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

VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsuk be az alábbi alapvető óvintézkedéseket, hogy elkerüljük a
sérüléseket, a hangszer vagy más tárgyak károsodását!
• 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!
• 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, vagy ha vihar várható,
húzzuk ki a dugót a konnektorból!
• Mielőtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki
valamennyit! Bekapcsolás előtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra! A
hangszeren játszva fokozatosan állítsuk be a kívánt hangerőt!
• Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsőséges hőhatásoknak (pl. ne
tartsuk fűtőtest közelében vagy napon álló, lezárt járműben), mert a kezelőfelület
megolvadhat vagy károsodhatnak a belső részek.
• Ne használjuk a hangszert elektromos berendezések, pl. tévé, rádió vagy hangszóró
közelében, mert ez zavarokat okozhat az utóbbiak működésében.
• Ne tegyük a hangszert olyan helyre, ahonnan lebillenhet!
• Mielőtt megmozdítanánk a hangszert, húzzuk ki az összes kábelcsatlakozást!
• Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert,
tisztítószert vagy ezzel átitatott tisztítókendőt! Ne tegyünk továbbá vinil vagy műanyag
tárgyakat a hangszerre, mert elszíneződhet a kezelőfelület vagy a billentyűzet!
• Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne
nyomjuk túl nagy erővel a gombokat, billentyűket és csatlakozókat!
• Csak az előírt állványt használjuk! A szereléshez a hangszerrel szállított csavarokat
alkalmazzuk! Máskülönben a hangszer megsérülhet vagy felborulhat.
• Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerővel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha
halláscsökkenést vagy fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!

 A memóriát védő elem kicserélése
w A hangszerhez tartozik egy különlegesen hosszú életű elem, amely nem tölthető, és amely
megőrzi a felhasználói memória tartalmát az áramellátás megszűnte után is. Ez az elem
több évig is használható. Amikor már ideje kicserélni, a kijelzőn megjelenik a !BatteryLo
felirat a készülék bekapcsolásakor. Ebben az esetben azonnal mentsünk ki minden adatot,
és cseréltessük ki az elemet egy Yamaha-szakemberrel!
w Soha ne próbáljuk meg magunk kicserélni az elemet, mert ez nagyon veszélyes! Bízzuk a
feladatot egy szakképzett Yamaha-szerelőre!
w Az elemet soha ne tegyük olyan helyre, ahol gyermek is elérheti!
 USER (FELHASZNÁLÓI) ADATOK RÖGZÍTÉSE
• Rögzítsük adatainkat rendszeresen egy külső berendezéssel, pl. egy Yamaha MIDI Data
Filer MDF3 segítségével, így nem fordulhat elő, hogy kárba vesznek adatok üzemzavar,
vagy kezelési hiba miatt!
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!

Bevezetés
Köszönjük, hogy a Yamaha S03 szintetizátora mellett döntött!
A használati útmutató segíti Önt, hogy a szintetizátor lehetőségeivel a legjobban tudjon élni.
Ezért érdemes mindig elérhető közelségben tartani!

Szállítási tételek
• PA-3B adapter
• Használati útmutató (ezt tartja most a kezében)
• CD-ROM
• Adatlista
• Összeszerelési útmutató

A mellékelt CD-ROM
Ezen felhasználói szoftvereket találunk. A Voice Editor-programmal a hangzásokat grafikus
kezelőfelületen dolgozhatjuk át. Az XGworks lite szekvencerszoftverrel dalokat
komponálhatunk számítógépen. További információkat az összeszerelési útmutatóban és a
szoftverhez tartozó help-ben találunk.

 Ne próbálkozzunk a felhasználói szoftvereket tartalmazó CD-ROM CD-lejátszón való lejátszásával!
Ennek következménye halláskárosodás, valamint a berendezések meghibásodása lehet!

A legfontosabb tulajdonságok
• Rendkívül színvonalas, dinamikus hangszínek – a Yamaha S03 Music Synthesizer néhány
hangszíne is
• Profi színvonalú digitális effektek széles választéka
• "Category Search" funkció, amely segítségével gyorsabban megtalálhatjuk a kívánt
hangszínt egy adott hangszercsoport megadásával
• 480 normál és 20 ütős hangszín (valamennyi XG-kompatibilis) - a gyári programozású
hangszínek mellett saját (User) hangszíneket is létrehozhatunk.
• Részletes és érthető hangszín-programozó funkció
• TO HOST-csatlakozó a számítógéppel való közvetlen csatlakozáshoz
• XGworks lite szekvencerszoftver (a CD-ROM-on található), amellyel saját songokat
hozhatunk létre és játszhatunk le számítógép segítségével

GM System Level 1
Ez a MIDI-szabvány kiegészítése, amely biztosítja, hogy bármely GMkompatibilis zenei adat bármely gyártó GM-hanggenerátorán az eredetihez hűen
szólaljon meg.

XG
Ez új, a Yamaha által kifejlesztett formátum, amely a GM System Level 1 szabványt és
funkciókat a hangszínek és az effektek változatosságát tekintve jelentősen kibővítette, de
emellett kompatibilis a GM rendszerrel. Az XG-hangszínekkel XG-kompatibilis songadatokat
vehetünk fel.

Információk az útmutatóról
Ez az útmutató lényegében két részből áll:
 Alapvető tudnivalók Eredeti használati utasítás 8 oldaltól
Itt találunk meg mindent, amit kezdettől fogva tudnunk kell a hangszer használatához.
Megismerjük a felépítését és a legfontosabb funkciók alkalmazását.
 Referenciarész Eredeti használati utasítás 55 oldaltól.
Ez a rész írja le az egyes üzemmódok paramétereit.
Az oldalakra való utalás módja a használati útmutatóban
PAGE xx
A szintetizátor kijelzőjének adott oldalát jelzi.
xx oldal
Az eredeti útmutató oldalát jelzi.
Az S03 számos funkciója és paramétere jelenik meg a kijelző oldalain (PAGE), amelyek
üzemmódtól függően be vannak számozva, és ezek az oldalszámok is olvashatók a kijelzőn.
Az oldalszámok segítségével könnyebb megtalálni a kívánt funkciókat és paramétereket.
A félreértések elkerülése végett a PAGE szó mellett az aktuális kijelzőoldal vagy menü száma
látható azon az üzemmódon belül, amelynek a leírásánál éppen tartunk.
Az egész útmutatóban a paraméternevekhez tartozik egy számkombináció, mint pl. "13-2
Resonance". Ez annyit jelent, hogy a "Resonance" paraméter a kiválasztott üzemmódban a
PAGE 13. kijelzőmenüjében található.
Ha egy kijelzőoldal két vagy több paramétert tartalmaz, ezek között a [][] gombokkal
lapozhatunk. Az ilyen módon elérhető paramétereket a kötőjel után szám jelzi, mint pl. 13-1,

13-2 stb. A fenti példában a "Resonance" paraméter úgy érhető el, hogy a [][] gombokkal
a 13. kijelző 2. oldalán található.

-

Minden paraméter-beállítás az illető hangszínnel kerül mentésre. A paramétereknek és azok
kijelzőoldalainak
teljes listája megtalálható "könyvtárfa" és táblázat formájában is az eredeti útmutató 20. illetve 22. oldalán.

• A kereskedelemben kapható zenei szekvencer adatok és digitális hangfájlok másolása csak
magáncélra engedélyezett.
• Az útmutatóban látható ábrák és LCD - kijelzések tájékoztató jellegűek, eltérhetnek
azoktól, amelyek az Ön készülékén ténylegesen láthatók.
• Az útmutatóban említett cég- és terméknevek bejegyzett márkanevek.

A gyakori alkalmazások listája
Lehallgatás/Lejátszás
• Demoszámok meghallgatása

16.old
• Hangszínek megszólaltatása

33.old
• Egy adott hangszercsoporthoz tartozó hangszín kiválasztása
35.old
• Előadás egy songfájl bejátszásával

40.old
• A billentyűzet megosztása - Hangszín hozzárendelése az alsó és a felső szakaszhoz
Multi üzemmódban

41.old
Voice üzemmódban.

73.old
• Két hangszín (part, azaz szólam) együttes megszólaltatása0
42.old
A controllerek (szabályzók) használata
• Controllerek bekötése

14.old
• Lábkapcsoló használata paraméterek szabályzására

45.old
• Lábkapcsoló használata hangszínek vagy Multi-programok közötti váltásra
• A controllerek pozíciójának megtartása hangszínváltáskor
91.old
• Az AC1 (funkció-hozzárendeléses) szabályzó beállítása

66.old
Másolás
• A variációs effektek beállításainak átmásolása Multi üzemmódba
68.old
• A Voice üzemmód controller-beállításainak átmásolása Multi üzemmódba
68.old
• Az éppen szerkesztett Multi szólamparaméterei beállításainak
átmásolása ugyanazon Multi másik szólamába

68.old
• Az éppen szerkesztett hangszín elemei paramétereinek beállításait
átmásoljuk ugyanazon hangszín másik elemébe

88.old
• Az S03 adatainak elmentése

42.old
A hangzás megváltoztatása
• Egy hangszín átszerkesztése

47.old
• Az effektek felépítése és a jelfolyam

53.old
• Az üzemmódok paramétereinek részletes leírása

55.old
Adatrögzítés
• Az átalakított hangszínt az S03 belső memóriájába mentjük (USER)
89.old
• Az átdolgozott Multit az S03 belső memóriájába mentjük (USER)
69.old
• A S03 beállításait (Voice/Multi/MIDI/Utility) külső berendezéssel,
pl. számítógéppel rögzítjük

