvédett a kártya?
• Megfelelően formáztuk-e a kártyát?

A MIDI-Bulk-adatok továbbítása nem működik megfelelően.
• A Utility üzemmód Receive Bulk paraméterének beállítása esetleg „protect”?

A Plug-in-Board nem működik.
•  Ég-e a annak a nyílásnak a jelzőfénye, ahová a Boardot beszereltük?
• A Vocal Harmony Plug-in-Boardot esetleg a 2. vagy 3. nyílásba szereltük, holott az 1.

nyílásba kell.
• A Multi Part Plug-in-Boardot esetleg az 1. vagy 2. nyílásba szereltük, holott a 3. nyílásba

kell.

Az S90 üzemhiba vagy hibás kezelés miatt lefagy.
• Miközben a hangszer adatokat ír a Flash-ROM-ba (mialatt a kijelzőn az „Executing” vagy

„Please  keep  power  on”  üzenet  olvasható),  a  hangszert  nem  szabad  kikapcsolni  –  ez
valamennyi  felhasználói  adat  elvesztéséhez  és  a  rendszer  „lefagyásához”  vezet.  Ha  ez
megtörténik,  kapcsoljuk  ki  a  hangszert,  majd  úgy  kapcsoljuk  be  ismét,  hogy  közben
egyszerre  lenyomva tartjuk a  [MASTER],  [STORE] és [PRE1]  gombot.  Ha a „System
memory crashed” üzenetet  kapjuk,  nézzük meg az útmutatóban az Üzenetek a kijelzőn
részt!
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