42.old
Az S03 összekapcsolása más berendezésekkel
• Számítógép csatlakoztatása

13.old
• A Local On/Off (helyi vezérlés) beállítása

93.old
• Az S03 mint hanggenerátor

38.old
• Az S03 adatainak továbbítása a Bulk Dump-funkcióval

42.old
• A hangszínek átszerkesztése számítógéppel

• A hangszerrel szállított XGworks lite szekvencerszoftver használata

A paraméterek visszaállítása
• A Multi-paraméterek visszaállítása

68.old
• A Voice-paraméterek visszaállítása

88.old
• Az összes gyári beállítás visszaállítása

92.old
Azonnali segítség
• Az S03 átfogó funkciói

20.old
• Az S03 paraméterrendszere és a kijelző oldalai

22.old
• Tudnivalók a MIDI-ről

95.old
• A kijelző üzeneteinek értelmezése

100.old
• Hibaelhárítás

101.old

Alapvető tudnivalók

Kezelőelemek és csatlakozási pontok
8.old

Kezelőfelület
1 OCTAVE [UP]- (fel) és [DOWN] (le) gombok ( 36. old)
Ezekkel a gombokkal emelhetjük fel vagy szállíthatjuk le a billentyűk hangterjedelmét
oktávnyi lépésekben. A két gomb együttes megnyomásával állítjuk vissza a gyárilag beállított
hangfekvést (0).
2 [VOLUME] hangerő-szabályzó ( 15. old).
Beállítja az összhangerőt Ha az óramutató járásának megfelelően elfordítjuk, emeljük az
OUTPUT L/R és PHONES aljzatok kimeneti szintjét
3. PITCH BEND-tárcsa ( 44. old)
Ezzel vezéreljük a Pitch Bend-effektet, azaz hangmagasság-torzítást.
4 Modulációs tárcsa ( 44. old)
Ezzel vezéreljük a modulációs effektet, de más paraméterfunkciókat is rendelhetünk hozzá.
5 LCD (Folyékonykristály-kijelző)
Háttér-megvilágítással ellátott kijelző.
.
6 Paramétertípusok listája ( 30. old)
Kövessük a kijelzőn mozgó nyilat , amely mutatja az éppen kiválasztott paraméter jellegét.
7 Üzemmódgombok (MODE) ( 19. old)
Ezekkel választjuk ki az egyes üzemmódokat: Multi, Voice, Utility és más üzemmódokból
választhatunk.
8 [PART/ELEMENT/KEY]-gombok
Ezeket arra használjuk, hogy Multi Edit vagy Voice Edit üzemmódban kiválasszuk a
Parts/Elements/Drum-gombokat.
8-1 [+]/[-]-gombok ( 30. old)
Multi üzemmódban ezekkel választjuk ki a 16 szólam egyikét. Multi Part Edit
üzemmódban e két gomb együttes megnyomásával hívjuk elő a Common Edit
kijelzőmenüt. A Part Edit kijelzőhöz való visszatéréshez a két gomb egyikét kell
megnyomni.
Voice Edit üzemmódban ezekkel választjuk ki a 4 elem egyikét vagy a Drum-gombokat.
Voice Element Edit üzemmódban e két gomb együttes megnyomásával hívjuk elő a
Common Edit kijelzőmenüt. Az Element Edit kijelzőhöz való visszatéréshez a két gomb
egyikét kell megnyomni.
8-2 [MUTE]-gomb
( 48. 55. old)
Multi üzemmódban ezzel némíthatjuk el a kiválasztott szólamokat. Voice Edit
üzemmódban ez a gomb a kiválasztott elemeket vagy a Drum-gombokat némítja el.
9 [DATA]-gombok ( 30. old)
Ezekkel a szabályzókkal mozoghatunk a kijelzőoldalak között és emelhetjük vagy
csökkenthetjük a kurzorral kijelölt paraméter értékét
9 -1[DEC/NO]-gomb ( 31. old)
Ezzel csökkentjük a kurzorral kijelölt paraméter értékét, illetve szakítunk meg
műveleteket. Ha egy értéket 10-zel akarunk csökkenteni, a gombot lenyomva tartjuk, és
közben megnyomjuk az [INC/YES]-gombot.

9-2 [ INC/YES]- gomb ( 31. old)
Ezzel növeljük a kurzorral kijelölt paraméter értékét, illetve hajtunk végre műveleteket. Ha
egy értéket 10-zel akarunk növelni, a gombot lenyomva tartjuk, és közben megnyomjuk a
[DEC/NO]-gombot.
9-3 [ ][ ]- gombok ( 30. old)
Ezekkel mozgunk a kijelzőoldalak között.
9-4 [ ][ ] - gombok ( 30.old)
Ezekkel jelöljük ki a kijelzőn a beállítani kívánt értékeket, vagy a több részből álló
oldalaknál ezekkel hívhatjuk be a kijelző többi részeit.
10 [CATEGORY SEARCH/DRUM ]- gomb ( 34-35. old)
Bekapcsolja a kategória szerinti keresés funkcióját. A kívánt hangszín-kategóriát közvetlenül
kiválaszthatjuk a számgombokkal vagy a memóriagombokkal. Azonkívül kijelölhetjük a
memóriahelyek Drum-bankját úgy, hogy ezt a gombot lenyomva tartjuk, közben pedig
lenyomjuk a [USER/(SE)]- vagy a [GM/XG/(OTHER)]-gombot.
11 [PRESET/(DRUM/PERC)]- gomb( 33. old)
Multi és Voice üzemmódban itt választjuk ki a gyári mentési programokat. Amikor él a
kategória szerinti keresés funkciója, itt választjuk ki a DRUM/PERC-hangszín-kategóriát.
12 [USER/(SE)]- gomb( 33. old)
Multi és Voice üzemmódban itt választjuk ki a felhasználói (User) mentési programokat.
Azonkívül itt választjuk ki a felhasználói memóriahely Drum-bankját úgy, hogy ezt a gombot
lenyomva tartjuk, majd megnyomjuk a [CATEGORY SEARCH/DRUM]-gombot. Ha él a
kategória szerinti kereső funkció, itt adhatjuk meg az SE-hangszín-kategóriát.
13 [GM/XG/(OTHER)]- gomb( 33. old)
Multi és Voice üzemmódban itt választjuk ki a GM/XG mentési programot. Azonkívül Itt
választhatjuk ki a GM/XG-memóriahely Drum-bankját úgy, hogy lenyomva tartjuk ezt a
gombot, majd megnyomjuk a [CATEGORY SEARCH/DRUM]-gombot. Ha él a kategória
szerinti kereső funkció, itt adhatjuk meg az OTHER:CO, ME hangszín-kategóriákat.
14 Számgombok ( 32., 35. old)
Ezekkel adjuk meg a Multi- vagy programszámokat. Edit üzemmódban paraméterértékeket
adhatunk meg. A megadott érték azonban csak akkor lép életbe, ha utána megnyomjuk az
[ENTER]-gombot. Ha a kategória szerinti kereső funkció él, ezekkel adhatjuk meg a
hangszín-kategóriákat.
15 [ENTER/KEYBOARD]-gomb
Ezzel a gombbal végzünk műveleteket és mentést, "okézzuk le" a hangszín- és multibankoknál megadott számot, állítunk be olyan paramétereket, amelyeket hangjegyek
formájában adunk meg; ehhez lenyomva tartjuk ezt a gombot, majd leütjük a billentyűt.
16 [EXIT]-gomb ( 31. old)
Ha szerkesztő üzemmódban vagyunk, vagy bármelyik másikban a Multi Play és Voice Play
üzemmódokon kívül, akkor ezzel a gombbal kilépünk az üzemmódból, és visszakapcsolunk a
Multi/Voice Play üzemmódra.

Hátoldal
1 MIDI IN, OUT, THRU aljzatok ( 12. old)

A MIDI IN-bemeneten a hangszer üzeneteket vesz más MIDI- berendezésektől, így kívülről
vezéreljük. A MIDI OUT- kimeneten a szintetizátor adatait adjuk ki másik berendezéshez. A
MIDI THRU egyszerűen regisztrálja a MIDI IN-en bejövő jeleket, majd változatlan formában
kiadja egy másik berendezésnek.
2 HOST SELECT- kapcsoló ( 12. old)
Itt adjuk meg a számítógép típusát, amelyet a TO HOST-aljzatra csatlakoztatunk. Amikor a
MIDI-aljzatokat használjuk, ezt a kapcsolót MIDI-re állítjuk.
3 TO HOST- aljzat
Ide csatlakoztatjuk a számítógépet egy opcionális szériakábellel.
4 FOOT SWITCH- pedálcsatlakozás ( 14, 46. old)
Ide csatlakoztathatunk egy külön megvásárolható FC4 vagy FC5 pedált, amellyel egy
hozzárendelt funkciót kapcsolhatunk be és ki.
5 FOOT CONTROLLER- pedálcsatlakozás ( 14, 45. old)
Ide csatlakoztathatunk egy külön megvásárolható FC7 pedált, amellyel a hangszínt,
hangmagasságot, hangerőt stb. vezérelhetjük.
6 STANDBY/ON-kapcsoló ( 15. old)
Ezzel kapcsoljuk be és ki a hangszert.

 Akkor is, ha a kapcsoló STANDBY állásban van, a hangszeren keresztül folyik egy minimális
mennyiségű áram. Ezért ha a hangszert hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki az adaptert a
konnektorból!

7 DC IN-aljzat ( 11. old)
Ide csatlakoztatjuk a PA-3B vagy másik megfelelő, a Yamaha által ajánlott hálózati adaptert.
8 OUTPUT L/MONO és R kimenetek ( 11. old)
Itt adjuk ki a Line Level audiojeleket. Monó jelek kiadásához az L/MONO- aljzatot
használjuk.
9 PHONES- aljzat ( 11. old)
Ide köthetünk be egy sztereó fejhallgatót.

Használat előtt

11. old

Itt tudhatjuk meg, hogyan csatlakoztathatjuk a szintetizátort az áramforrásra, különböző
berendezésekre vagy számítógépes rendszerre. Mielőtt a bekötéseket elvégezzük, minden
berendezést kapcsoljunk ki! A szintetizátor használata előtt ezt a részt feltétlenül olvassuk el!

Áramellátás
 Győződjünk meg róla, hogy a hangszer [STANDBY/ON]- kapcsolója "STANDBY"
állásban van!

 A PA-3B kábelének felső végét a hangszer DC IN-aljzatába dugjuk.

 A kábel másik végét bedugjuk a konnektorba. Győződjük meg róla, hogy a hálózati
feszültség megfelel-e a hangszer igényének!

 Soha ne használjunk más adaptert, mint amilyet a Yamaha kifejezetten javasol, mert ez a hangszer
meghibásodásához vezethet és áramütést okozhat! MINDIG HÚZZUK KI AZ ADAPTERT A
KONNEKTORBÓL, AMIKOR NEM HASZNÁLJUK A HANGSZERT!

 Még ha a kapcsoló STANDBY állásban van is, akkor is folyik a hangszerben minimális áram, ezért ha
a hangszert hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki az adaptert a konnektorból!

Csatlakozások
Audio-berendezések bekötése
Mivel a szintetizátornak nincs beépített hangszórója, a hangot csak egy külső berendezéssel
adhatjuk ki. Ez lehet fejhallgató is vagy más eszköz.

Hangszórók csatlakoztatása
Egy hangszórópár, amelyeknél beállíthatjuk a Balance-értékeket és az effekteket, ideális
megoldás a gazdag hangzás visszaadására. A hangszórókat a hátoldali L/MONO és R
kimeneti aljzatokra kötjük.

 -Ha csak egy hangszórót használunk, az L / MONO-aljzatra kötjük.
Keverőpult csatlakoztatása
Az OUTPUT L/MONO és R aljzatok segítségével a hangszert beköthetjük egy nagyobb
rendszerbe is, ha pl. rákötjük egy keverőpultra, egy erősítőre és egy szeteró monitorrendszerre.

 -Ha fejhallgatót használunk, nem befolyásoljuk vele az OUTPUT L/MONO és R aljzatokhoz jutó jelet, így a
hangzást egyszerre mindkét módon hallhatjuk.

MIDI- berendezések bekötése
Egy külön megvásárolható MIDI- kábellel egy másik MIDI- berendezést ráköthetünk a
szintetizátorra, amellyel azután a berendezést vezérelhetjük, de ráköthetünk egy billentyűzetet
vagy szekvencert is, amelyek a szintetizátorunk belső hangzásait vezérlik.

 A hátoldali HOST SELECT- kapcsolót „MIDI”- re állítjuk, különben a MIDI OUT- kimenet nem képes
adatátvitelre.

Külső billentyűzettel való vezérlés
A szintetizátor MIDI IN-bemenetét összekötjük a billentyűzet MIDI OUT-kimenetével.

Egy másik szintetizátor vezérlése
A szintetizátor MIDI OUT- kimenetét összekötjük a billentyűzet vagy szintetizátor MIDI INbemenetével.

Egy másik MIDI- szekvencerrel történő felvétel és lejátszás
A szintetizátor MIDI IN- bemenetét összekötjük a másik szekvencer MIDI OUT- kimenetével.

A szintetizátor MIDI OUT- kimenetét pedig összekötjük a szekvencer MIDI IN- bemenetével.

Egy másik MIDI-berendezés vezérlése a MIDI THRU-n keresztül
Ennél a csatlakozási módnál adatokat küldhetünk a MIDI OUT-kimeneten, miközben a MIDI
THRU- aljzaton át a külső MIDI-szekvencer adatait egy külső MIDI- szintetizátorhoz küldjük.

 -A kábel nem lehet 15 méternél hosszabb, és a MIDI-lánc legfeljebb három, a MIDI THRU- aljzatokon át
sorba kötött berendezésből állhat. Ha több berendezést akarunk használni, alkalmazzunk egy MIDI THRU-boxot
a párhuzamos kapcsolások létrehozásához. Ha a MIDI- kábel túl hosszú, vagy több berendezéssel dolgozunk,
hibák léphetnek fel.

Számítógép bekötése
A szintetizátort vezérelhetjük számítógéppel, illetve adatokat cserélhetünk a két berendezés
között. A lemezen található Voice Editor-szoftver segítségével, pl. hangszíneket
szerkeszthetünk a számítógépen. A szintetizátor kétféleképpen köthetjük rá számítógépre:
1: soros kötés (a számítógép soros portja és a szintetizátor TO HOST-aljzata között)
2: MIDI-kötés (a számítógép MIDI-interfésze vagy egy külső interfész és a szintetizátor
MIDI IN és OUT-aljzatai között)
Különböző számítógéptípusok különböző bekötési módokat alkalmaznak.

 Aszerint, milyen szerepben alkalmazzuk a szintetizátort a MIDI-rendszerben, esetleg a Local On/off
beállítást is meg kell változtatni.

1: a soros porttól a TO HOST-hoz
IBM PC/AT: A szintetizátor TO HOST aljzatát egy soros kábellel, amelynek csatlakozója
RS-232C (DB9) típusú, összekötjük a számítógéppel. A HOST SELECT beállítása PC2.
Macintosh: A szintetizátor TO HOST aljzatát egy soros kábellel, amelynek csatlakozója PS422 (a modem vagy a nyomtató portja) típusú, összekötjük a számítógéppel. A HOST
SELECT beállítása Mac.

2: MIDI-interfész használata
A számítógép MIDI- interfészének használata
A hangszer MIDI IN-bemenetét soros kábellel összekötjük a számítógép MIDI OUTkimenetével, a számítógép MIDI INbemenetét pedig a hangszer MIDI OUT-kimenetével.
Külön MIDI-interfész használata
 Soros port használata
A hangszer MIDI IN-bemenetét és OUT-kimenetét soros kábellel összekötjük az interfész
MIDI OUT-kimenetével és MIDI IN- bemenetével, az interfészt pedig rákötjük a
számítógépre.
 USB-interfész használata
L. fent.

 -A számítógépre megfelelő MIDI-programot kell installálni!

Különböző szabályzók (controllerek) bekötése
A S03 hátoldalán két aljzatot találunk, ahová pedálokat (FOOT SWITCH, FOOT
CONTROLLER) köthetünk. A külön megvásárolható FC4, FC5 és FC7 pedállal valamint a

BC3 Breath-szabályzóval a hangszínt, hangerőt, hangmagasságot és más paramétereket
vezérelhetünk.

 -Ezek működéséről részletesen l. később.

A berendezés bekapcsolása
A bekapcsolás folyamata
Amint a szükséges bekötéseket elvégeztük, először ellenőrizzük, hogy valamennyi
hangerőszabályzó (VOLUME) nullán áll-e! Azután minden berendezést sorban bekapcsolunk,
először a MIDI-Mastert (az adóberendezést) azután a Slave-eket (a vevőberendezéseket),
végül az audió-berendezéseket (keverőpult, erősítő, hangszórók stb.) Így a jel problémamentesen áramlik az elsőtől az utolsó berendezésig (MIDI  audio).
Kikapcsolásnál fordított sorrendben járunk el (audioMIDI). Először azonban minden
berendezés hangerejét lecsavarjuk.

Az S03 bekapcsolása
 A hangszert feltétlenül még a hangszórók és a keverők valamint más végfokozatok előtt kapcsoljuk be,
különben ez utóbbi berendezések meghibásodhatnak! A kikapcsolás ennek megfelelően fordított
sorrendben történjék!

 Akkor is, ha a kapcsoló STANDBY állásban van, a hangszeren keresztülfolyik egy minimális
mennyiségű áram. Ezért ha a hangszert hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki az adaptert a
konnektorból!

 Mielőtt a hangszert be- és kikapcsoljuk, csavarjuk le a hangerőt a minimumra!
 Megnyomjuk a STANDBY/ON-gombot.
 Ekkor a kijelzőn egy bejelentkező üzenet látható.
 Azután feltűnik a MULTI PLAY-üzemmód kijelzőoldala.
 Ha szükséges, csavarjuk fel az erősítő hangerejét!
 A [VOLUME]-gombbal beállítjuk a megfelelő hangerőt.

A demoszámok lejátszása
16.oldal
Több demoszámból választhatunk, és ezeket az alábbi módon hallgathatjuk meg:

 - Győződjünk meg róla, hogy a szintetizátor játékra kész!
 - A "Demo" indításával a felhasználói (User) hangszínmemória adatai felülíródnak, a fontos adatokat
ezért mentsük ki egy Data Filerre vagy számítógépre!

- A demo indításával a Master Tune (összhangolás) Utility-üzemmódbeli beállítása törlődik,
beáll "0"-ra.

 Megnyomjuk a [DEMO ]-gombot, hogy belépjünk az üzemmódba. Ekkor az eredeti
útmutató 16. oldalán látható ábra jelenik meg a kijelzőn.

 Megnyomjuk az [INC/YES]-gombot, hogy megnyissuk a demo kijelzőoldalát, és
automatikusan indítsuk a demoszám lejátszását.

 A [MULTI ][VOICE ][EXIT]- gombok egyikével állíthatjuk le a demosongot. Ezzel az
üzemmódból is kilépünk, és automatikusan visszatérünk abba az üzemmódba, amelyben
előzőleg voltunk.

 -A demosong addig szól, ameddig le nem állítjuk.

Egy demosong kiválasztása
Miközben a demoszám szól, kiválaszthatunk egy másikat. A számgombokkal megadjuk
a kívánt kategóriát. Pl. egy zongora-hangszínt illusztráló demoszám előhívásához
megnyomjuk a 7 (PIANO) gombot. Ha nem választunk ki egy bizonyos számot,
automatikusan egy zenekari szám (OTHER, egyéb) hangzik el.

 Ha egy kategóriához több demoszám is tartozik, ezek közül az {INC/YES} és {DEC/NO}-gombbal
választhatunk.

A S03 áttekintése

17. oldal

Ebben a fejezetben áttekintést adunk a berendezés funkcióiról. Mint az alábbi ábra mutatja, a
S03-hardver több alegységből áll:

Controller felület

Billentyűzet
Szabályzók

Hangképző felület

Effektfelület

Controller felület
Ehhez a területhez tartozik a billentyűzet, Pitch Bend- és modulációs tárcsa, a tolókapcsolók,
a hangzást szabályzó gombok. A billentyűzet maga nem ad hangot, hanem leütéskor hang-,
billentéserő- és egyéb adatokat küld a szintetizátor hangképző berendezéséhez. A szabályzó
elemek szintén üzeneteket küldenek, a beállítások megváltozásáról. A MIDI OUTkimeneteken át a billentyűzet és a szabályzók adatait kiadhatjuk más berendezésekhez.

Hangképző felület
A hardvernek ez a része szólaltatja meg a zeneszámokat a billentyűzettől és a szabályzóktól
érkező adatok alapján. Az alábbi ábra mutatja a jel útját Voice üzemmódban:

OSC
PITCH
Szűrő
AMP
Effektmodulok
OSC:
Az oszcillátor szolgáltatja a hullámformát minden elemhez (szólamhoz).
Minden hangszín maximum 4 elemből(szólamból) áll.

PITCH:
Vezérli az OSC-kimenettől érkező elemek hangmagasságát.
Szűrő:
Megváltoztatja a hangszínt, amely a Pitch-fokozaton áthaladt.
AMP:
Szabályozza a szűrő utáni fokozat kimeneti szintjét (hangerejét). Az

audiojelek ezután az effektblokkhoz kerülnek.

A hangképző részlegről
Az S03 hanggenerátora a fejlett AWM2 hangképző rendszert használja.
Az AWM2 (Advanced Wave Memory 2) hangszintetizáló rendszer, amelynek az alapját előre
legyártott hullámformák, "sample-ek" képezik. 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

Maximális polifónia
A maximális polifónia 64 hang. A tényleges polifónia azonban attól is függ, hány elemből áll
az illető hangszín. Az AWM2-hangszíneknél a 64-et osztani kell a hangszínelemek számával.
Ha pl. egy hangszín két elemből áll, akkor ennek a polifóniája max. 32.

Effektrészleg
Az effektek szerepe, hogy egy hangszín vagy multi hangzását módosítsák. Egy REVERB
(térhatás, 11 típus) és egy CHORUS (11 típus) effektegység, valamint egy VARIATION (42
típus) effektegység tartozik ide.

 Részletesen l. később.

Az üzemmódok

19.oldal

A S03 különböző üzem- és kezelési módokkal rendelkezik, amelyek közül a végrehajtani
kívánt feladattól függően választunk.

Voice (Hangszín) üzemmód
— Play
— Edit (szerkesztés)
— Job (műveletek)

Multi üzemmód
—Play üzemmód
—Edit (szerkesztés)
—Job (műveletek)

MODE

MULTI
VOICE
DEMO

DEMO üzemmód

UTILITY

MIDI

Utility üzemmód

Midi üzemmód

EDIT
JOB
STORE
Store(mentés)üzemmód

MULTI üzemmód

55. oldal

Multi Play üzemmód
Ebben az üzemmódban az S03 többszólamú hanggenerátorként működik. Ebben az
üzemmódban használhatunk egy külső MIDI-szekvencert, hogy egyszerre több hangszeres
szólamot szólaltassunk meg. Ebben az üzemmódban "egymásra rétegezhetünk" (Layers)
hangszíneket.
Multi Edit üzemmód
Itt hozhatunk létre és szerkeszthetünk át Multikat (multi-okat). A belső memóriában max. 32
Multit tárolhatunk.
Multi Job üzemmód
Itt másolhatunk, állíthatunk vissza Multikat és egyéb műveleteket végezhetünk velük.

VOICE üzemmód

70.oldal

Voice Play üzemmód

Itt normál (tonálisan megszólaltatható) és ütős hangszíneket (Drum Kits, dobfelszerelések)
szólaltathatunk meg. Választhatunk gyárilag beállított (Preset, 128 normál, 2 ütős),
felhasználói (User, 128 normál, 2 ütős) és XG (480 normál, 20 ütős) hangszín közül. A S03
rendelkezik egy praktikus, kategória szerinti keresőfunkcióval, amellyel egy hangszínt
hangszerfajtája alapján választhatunk ki.
Voice Edit üzemmód
Itt normál és ütős hangszíneket hozhatunk létre és szerkeszthetünk át. A belső memóriába 128
normál és 2 ütős hangszínt menthetünk el felhasználói hangszínként.
Voice Job-üzemmód
Itt hangszíneket másolhatunk, beállításokat állíthatunk vissza, és egyéb műveleteket
végezhetünk.

Demo üzemmód

16. oldal

Ebben az üzemmódban lejátszhatjuk a belső memóriában lévő demosongokat. A különböző
demosongok folyamatosan lejátszásra kerülnek.

Utility-üzemmód

90.oldal

Itt változtathatjuk meg azokat a paramétereket, amelyek az egész rendszerre vonatkoznak,
mint pl. az összhangolás (Master Tuning) és a controllerekre (szabályzókra) vonatkozó
beállítások.

MIDI-üzemmód

93. oldal

Itt állítjuk be a MIDI-re vonatkozó paramétereket, mint pl. a MIDI adás- és vételi csatornákat,
a berendezések ID-számát.

Store-üzemmód

69. 89. oldal

Itt menthetjük el a felhasználói hangszíneket és Multikat a belső memóriába.

Funkcióséma
20.oldal

Paramétertáblázat
22.oldal

Az egyes oszlopokban látható számok a bal oldalon látható paraméterek kijelzőoldalát
(PAGE) jelentik, kivéve a jobb szélső számot, amely viszont az eredeti útmutató oldalszámát
jelenti. A Reverb Send (térhatás adásszintje) például három kijelzőoldalon is megtalálható:
PAGE 22 a Multi Part Edit, PAGE 11 a Normal Voice Common Edit és PAGE 9 a Drum
Voice Key Edit funkciónál.
Ez a táblázat segíthet, hogy az egyes üzemmódok kívánt kijelzőoldalait megtaláljuk. Ez akkor
praktikus, amikor egy paraméter azonos vagy hasonló beállítását akarjuk különböző
üzemmódokban elvégezni, pl. a Reverb Send paramétert azonos értékre akarjuk beállítani a
Multi és a Voice üzemmódban. Akkor is jól használható ez a táblázat, ha ugyanazt a
paramétert párhuzamosan ellenőrizni akarjuk, amikor összetett változtatásokat hajtunk végre a
hangzáson.

 Ha egy paraméter mind a Voice, mind a Multi üzemmódban azonos, az oldalszám a Multi-üzemmódbeli
magyarázatot jelzi.

 Az azonos paraméterek lehetséges beállításai és értékei a különböző üzemmódokban eltérők lehetnek. Konkrét
információkat az adott paraméternél találunk.

 Az effektparaméterek részletes ismertetése a külön adatlistában található.
 A Job-oldalak részletesebb ismertetése a funkciósémában található.
Multi üzemmódban a Voice Common Effect (hangszínek effektjei) valamint a controller-beállítások helyett a
Multi-beállítások lépnek életbe. A hangszíneffektek és Voice üzemmód controller-beállításai a Multi Job
funkcióval másolhatók át a Multi üzemmódba.

Multik

24.oldal

Egy multi max. 16 szólamból áll, egy szólam lehet normál vagy ütős hangszín.
Azzal, hogy különböző hangszíneket és MIDI-csatornákat rendelünk hozzá az egyes
szólamokhoz, valamint azzal, hogy a songok lejátszásához külső szekvencert vagy
számítógépet használunk, teljes, max. 16 független hangszerhangzásból álló "zenekart"
hozhatunk létre,
.

Multikat lejátszhatunk a billentyűzeten is. Ilyenkor tipikus módon hangszínes "layereket",
azaz rétegeket, szinteket hozunk létre, vagy megosztjuk a billentyűzetet (Split), ez utóbbi
esetben eltérő hangszínnel játszunk bal és jobb kézzel.

A hangszínek
25.oldal

Egy hangszín (Voice) az a hangzás, amelyet a szintetizátor az "elemek" kiválasztásával, a
paraméter-beállításoknak megfelelően létrehoz. Voice Play-üzemmódban bármelyik hangszínt
kiválaszthatjuk és megszólaltathatjuk. Multi Play üzemmódban több különböző hangszínt
(amelyeket ez esetben szólamoknak hívunk) egymásra "rétegezhetünk" (ún. "layerek"), és
egyidejűleg megszólaltathatunk egy szekvencerrel. A hangszínek a belső memóriában
(PRESET - gyári, USER -felhasználói, GM/XG) találhatók.
*Az XG121 - 128 ütős hangszínek nem a GM/XG-szetthez tartoznak, hanem olyan szettek,
amelyeket külön az S03-hoz programoztak.

A hangszínek és hullámformák áttekintése
26.oldal

Minden hangszín (VOICE) max. 4 elemből áll, amelyek mindegyikét valamilyen hullámforma
(sample, hangszeres hangzásminta) alkot.

A hangszíneket két csoportra osztjuk: normál és ütős hangszínek (Drum Voices).
A normál hangszínek általában hangszerhangok, amelyeken a teljes billentyűzeten játszunk.
Az ütős hangszíneket általában egyes billentyűkhöz rendeljük hozzá. A dobhangszínkiosztások csoportját nevezzük dobszettnek (Drum Kit). Ezekhez saját effektek tartoznak.
A Note Limit-beállítások (l. később) a hangkiosztásra is vonatkoznak. Lényegében azonban
azt mondhatjuk, hogy a normál hangszínek (amelyek max. 4 elemből állnak), a teljes
billentyűzeten játszhatók. (Szemléltető ábra 26.o. eredeti útmutató! )

 480 XG és 128 gyári normál, valamint 20 ütős hangszín közül választhatunk, de létrehozhatunk saját
hangszíneket (128 normál, 2 ütős), amelyeket elmenthetünk a belső memóriába vagy egy memóriakártyára.

Waves (Hullámok)
A hullámformák alkotják a hangszínek elemeit. 453 minőségi, gyárilag beállított
hullámformából választhatunk. Mint az eredeti útmutató 27. oldalán lévő ábra mutatja, egy
hangszín létrehozásához először kiválasztjuk a hullámformát, azután beállítjuk a hozzátartozó
szint-, Pitch-, hangmagasság- és egyéb paramétereket.

Alapvető funkciók
28.old
Itt olvashatjuk a szintetizátor funkcióinak magyarázatát.

Egy üzemmód kiválasztása
A fő üzemmódokat a megfelelő gombbal: [VOICE] (hangszín) és [MULTI]-gombbal
hívhatjuk elő. Ezzel a Voice Play ill. Multi Play üzemmódba lépünk be.
Mindkettőnek van Edit (szerkesztő) és Job (műveleti) alüzemmódja. Ezekhez a megfelelő
gomb megnyomásával juthatunk el akkor, amikor már benn vagyunk a kívánt üzemmódban.
Ugyanez érvényes a mentésre is: itt a [STORE]-gombot nyomjuk meg az illető üzemmódon
belül attól függően, hangszínt vagy Multit akarunk elmenni.
A Utility- üzemmódban rendszerbeállításokat hajthatunk végre, a MIDI-üzemmód pedig a
MIDI-re vonatkozó paramétereket tartalmazza. Létezik még egy DEMO-üzemmód, amelyben
lejátszhatjuk a demoszámokat. Ezekhez is az azonos nevű gomb megnyomásával jutunk el.

Play üzemmódok (Lejátszás)
 Voice Play üzemmód

37.oldal
A [MULTI]-gombbal lépünk be (LED kigyullad).
Másik üzemmódba egyszerűen másik üzemmódgombbal lépünk át.

 Voice Play üzemmód

33.oldal
A [VOICE]-gombbal lépünk be (LED kigyullad).
Másik üzemmódba egyszerűen másik üzemmódgombbal lépünk át.

Edit üzemmódok (Szerkesztés)
Minden PLAY- üzemmódból közvetlenül átléphetünk az azonos típusú szerkesztő
üzemmódba az [EDIT] megnyomásával (LED kigyullad, miközben az üzemmódhoz tartozó
Play-LED is ég).

 Voice Edit üzemmód

55.oldal
A Multi Play üzemmódban az [EDIT]-gombbal lépünk be (LED kigyullad). Másik
üzemmódba egyszerűen másik gombbal lépünk át. Ha a Multi Play üzemmódba akarunk
visszajutni, az [EXIT]-gombbal tehetjük meg.

 Voice Edit üzemmód

47., 70. oldal.
A Voice Play üzemmódban az [EDIT]-gombbal lépünk be (LED kigyullad). Másik
üzemmódba egyszerűen másik gombbal lépünk át. Ha a Voice Play üzemmódba akarunk
visszajutni, az [EXIT]-gombbal tehetjük meg.

Job üzemmódok (Műveletek)
Minden Play üzemmódból közvetlenül átléphetünk az azonos típusú szerkesztő üzemmódba a
[JOB] megnyomásával (LED kigyullad, közben az illető Play üzemmód LED-je is ég).

 Multi- Job- üzemmód

67.old.
A Multi Play üzemmódban a [JOB]-gombbal lépünk be (LED kigyullad). Másik üzemmódba
egyszerűen másik gombbal lépünk át. Ha a Multi Play üzemmódba akarunk visszajutni, az
[EXIT]-gombbal tehetjük meg.

 Voice Job -üzemmód

87.old.
A Voice Play üzemmódban a [JOB]-gombbal lépünk be (LED kigyullad). Másik üzemmódba
egyszerűen másik gombbal lépünk át. Ha a Voice Play üzemmódba akarunk visszajutni, az
[EXIT]-gombbal tehetjük meg.

Más üzemmódok
 Utility- üzemmód

90.old.
A [PLAY]-gombbal lépünk be a Play-üzemmódba. Másik üzemmódba egyszerűen másik
gombbal lépünk át. Ha a Multi vagy voice Play üzemmód jelzőfénye ég, akkor az illető Play
üzemmód akkor is él, ha közben Utility-re váltottunk. A kijelzőn balra fenn egy nyíl látható,
amely a kezelőfelületen lévő UTILITY szóra mutat, jelezve, hogy ez az üzemmód él.

 MIDI- üzemmód

93.old
A [PLAY]-gombbal lépünk be a Play-üzemmódba. Másik üzemmódba egyszerűen másik
gombbal lépünk át. Ha a Multi vagy Voice Play üzemmód jelzőfénye ég, akkor az illető Play
üzemmód akkor is él, ha közben MIDI-re váltottunk. A kijelzőn balra fenn egy nyíl látható,
amely a kezelőfelületen lévő MIDI szóra mutat, jelezve, hogy ez az üzemmód él.

 Demo- üzemmód

16.old.
A [DEMO]-gombbal lépünk be, és az [EXIT], [MULTI] vagy [VOICE] gombbal lépünk ki,
azaz vissza a Play üzemmódba.

- A "Demo" indításával a felhasználói (User) hangszínmemória adatai felülíródnak, a fontos adatokat ezért
mentsük ki egy Data Filerre vagy számítógépre!

 - A demo indításával a Master Tune (összhangolás) Utility-üzemmódbeli beállítása törlődik, beáll "0"-ra.
 Store-üzemmód (Mentés)
69,89.old.
Minden PLAY- és EDIT- üzemmódból közvetlenül átléphetünk STORE- üzemmódba a
[STORE]-gombbal. Másik üzemmódba egyszerűen másik gombbal lépünk át. Ha vissza
akarunk térni az illető Play üzemmódba, megnyomjuk az [EXIT]-gombot

Egy kijelzőoldal kiválasztása
A kijelző oldalak között a következő gombokkal válthatunk át: [ ]/ [ ] []/[]

[] /[] és [ EXIT ].

[ ]/] ]- gombok
Egyes kijelzők több részből állnak, ezek között a fenti gombokkal mozoghatunk.
Az egyes kijelzőoldalak kiválasztásakor a kijelző jobb szélén megjelenik egy nyíl, amely a
kezelőfelületre nyomtatott listán lévő paraméter egyikére mutat.
Ha pl. Multi Edit üzemmódban a Total Volume paramétert választottuk ki, a kijelzőn a nyíl
azt mutatja, hogy a paraméter a "General" (általános) típushoz tartozik.
A Voice Edit üzemmódban a Cutoff paraméter kijelzőoldalánál a nyíl mutatja, hogy ez a
paraméter a "Filter" típushoz tartozik.

[]/[]- gombok
Egyes kijelzők több részből állnak. Ezt a kijelzőn a jobb felső sarokban egy nyíl mutatja.
Ezeket az oldalakat a fenti gombokkal hívhatjuk elő.
Ilyenkor az első oldalon  látható mutatva, merre található a többi oldal. A középső
oldalaknál  látható, mutatva, hogy mindkét irányban vannak oldalak. Az utolsó oldalon
 mutatja, hogy nincs több további oldal.
Bizonyos paramétereknél (pl. hangszín neve stb.) ezekkel a gombokkal mozgatjuk a kurzort a
kijelzőn.

[] /[]- gombok
Multi Edit üzemmódban ezekkel választjuk ki az egyes szólamokat. Ha a "Common"
paramétereket akarjuk kiválasztani, a két gombot egyszerre nyomjuk meg. Voice Edit
üzemmódban ezekkel választjuk ki az egyes elemeket. Ha a "Common" paramétereket akarjuk
kiválasztani, a két gombot egyszerre nyomjuk meg.

 Részleteket l. a referenciarészben.
[EXIT]-gomb
Ezzel térünk vissza az előző vagy a hierarchiában feljebb lévő kijelzőoldalhoz.

 A gombnak vannak további funkciói is, l. később.

Adatbevitel
Egy paraméter értékeinek megváltoztatásához használjuk a megfelelő szabályzót, vagy a
kurzort a kijelzőn a paraméterhez visszük, és az [INC/YES], [DEC/NO] vagy [ENTER]gombbal beállítjuk az értéket.

[INC/YES] és [DEC/NO] gombok

Az [INC/YES]- gomb egy egységgel emeli, a [DEC/NO] egy egységgel csökkenti a
paramétert. Folyamatosan lenyomva e gombokat az érték folyamatosan változik.
Amikor a kijelző valamilyen művelethez megerősítést kér, akkor is ezekkel válaszolunk

Számgombok és [ENTER]- gomb
A számgombokkal rendszerint paraméterértékeket adunk meg, majd megnyomjuk az
[ENTER]-gombot beállításokat végzünk. (l. az eredeti útmutató 32. oldalának első ábráját.)

A kurzor mozgatása
Egyes paramétereknél (mint pl. hangszínnév) ezekkel mozgatjuk a kurzort (a kiválasztott betű
villog).
.

Paraméterfajták (abszolút és relatív)
A paraméter beállításának jellege magától a paramétertől függ.
Egyeseknél az értéket számok vagy betűk formájában közvetlenül
megadhatjuk. Másoknál választhatunk egy sor lehetséges beállításból.
Emellett egyes paraméterfajták "abszolútak", míg mások "relatívak"
.
Abszolút paraméter pl. a MONO/POLY beállítás vagy a hangerő,
amelyet 0 és 127 között tetszés szerint állíthatunk be. A hangerőbeállítás lineáris egy az egyhez módon megfelel a tényleges
hangerőnek, mint az eredeti útmutató 32. oldalán látható, ① diagram
mutatja.
A relatív paramétereknél nincs meg ez az összefüggés. A  diagram
teszi ezt világossá a Velocity Offset (Sebességeltolás) példáján. Az ún.
Offset-érték azaz eltolási érték a voltaképpeni Velocity (a gyorsaság,
ahogyan a billentyűket leütjük) értékhez hozzáadódik vagy abból
levonásra kerül. Néhol a relatív paraméterekhez százalékértékek
tartoznak

Játék az S03-mal

33. oldal

Egy hangszín megszólaltatása
A PRESET, USER és GM/XG memóriák hangszíneit az alábbi módon választhatjuk ki.

 Megnyomjuk a [VOICE]- gombot.
A mellette levő LED kigyullad, és megjelenik a megfelelő kijelzőoldal. Ekkor a hangszer
játékra kész, a billentyűkön megszólaltathatjuk a kijelzőoldalon megadott hangszínt.

 Megnyomjuk az egyik MEMORY- gombot, hogy kiválasszuk az egyik
hangszíntárolót.
Három ilyen közül választhatunk: PRESET, USER és GM/XG. Az utóbbi hangszínei
különböző memóriabankokban helyezkednek el.
Az ütős hangszínek külön részben vannak elhelyezve a USER és a GM/XG memóriabankban,
és a következőképpen hívhatjuk elő őket:
• Felhasználói ütősök (USDR1 / USDR2)
Egyszerre nyomjuk le a [USER] és [DRUM]-gombot.
• Egy GM/XG-ütős memóriahelye
• Egy XG-SFX-dobszett memóriahelye
Egyszerre nyomjuk le a [GM/XG] és [DRUM]-gombot.

 - A PRESET memóriában a gyárilag beprogramozott hangszínek találhatók. Az XG-hangszínek a GMformátumnak megfelelően vannak csoportosítva, az 1. bankkal kezdődően, és különböző XG-hangszínek
találhatók a GM/XG-bankokban. A USER memória a belső RAM, és kezdetben gyári programozású
hangszíneket tartalmaz, amelyeket bármikor helyettesíthetünk saját hangszínekkel. Szükség esetén azonban
visszahívhatók a gyári hangszínek.

 Kiválasztunk egy hangszínt.
Használjuk az [INC/YES] [DEC/NO]-gombot
Előbb az [ENTER]-gombbal megadjuk a hangszín memóriahelyét. Ha magasabb számú
hangszínre akarunk váltani, megnyomjuk az [INC/YES]- gombot. Alacsonyabb számú
hangszínhez a [DEC/NO]- gombot nyomjuk meg.
A hangszín kiválasztása a számgombokkal és az [ENTER]-gombbal
Először megadjuk a számgombokkal a hangszín számát, majd megnyomjuk az [ENTER]gombot.

 Elegendő annyi gombot lenyomni, ahány jegyű a szám, tehát a 3. hangszínthez elég a "3" gombot megnyomni,
nem szükséges "003". Utána pedig mindig megnyomjuk az [ENTER]-gombot.

 Játszunk a billentyűzeten és meghallgatjuk a kiválasztott hangszínt.
Próbáljunk ki több hangszínt is!
Az XG-bankok kiválasztása
Az XG- hangszínek több memóriabankban kaptak helyet. Gazdagítják a hangzási
lehetőségeket.
 Ügyeljünk arra, hogy az XG-memóriarészt jelöljük ki, majd a [ ]gombbal
előhívjuk a BK (Bank Select, bankkiválasztás) kijelzőoldalt.

 Az [INC/YES] [DEC/NO] gombokkal vagy a számgomb + [ENTER] módszerrel
kiválasztjuk a bankot. Ezzel bankot váltottunk. A [ ] [ ] gombokkal visszatérünk az
XG-kijelzőhöz, és megadjuk a kívánt hangszín számát.

- A banktípusokról részletesen l. a külön adatlistafüzetet.

A kategóriakereső funkció
Ezzel a kívánt hangszínt gyorsan megtaláljuk egy kategórián belül. Pl. előhívjuk a
PIANO kategóriát, és itt azonnal behívhatjuk a PF kategóriába (PIANO, zongora)
tartozó hangszíneket.

 Voice üzemmódban megnyomjuk a [CATEGORY SEARCH]-gombot (a LED
kigyullad). Ezzel bekapcsoltuk a Quick Access (gyors hozzáférés) funkciót. A
memóriagombokkal és a számgombokkal kiválasztjuk a kategóriát.

 A funkciót az [EXIT]-gombbal kapcsoljuk ki.
 A kategóriák a gombok alatt olvashatók. Az "ME" és "CO" kategóriák között az [OTHER]gombbal válthatunk.

Az eredeti útmutató 71. oldalán találhatók a kategóriák.
 A kívánt kategóriát a hozzátartozó gombbal választjuk ki. A kategória első
hangszíne szólal meg automatikusan.

 Először a kategória legalacsonyabb sorszámú hangszíne áll be.
 Az S03 a következő sorrendben keres: PRESET, USER, GM/XG.
 Az [INC/YES]-gombbal lépünk a kategórián belül feljebb, a [DEC/NO]-gombbal
lejjebb.

 Ugyanez az eljárás, amikor hangszíneket akarunk kiválasztani Multi Part Edit-üzemmódban.

Oktáveltolás
Ha a billentyűzet skáláját egy hangszínhez fel akarjuk emelni vagy le akarjuk
szállítani, akkor az OCTAVE {UP} vagy {DOWN} gombot nyomjuk meg.
Maximum három oktávnyit tolhatunk el. Az aktuális beállítást úgy hívhatjuk elő a
kijelzőn, hogy a két gomb egyikét lenyomva tartjuk. Ha pl. az OCTAVE {UP}gombot kétszer megnyomjuk, akkor a C3 leütésekor C5 fog megszólalni, azaz két
oktávval feljebbi hang. A standard "0" beállításhoz a két gomb egyidejű
megnyomásával térhetünk vissza.

 - Ha a beállításunk a hangterjedelmen túlmegy, a hangszer automatikusan egy oktávval lejjebb
szól, pl. G#8 helyett G#7.

 Az OCTAVE-gombok nem működnek, ha a Voice Edit üzemmód "Note Shift" és a Utility
üzemmód "Kbd Trans" paraméterével toltuk el a skálát.

 Az OCTAVE-gombokat Multi Play üzemmódban is használhatjuk

Multi üzemmód
37. oldal

Játék Multi üzemmódban

Multi Play üzemmódban több hangszínnel játszhatunk egyszerre.

 A Multikról már olvashattunk korábban.
 A USER-memóriában ("internal", belső) max. 32 multit helyezhetünk el. A Multi-paramétereket a Multi Edit
üzemmódban lehet beállítani.

Az alábbi részben arról lesz szó, hogyan választunk ki és szólaltatunk meg egy Multit.

 Nyomjuk meg a [MULTI ]-gombot!
A LED kigyullad, és az eredeti útmutató 37 .oldalán látható kijelzőoldal jelenik meg.
Ezután kezdhetjük is játszani a billentyűkön a kijelző által mutatott Multit játszani.
A USER-memóriában max. 32 Multi fér el.

 A USER (felhasználói, belső) memória a RAM-ban található, és eredetileg gyárilag beprogramozott
hangszíneket tartalmaz. Ezek felülírhatók, de bármikor visszaállíthatók.

② Válasszuk ki a Multi számát!
A Multi számát az [INC/YES]-gombbal emeljük, a [DEC/NO]-gombbal csökkentjük.

 A hangszínek kiválasztásához hasonlóan a számgomb + [ENTER] módszert is használhatjuk.

③ Most játszhatjuk a billentyűkön a Multi szólamait.
Ha a MIDI-vételi csatorna ugyanaz két szólamnál, ezeket a szólamokat unisonóban
játszhatjuk. Próbáljunk ki más Multikat is!

 Ha egy hangszínt akarunk játszani a billentyűzeten, ügyeljünk arra, hogy a hangszín szólamának MIDI-vételi
csatornája megegyezzen a billentyűzet MIDI-adó csatornájával!

Az S03 alkalmazása többszólamú
hanggenerátorként (Multi Edit üzemmód) (38.oldal)
Multi üzemmódban szintetizátorunkat többszólamú hanggenerátorként használhatjuk
számítógépes zenei szoftverrel vagy egy külső szekvencerrel együtt. Ha egy songfájl minden
sávját (track) más és más MIDI- csatornához, egy Multi minden szólamát ezen MIDIcsatornák más és más tagjához rendelhetjük hozzá. Ezen a módon tehát egy songfájlt
lejátszhatunk egy külső szekvenceren, és közben minden sávon más hangszín szól.
A példában három szólamból álló songfájl lejátszásával hozunk létre egy Multit: ezek
zongora, basszus és ütős. A zongorasáv (Piano) a 2. MIDI-csatornához van hozzárendelve, a
basszus a 3., az ütős a 10. csatornához.

 Az S03 egyszerre több szólamát is megszólaltathatjuk egyszerre. Ehhez a szállítási tételekhez tartozó XG
works lite-szekvencerszoftvert használhatjuk. Előtte azonban ellenőrizzük a számítógép és a hangszer közötti
összeköttetést!

❶Megnyomjuk a [MULTI]-, majd az [EDIT]-gombot. Ezzel beléptünk a Multi Edit
üzemmódba.

 Mielőtt ide belépnénk, ki kell jelölnünk egy átszerkeszteni kívánt Multit.
❷Ha a "Common Edit" kijelző jelenik meg, a [+][-]-gombokkal átlépünk a "Part Edit"
kijelzőre.

❸ A [+][-]-gombokkal választjuk ki a szólamokat. A 2. szólam a zongoráé, a 3. a basszusé, a
10. az ütős hangszíné. Először a P2 szólamot választjuk ki.

❹A [ ▲] [ ▼]-gombokkal átváltunk a hangszínválasztó oldalra (PAGE 1), megadjuk a
hangszínt, amelyet a zomngoraszólamhoz akarunk használni.

❺Ezután a [ ▲] [ ▼] gombokkal a hangerő oldalára váltunk (PAGE 2), és itt beállítjuk a
zongoraszólam hangerejét, panoráma-pozícióját, effektjeit stb.

❻A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Rev Ch" (MIDI Receive Channel, vételi csatorna) oldalra
(PAGE 6) váltunk, és a paramétert "2"-re állítjuk be.

❼A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Mono/Poly" oldalra megyünk (PAGE 8), és a paramétert
"poly"-ra (polifon) állítjuk be.ú

 Ahol nincs szükség többszólamúságra, ott a beállítás "mono".
❽A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Part Mode" oldalra megyünk (PAGE 9), és a paramétert
"norm"-ra állítjuk be.

 Dobszólamoknál a beállítás "drum".
 A digitális effektekről bővebben l. később.

❾ A [ ▲] [ ▼] gombokkal előhívjuk az "NtLmt" (Note Limit) és "VelLmt" (Velocity Limit)
paraméter kijelzőoldalát, és ellenőrizzük, hogy a zongorahangszín szólama megfelelően van-e
beállítva - más szóval, megnézzük, hogy az itteni beállítások nem gátolják-e a hangszín
normális megszólalását. Néhány esettől eltekintve itt nem kell beállításokat végezni, így a
hangok megszólaltatását nem akadályozzák korlátozó beállítások.
Ha a ❸- ❾lépéseket végrehajtottuk, a MIDI 2. csatornán a zongorasáv fog szólni.

❻Ismételjük meg a ❸-❾lépéseket a 3. szólam és 3. MIDI-csatorna beállításához.
❼Ismételjük meg a ❸-❾lépéseket a 10. szólam és 10. MIDI-csatorna beállításához.

 A nem használt MIDI-vételi csatornákat állítsuk be "off"-ra, így elkerüljük, hogy az itt található hangszínek
megsztólaljanak.

 A Multi Edit üzemmódban további szólamspecifikus paramétereket is beállíthatunk, l. a referenciarészben.
❽Mielőtt kilépünk a Multi Edit üzemmódból, a fenti beállításokat el kell mentenünk a
Multival együtt. A mentés részleteit l. később.
Ha ezután Multi Play üzemmódban ezt a Multit választjuk, a songfájlt lejátszhatjuk egy
szoftverszekvenceren vagy a belső szekenceren, miközben a zongora-, basszus- és
ütősszólamot a hozzájuk rendelt MIDI-csatornán át szólaltatjuk meg.

Élő előadás egy songfájl bejátszása mellett
Miközben az előző módon lejátszunk egy songfájlt, a megfelelő beállítások után egy szólamot
élőben játszhatunk hozzá.
• Az imént létrehozott multi 2., 3. és 10. szólamát használjuk. A példában egy további
szólamot (Part 1) rendelünk hozzá a szóló hangszínhez, és beállítjuk az 1. MIDI-vételi
csatornát.
• MIDI üzemmódban a "Trans Ch" paramétert (PAGE 4) "1"-re állítjuk be.
Az 1. szólam hangszínét most élőben játszhatjuk a billentyűzeten.



Mivel az S03 teljesen XG-kompatibilis hanggenerátorral rendelkezik, szabadon használhatjuk a
kereskedelemben kapható XG/GM-songokat. A hangszerben megtalálhatók ehhez nagy számban kiváló
hangszínek és effektek. A songfájl egy szólamát el is némíthatjuk. Ez különösen akkor hasznos, ha egy szólórészt
akarunk begyakorolni.

A billentyűzet felosztása - A bal és jobb kezes szólam beállítása
Az eredeti útmutató 41. oldalán látható példában a billentyűzetet felosztottuk két szakaszra,
amelyeken két külön hangszínt szólaltatunk meg. A két szakasz közti osztáspont a C3
billentyű. Itt az alsó szakaszon vonós, a felső szakaszon zongorahangszínt játszunk. A
beállítás az alábbi módon történik:

❶Megnyomjuk a [MULTI]-, majd az [EDIT]-gombot (a LED-ek égnek). Ezzel beléptünk a
Multi Edit üzemmódba.

 Mielőtt ide belépnénk, ki kell jelölnünk egy átszerkeszteni kívánt Multit.
❷Ha a "Common Edit" kijelző jelenik meg, a [+][-]-gombokkal átlépünk a "Part Edit"
kijelzőre.

❸ A [+][-]-gombokkal választjuk ki a szólamokat. Először a P1 szólamot választjuk ki.
❹ A [ ▲] [ ▼]-gombokkal átváltunk a hangszínválasztó oldalra (PAGE 1), megadjuk a vonós
hangszínt, amelyet az alsó szakaszon akarunk használni.

 A hangszín kiválasztásáról l. a referenciarészt.

❺Ezután a [ ▲] [ ▼] gombokkal a hangerő oldalára váltunk (PAGE 2), és itt beállítjuk a
vonós szólam hangerejét, panoráma-pozícióját, effektjeit stb.

❻A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "NtLmt" oldalra (PAGE 4) megyünk, és beállítjuk az alsó és felső
billentyűszakasz hanghatárait. A [ ] [ ]gombokkal váltunk a "NtLmt-L" (Note Limit Low alsó hanghatár) és "NtLmt-H" (Note Limit High - felső hanghatár) között. Az alsó legyen "C2", a felső "B2".

A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Rev Ch" (MIDI Receive Channel, vételi csatorna) oldalra
(PAGE 6) váltunk, és a paramétert "1"-re állítjuk be.

 MIDI üzemmódban a "Trans Ch" kijelzőn (PAGE 4) "1"-re állítjuk be. Ekkor az 1. szólam hangszínét az alsó
billentyűzetszakaszon játszhatjuk. Az 1. szólamhoz rendelt hangszín az 1. MIDI-vételi csatornán át szól.

 A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Mono/Poly" oldalra megyünk (PAGE 8), és a paramétert
"poly"-ra (polifon) állítjuk be.

 A [ ▲] [ ▼] gombokkal a "Part Mode" oldalra megyünk (PAGE 9), és a paramétert
"norm"-ra állítjuk be.
Ha a ❸- ❾lépéseket végrehajtottuk, a MIDI 1. csatornán keresztül a billentyűzet C3 alatti
szakaszán vonós hangszín fog szólni.

 Ismételjük meg a ❸-❾lépéseket a felső szólamhoz.
A 2. szólamhoz zongorahangszínt választunk, a "Note Limit Low" paramétert "C3"-ra, a
maximális hangértéket "G8"-ra állítjuk be. A MIDI-vételi csatorna itt is "1". A zongoraszólam
mostantól fogva akkor szólal meg, ha leütjük a C3 és attól magasabb hangokat.

 Edit üzemmódban a kiválasztott szólam hangszíne fog szólni.
 A nem használt MIDI-vételi csatornákat állítsuk be "off"-ra, így elkerüljük, hogy az itt található hangszínek
megsztólaljanak.

 A Multi Edit üzemmódban további szólamspecifikus paramétereket is beállíthatunk, l. a referenciarészben.

11. Mielőtt kilépünk a Multi Edit üzemmódból, a fenti beállításokat el kell mentenünk a
Multival együtt. A mentés részleteit l. később.
Az így létrehozott és elmentett Multit bármikor behívhatjuk Multi Play üzemmódban, és a
H2-től lefelé vonós, míg a C3-tól felfelé zongorahangszínnel játszhatunk.

Két hangszín (szólam) egymásra rétegzése (Layerek, kettős
hangzás)
Ebben a példában az egész billentyűzeten egyszerre szólaltathatunk meg két hangszínt. Az 1.
szólamhoz egy vonós hangszínt, a 2. szólamhoz zongorát választunk.
• A "Note Limit Low" C-2, a Note Limit High pedig G8 mindkét szólamhoz.

 Edit üzemmódban a kijelölt szólam hangszíne szól.
Az S03 beállításainak elmentése egy külső berendezésre (Bulk Dump Send,
adatblokkok továbbítása)
Ezzel a funkcióval az S03 beállításait kimenthetjük egy külső berendezésre, pl.
számítógépre. Ez gyors és praktikus adatrögzítési mód.
A funkciót arra is használhatjuk, hogy az S03 fontos adatait felvegyük egy song
elejére, így a song saját beállításai automatikusan előhívódnak, amikor indítjuk a
songot.
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan tehetjük ezt meg az XGworks
szekvencerszoftver segítségével. A példában az 1. sávot használjuk a felhasználói
Multi-adatok felvételére.

 Ez az eljárás természetesen nem korlátozódik az XGworks alkalmazására, más szekvencerrel is
működik. Részletsebben l. az illető szekvencer útmutatóját.

 Az XGworks konkrét használata esetleg eltérhet az itt leírttól a verziótól és a számítógéptől
függően.

 Ügyeljünk arra, hogy a hangszer rendesen csatlakozzon a számítógéphez! A beállításokról
tájékozódhatunk a szoftver helpjéből.

 Multi üzemmódban kiválasztjuk a Multit, amelyet továbbítani akarunk.
 A [JOB]-gombbal belépünk a Multi Job üzemmódba.
 A Multi Job üzemmód "BlkDmp" paraméterénél (PAGE 5) kiválasztjuk az átvinni kívánt
adatfajtát. Ez most "Curnt", azaz Current (aktuális multi), majd [ENTER]-

 Az XGworks-ben megadjuk az 1. csatornát a felvételhez. Miután kiválasztottuk a kívánt
sávot, megnyomjuk a Record-gombot, hogy felvételi készültségre váltsunk.

 Miután elindítottuk a felvételt az XGworks-ben a Play-gombbal, megnyomjuk az
[INC/YES]-gombot, hogy indítsuk az adatátvitelt.

 Miután megtörtént az adatátvitel, a felvételt leállítjuk az XGworks-ben. Nézzük meg a
"List Window"-ban, hogy az adatok (tizenhatos számrendszerben) rögzítése helyesen történt-e
meg.
Ezután amikor csak lejátsszuk ezt a songot, az S03 Multi-beállításai rendszerexkluzív adatok
formájában kerül az XGworks-től az S03-hoz.

 A legjobb eredményhez ügyelni kell arra, hogy a lejátszás tempója megegyezzen a felvételével.

 Ha a Multi kiválasztott szólaméhoz egy felhasználói hangszínt rendeltünk hozzá, a felhasználói hangszínt is
ugyanúgy kell felvenni. Voice Job üzemmódban a "BlkDmp" kijelzőablakban (PAGE 3) kijelöljük az "AllUS"
(all User Voice, minden felhasználói hangszín) beállítást, és elküldjük a Bulk-adatokat ugyanúgy, mint a Multit.

 Szükség esetén az S03 rendszeradatait (Utility és MIDI) is fel lehet venni. Ehhez valamelyik Job üzemmódban
a "BlkDump" beállítása "Systm" kell legyen.

 Ha az összes S03-beállítást el akarjuk menteni, mentsük el a számítógépen az alábbi három adattípust:
• All

Összes Multi (Multi Job üzemmód)

• AllUS

•

Összes felhasználói hangszín
(Voice Job üzemmód)
Systm
Rendszeradatok (Multi Job vagy Voice Job üzemmód)

A szabályzók (controllerek) használata

44.oldal

Az S03 rendelkezik Pitch Bend- tárcsával és modulációs tárcsával. Ha beszerzünk
lábkapcsolót vagy pedált, számos paramétert vezérelhetünk lábbal, és ezzel a kezünk szabad
marad.

Pitch Bend- tárcsa
Ennek elsődleges szerepe a hangmagasság vezérlése. Ha a tárcsát felfelé vagy lefelé gördítjük,
a hangmagasságot emeljük illetve csökkentjük. A funkciókiosztás fordított is lehet.

 - A tárcsa érvényességi tartománya minden hangszínhez külön beállítható.

Modulációs tárcsa
Minél feljebb toljuk, annál erősebb lesz a moduláció.

 A moduláció mélységét előre is beállíthatjuk, a tárcsához pedig más funkciót rendelhetünk, pl. hangerőt vagy
panoráma beállítást.

 A modulációs tárcsával vezérelhetjük a hangszínt, a hangerőt, a hangmagasságot vagy a hangszín
szűrőbeállításait is.

 Az alábbi paraméterek vezérlésére is beállítható:
• MW Variation Control Depth (A Variation effekt hatásmélysége)
• MW Filter Control (Szűrővezérlés)
• MW Pitch Modulation Depth (A Pitch-moduláció hatásmélysége)
• Filter Modulation Depth (Szűrőmoduláció hatásmélysége)

• Amplitude Modulation Depth (Hangerő-moduláció hatásmélysége)
Controllerek és külső MIDI- vezérlés Eredeti útmutató 44.old
A controllerekhez különböző vezérlő funkciókat rendelhetünk. Ezen funkciók mellett a
controllereknek van gyárilag beállított szerepük is, mint pl. a hangszín, a hangerő, a hangmagasság
és a szűrő vezérlése. Amikor ezeket használjuk, nemcsak az S03 beépített hanggenerátora reagál,
hanem létrejönnek MIDI-adatok, amelyek kiadhatók a MIDI OUT-kimeneten.

 Amikor Multi üzemmódban vagyunk, a controller azt a szólamot vezérli, amelynél a MIDI üzemmód
"Transmit Channel" (PAGE 4) és a Multi Part Edit üzemmódbeli "Receive Channel" (PAGE 6) beállításai
megegyeznek.

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.

 Ha az AC1 ugyanazt a controllerszámot kapja, mint a pedál, akkor a pedállal az alábbi, minden szólamra vagy
hangszínre vonatkozó paramétereket vezérelhetjük:
•
•
•
•

AC1 Filter Control (Szürővezérlés)
AC1 Filter Modulation Depth (Szűrőmoduláció hatásmélysége)
AC1 Amplitude Modulation Depth (Hangerő-moduláció hatásmélysége)
AC1 Variation Control Depth (Variation effekt hatásmélysége

Az AC1 controllerszámait az alábbi oldalakon lehet beállítani:
Multi Part Edit: PAGE 19 (a Multi üzemmódbeli vezérléshez)
Utility üzemmód: PAGE 7 (a Voice üzemmódbeli vezérléshez)

A következő részben arról lesz szó, hogyan rendeljük hozzá a controllerszámot a pedálhoz.
Paramétervezérlés pedállal

45.old.

Ha egy pedált kötünk a hátoldali FOOT CONTROLLER- aljzatra, lábbal
vezérelhetünk különböző paramétereket, míg a kezünk szabad marad egyéb
feladatokra. Az alábbi példában a pedál, mint második modulációs tárcsa
működik.
 A [UTILITY]-gombbal belépünk az üzemmódba.
 A [▲/▼]-gombbal előhívjuk az "FCTxCtlNo" (FC Transmit Control
Number) (PAGE 4) kijelzőoldalt.

 Ha az"MWTxCtlNo" kijelzőoldal jelenik meg, akkor a [

]-gombot használjuk.

A [INC/DEC]-gombbal kiválasztjuk a "01" (modulációs tárcsa) paramétert.
Ettől kezdve VOICE-üzemmódban a pedállal vezérelhetjük a modulációt.

 A controllerszámokról és -üzenetekről l. a külön adatlistát.

Lábkapcsoló (FOOT SWITCH)
A hátoldalon lévő FOOT SWITCH- aljzatra köthetünk egy külön megvásárolható FC4 vagy
FC5 pedált, és funkciók be/kikapcsolását rendelhetjük hozzá vagy kijelzőlistákon
mozoghatunk vele fel/le. Átkapcsolhatunk vele egyik hangszínről vagy Multiról a másikra.
Folyamatos szabályzó paraméterek vezérlésére a pedál kevésbé alkalmas. A gyári beállítás a
sustain funkció. (FSTxCtlNo = 64).

 A következő részben arról lesz szó, hogyan rendeljük hozzá a controllerszámot a lábkapcsolóhoz. A
controllerszámokról és -üzenetekről bővebben l. a külön adatlistát.

Programok közötti váltás lábkapcsolóval 46.oldal
Ha egy lábkapcsolót (FC4 vagy FC5) kötünk be a hátoldali FOOT
SWITCH- aljzatra, lábbal váltogathatjuk a programokat, miközben a
kezünk szabad marad. Ha pl. a hangszíneket/multikat a memóriában
meghatározott sorrendben tároljuk, élő előadás közben egyikről a másikra
kapcsolhatunk.

 A [UTILITY]-gombbal belépünk az üzemmódba.
 A [▲/▼]-gombbal a "FSTxCtrlNo" (FS Transmit Control Number)
(PAGE 5)kijelzőoldalra megyünk.
A [INC/DEC]-gombbal kiválasztjuk a "96" (Program Change
Increment) paramétert (vagy számgombok + [ENTER]).
Ettől kezdve a lejátszó üzemmódokban pedállal válthatunk át programok
között.

Voice Edit (Hangszínek szerkesztése)

47. oldal

0
0A következőkben arról lesz szó, hogyan lehet hangszíneket létrehozni, illetve átalakítani.
0A paraméterekkel kapcsolatos bővebb információkat a referenciarészben találunk.
0

0 Minden paraméter-beállítást az illető hangszínnel együtt menthetünk el.
0
0 A Voice Play-üzemmódban kiválasztjuk a hangszínt, amelyet át akarunk alakítani.
0
0 Átlépünk a Voice Edit-üzemmódba.
0
0 A Common Edit-kijelzőoldalon beállítjuk azokat a paramétereket, amelyek a hangszín
0összes elemére vonatkoznak (hangszín, Pitch, hangmagasság stb.) Olyan paramétereket is
beállíthatunk, amelyek a szabályzókra, effektekre stb. vonatkoznak.
0
0 Beállítjuk az elemek paramétereit
← Az OSC/MIX- kijelzőoldalon kiválasztjuk a hullámformákat, amelyekből a hangszín
elemei felépülnek. Beállíthatunk továbbá alapvető paramétereket, mint a hangerő
(Volume), panoráma-pozíció (Pan) és a billentyűzet hangterjedelme (Note Range).
← A PITCH (Pitch) és PEG (Pitch Envelope Generátor, Pitch burkológörbe-generátor)
kijelzőoldalon a hangolást és más, a hangfekvésre vonatkozó paramétereket, szükség
esetén a PEG paramétereit is itt állítjuk be.
← A FILTER (szűrő) és a FEG (Filter Envelope Generator, szűrő burkológörbe-generátor)
kijelzőoldalakon az elemek által használt szűrők paramétereit, szükség esetén az FEG
paraméterét is.
← Az AMP (Amplitude) és az AEG (Amplitude Envelope Generator, amplitúdó
burkológörbe-generátor) kijelzőoldalakon a hangerőt és az elemek kimenő jeleire
vonatkozó paramétereket, szükség esetén az AEG paraméterét is beállíthatjuk.
← Az LFO (alacsony frekvenciás oszcillátor) kijelzőoldalán beállítjuk az elemek által
használt modulációs paramétereket.
0
0 Elmentjük az átalakított hangszínt
0
0 Egy hangszín kiválasztása

0A [VOICE]-gombbal belépünk az üzemmódba. Kiválasztjuk az átalakítani kívánt hangszín
számát.
0

0 Az átdolgozás előtt a Voice Job- üzemmódban másoljuk át a kívánthoz leginkább hasonló hangszínt a
felhasználói memóriába (User Memory)! Ha egy hangszínt alapjaitól fogva akarunk felépíteni, akkor először a
belső memóriában lévő változat beállításait állítsuk vissza a kezdeti állapotra. Ennek módját l. később.
0

0 Belépünk a Voice Edit-üzemmódba
0A Voice Play- üzemmódból az [EDIT]-gombbal lépünk át a szerkesztő üzemmódba, ahol a
hangszínt átalakítjuk.
0

0
0

0

0

0

0Common Edit és Element Edit

0
0Minden hangszín max. négy elemből áll.
0
0Az elemek be- és kikapcsolása
Az
összes
elemre
vonatkozó
0
0
paramétereket nevezzük Common Edit0
Voice
Edit-üzemmódban
a
paramétereknek.
A
Voice
Edit0
[MUTE]-gombbal kapcsolhatjuk
üzemmódnak vannak Common Edit0
ki átmenetileg az elemeket. Ezen
kijelzőoldalai, és olyanok, ahol az egyes
0
a
módon
kikapcsolhatunk
elemekre
vonatkozó
paramétereket
0
elemeket, hogy jobban halljuk
állíthatjuk be.
0
azt, amelyiken éppen dolgozunk.
0Voice Edit-üzemmódban az [+][-]0
gombokkal kapcsolhatunk át a Common0
beállításokról az elemekre vonatkozó
0
beállításokra.
0
0
0 0
0 0A kijelzőoldalak között való mozgás és a beállítások bevitele
0 0
0Miután kiválasztottunk egy Common Edit- vagy egy Element Edit-kijelzőt, utána a
0
{PAGE}-gombbal mozoghatunk a kijelzőoldalak között.
0
0Minden oldalon találunk egy sor paramétert. Miközben "lapozgatunk", a kijelző
0
jobb szélén lévő nyíl mutat a kezelőfelöleti paraméterlistán szereplő paraméterre. A
0
paraméter értékét az {INC/YES} {DEC/NO}-gombokkal állíthatjuk be. Egyes
0
paraméterek több kijelzőoldalra is kiterjednek, ezt a kijelző jobb felső sarkában egy
0
ilyen nyíl jelzi: " ". A kijelzőoldalak között a { }{ }-gombokkal mozoghatunk.
0
0
0
0 Common Edit-kijelzőoldalak - Az általános paraméterek beállítása
0

0Minden hangszín 1-4 elemből áll. Az alábbiakban azokról a paraméterekről lesz szó,
amelyek az összes elemre vonatkoznak.
0

← Általános (Common General)

0A PAGE 1 - 4 oldalon általános paramétereket állítunk be, mint pl. a hangszín nevét, a
kimeneteket és egyebeket.

0

← Controllerek (Common Controller)
← A PAGE 5 - 10 oldalon a különböző kezeőfelületi és hátoldalra csatlakoztatható
controllerek funkcióit szabhatjuk meg és végezhetünk beállításokat. Pl. olyan
paramétereket rendelhetünk hozzá a modulációs tárcsához, amelyekkel valós időben
befolyásolhatjuk a hangzást.
←

← Effektek (Common Effect)

0A PAGE 11 - 17 oldalakon hangszín effektparamétereket állíthatunk be. Két
rendszereffekt (Reverb és Chorus) és a Variatioin effekt tartozik hozzá.

0

0 Az elemek paramétereinek beállítása
←

← OSC/MIX (Oscillator/Mix)

0Itt főleg azokat a paramétereket állítjuk be, amelyek a hangszínek alapját képező
hullámformákra vonatkoznak. Megadhatjuk a hullámformát, a hangerőt, a hangterjedelmet
és egyéb paramétereket.

0

← Element Sw
← Itt határozzuk meg, hogy az illető elem szóljon-e.
←

← Wave Selection
← Itt választjuk ki az egyes elemek hullámformáját.
←

← Level (Pegel)
← Pan (Panorama)
← Itt adjuk meg az egyes elemek hangerejét (kimeneti szintjét: output level) és a sztereó
hangképben elfoglalt helyét (Pan).
←

0NtLmt-L/H (Hangterjedelem alsó és felső határértéke)
0VelLmt L/H (Velocity - billentéserősség alsó és felső határértéke)
0Itt állítjuk be az egyes elemek hangterjedelmét (a billentyűzetnek azt a szakaszát, amelyen
az elem hangokat ad) és a billentés-érzékenység (Velocity) értékét. Minden elemhez
megadhatunk egy értéket. Ezekkel a paraméterekkel "egymásra rétegezhetünk" elemeket,
és vezérelhetjük a kiadásukat. Az egyik elemet hozzárendelhetjük pl. a felső, egy másikat
az alsó billentyűzetszakaszhoz, vagy elérhetjük, hogy két elem átfedje egymást egy
bizonyos szakaszon, itt kettős hangzást érhetünk el.
0Emellett minden elemet beállíthatunk úgy, hogy csak egy meghatározott
billentéserősségre reagáljon, tehát az egyik elem gyengébb leütésre is megszólal, míg a
másik csak erősebbre.

0

← Hangmagasság (Pitch)
← A PAGE 7 - 12 oldalon megadhatjuk az egyes elemek alapvető hangmagasságát. Egyes
elemeket elhangolhatunk, eltolhatjuk az oktávbeállítást stb. A PEG-beállításokkal
meghatározhatjuk a hangmagasság-változások időbeli lefolyását.
← PCH PEG (Pitch Envelope Generator, Pitch burkológörbe-generátor)
0Ezzel irányíthatjuk a hangmagasság alakulását a billentyű leütésének pillanatától a
billentyű felengedéséig. A PEG- paramétereket minden elemhez külön be lehet állítani. Az
eredeti útmutató 50. oldalán látható diagram a - d jelzései mutatják az Attack - Release
beállításait. Minél magasabb az érték, annál gyorsabban változik a hangmagasság a
következő beállított szintig.
0

← FILTER (Szűrő)
0A szűrővel (PAGE 13 - 22) minden elem hangzásbeli jellemzőit befolyásolhatjuk úgy,
hogy korlátozzuk a hullámformához tartozó harmonikus felhangokat. Több szűrőtípus
létezik, de lényegében mind ugyanúgy működik. A szűrő bizonyos frekvenciájú
felhangokat átenged, míg másokat kiszűr. Ezzel változik az eredeti hullámforma
harmóniatényezője. Az S03 LPF (Low Pass Filter = aluláteresztő szűrő) szűrőt használ.
jelszintjét is. Beállíthatjuk azt a görbét is, amely a szűrőparaméterek időbeli alakulását
jellemzi.
0

← FEG (Filter Envelope Generator, szűrő-burkológörbe-generátor)
0Ezzel vezérelhetjük a hangszín alakulását a billentyű leütésének pillanatától a
felengedésig. Amikor leütünk egy billentyűt, az Envelope- beállításnak megfelelően,
változik a határfrekvencia (Cutoff). Ezen a módon például automatikus wau- effektet
hozhatunk létre. Az FEG- paramétereket minden elemhez beállíthatjuk.
0Az eredeti útmutató 51. oldalán látható diagram a - d jelzései mutatják az Attack Release beállításait. Minél magasabb az érték, annál gyorsabban változik a szűrőbeállítás a

következő beállított szintig, ill. annál rövidebb ideig tart a határfrekvencia szintek közötti
megváltozása.
0

← AMP (Amplitudó)
0A PAGE 23 - 31 oldalon állítjuk be az egyes elemek hangerejét, továbbá a véghangerőt,
amely a kimenetekhez kerül. Az egyes elemek jelei a beállított hangerővel kerülnek az
effekt- modulhoz. Az AEG segítségével megadhatjuk a hangerő időbeli változásának
menetét is.
← AEG (Amplitude Envelope Generator, amplitudo-burkológörbe-generátor)
0Ezzel vezérelhetjük a hangerő alakulását a billentyű leütésének pillanatától a
felengedésig. Miután leütünk egy billentyűt, az Envelope- beállításnak megfelelően
változik a hangerő. Az AEG- paramétereket minden elemhez beállíthatjuk.
0Az eredeti útmutató 51. oldalán jobbra látható diagram a - d jelzései mutatják az Attack Release beállításait. Minél magasabb az érték, annál gyorsabban változik a hangerő a
következő beállított szintig.
0

0

0Az EG Rate és Time beállításokról (Voice üzemmód)
0
0
0
0Az EG (Envelope Generator, burkológörbe-generátor) dolgozza fel és alakítja a
0
hanggenerátor kimeneti szintjét a billentyű leütésének pillanatától a billentyű
0
felengedéséig. A szint (az eredeti útmutató 52. oldalán lévő diagram "y" tengelyén)
0
mindig a hangzás valamely aspektusára vonatkozik attól függően, melyik EG-t
0
használjuk (PEG - hangmagasság, FEG - határfrekvencia, AEG - hangerő).
0
0Az időbeli változást a "Rate" paraméter irányítja: ez az az idő, ameddig a hangzás
0
változása egyik szinttől a másikig végbemegy.
0
A diagram mutatja, hogyan befolyásolják a hangzást az egyes beállytások. A szintek
0
közötti változást kisebb értékekkel hosszabíthatjuk meg ill. lassíthatjuk le.
0
← LFO (Low Frequency Oscillator, alacsony frekvenciás oszcillátor)
0A PAGE 32 - 35 oldalon az LFO beállításait végezhetjük el, ez, mint a neve is mutatja,
mély frekvenciájú hullámokat képez. Ezekkel variálhatjuk az elemeknél a hangmagasságot,
a szűrőt vagy az amplitudót, hogy olyan effekteket hozzunk létre, mint a vibrato, wau vagy
tremolo. Hogy mely LFO-paraméterek állíthatók be, az az elem jellegétől függ.
0

0 Az átszerkesztett hangszínek elmentése
0

0128 normál és 2 ütős felhasználói hangszínt menthetünk el a belső User memóriába vagy egy
külső rögzítő berendezésre.
0

0 Amikor elmentünk egy hangszínt, a memóriahelyen lévő korábbi adatok törlődnek! A fontos adatok ezért
célszerű mindig kimenteni.

0
0
0
0

Effektek
53. oldal

0

0A hangszín programozásának utolsó lépésében az effektparamétereket állítjuk be, amelyek
ismét módosítják a hangzás jellegét. A rendszereffektek az egész hangzást befolyásolják,
legyen szó hangszínről vagy multiról. Az Insert-effektek viszont a hangszín egyes elemeire
hatnak. A szintetizátor két rendszereffekt-egységgel (Reverb és Chorus) és egy Variationeffektegységgel rendelkezik.
0Minden hangszínhez (VOICE-üzemmódban ) és minden Multihoz (Multi-üzemmódban)
különböző effekteket állíthatunk be, ráadásul variálhatjuk az effektek közötti jelutat is.

0

Reverb-egység (Téreffekt)
0

0A Reverb-egység 11 különböző téreffektet kínál. Ezekkel kisebb és nagyobb helyiségek
akusztikai jellemzőit szimulálhatjuk. Voice üzemmódban minden hangszínhez külön
beállíthatjuk a Reverb-paramétert. Multi üzemmódban az effekt a teljes Multira hat.

0

Chorus-egység (Kóruseffekt))
0

0A Chorus-egység 11 különböző kóruseffektet kínál, pl. "Flanger"-t és másokat. Ezekkel
teltebb hangzást hozhatunk létre. VOICE-üzemmódban minden hangszínhez külön
beállíthatjuk a Chorus-paramétert. Multi üzemmódban az effekt a teljes Multira hat.

0

Variation Effekt
0

0Ebben az egységben 42 effekt közül választhatunk. Ezek között vannak olyan standard
effektek, mint a Reverb, de több különleges is, mint a Distortion (torzítás), amely a hangzást
teljesen megváltoztatja.
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rendszer- és Insert-effektek
A Reverb és Chorus mindig rendszereffekt, azaz csak az összes szólamra egyszerre
lehet alkalmazni. Az éppen kiválasztott Variation-effektet alkalmazhatjuk rendsezr- és
Insert-effektként is; az utóbbi esetben csak egyetlen szólamhoz rendeljük hozzá.

Az effektek elvileg ugyanúgy működnek, mint egy igazi keverőpult esetében, mint az
eredeti útmutató 54. oldalán látható. A rendszereffekteket pl. olyan hangszereknél
(azaz szólamoknál) használjuk, amelyek a keverőpult különböző csatornáira vannak
bekötve; az egyes csatornák "részesedését" az effektből a csatorna Effect Sendszabályzójával, a rendszereffekt összhangerejét az Effect Return szabályzóval lehet
0
beállítani. Egy Insert-effekt egy csatorna jelfolyamába lehet "beiktatni" (insert), ezért
0
csak egy hangszínt befolyásol.
0
0 Voice üzemmódban az Insert-effekteket csak egyetlen hangszínre, Multi üzemmódban
0 egyetlen szólamra alkalmazhatjuk. Multi Play üzemmódban a rendszer- és Insert0 effektek konfigurációját részletekbe menően az XG-songadatok vezérlik.
0
0
0

0Effektek Voice üzemmódban
0

0Itt beállíthatjuk a Reverb és Chorus Effect Send- paraméterét, majd a beállítást elmenthetjük
a hangszínnel együtt.
0Varitation-effektek esetében beállíthatjuk a típust és a különböző paramétereket, és minden
hangszínhez megadhatjuk, hogy az effekt éljen-e. A Variation-blokkban átszerkesztett jelek
keverve jutnak a Reverb és Chorus effektegységhez.
0

0 Voice üzemmódban az ütős hangszínekhez nem lehet Variation-effekteket keverni.
0

0Effektek Multi üzemmódban
0

0Minden effektegységhez meghatározhatjuk az effekttípust és beállíthatjuk a paraméterértékeket. Ha Insert-effektként használunk Variation-effektet, akkor azt csak egyetlen
szólamhoz tehetjük hozzá.
0

0Mint az eredeti útmutató 54. oldalán látható rajz mutatja, a Reverb és Chorus egység
rendszereffektek, amelyek az Effect Send beállítástól függően minden szólamhoz
hozzáadódnak, a rendszereffektek összhangerejét pedig az Effect Return szabályzó határozza
meg, mint egy igazi keverőpultnál. Amikor egy Variation-effektet Insert-effektként
használunk, a jelegységek sorban vannak kötve, és az effekt csak a kijelölt szólamra
érvényesül.
0
0Az oldal további ábrái a jel útját mutatják az effektegységek között.
0
0Voice
0

0*A kiválasztott effekttípustól függően a Dry/Wet paraméter esetleg nem állítható be. A
részleteket az adatlista effektparaméterei között találjuk.
0Multi
0* A kiválasztott effekttípustól függően a Dry/Wet paraméter esetleg nem állítható be. A
részleteket az adatlista effektparaméterei között találjuk.
0Var Connect beállítása "SYS"
0

0

0*A Dry Level gyári beállítása "127". Ezt nem állíthatjuk be a kezelőfelületen, csak egy külső
MIDI-berendezésről küldött megfelelő üzenettel.
0

0Referenciarész
0

Multi Üzemmód

55.oldal

Multi Edit
0

0Az alábbiakban azokról a Multi Edit-paraméterekről lesz szó, amelyekkel az egyes Multikat
átalakíthatjuk. Ezeket két csoportba sorolhatjuk: Common-paraméterekre - ezek az összes
szólamra (Part) érvényesek, és szólamspecifikus paraméterekre.
0

0 Először ki kell jelölnünk egy multit, mielőtt belépünk a Multi Edit üzemmódba. Minden Multihoz egyenként
be lehet állítani és el lehet menteni a paramétereket.
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0Az „ E ” jel
Amikor a Multi Edit-üzemmódban
egy paramétert megváltoztatunk, a
kijelzőn balra fenn egy "„E” látható.
Ez azt jelzi, hogy a beállításokat
megváltoztattuk, de még nem
mentettük el.

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0Szólamok be- és kikapcsolása
Multi Edit üzemmódban ezt a
{MUTE}-gombbal tehetjük meg. A
kikapcsolt szólam jelzőfénye villog.
Egy Multi egyes szólamait átmenetileg
kikapcsolhatjuk, hogy a szólamokat
egyenként meghallgathassuk.

0Az összehasonlító funkció (Compare)
0

0Ezzel a funkcióval összehasonlíthatjuk a
beállítások elvégzése előtti és utáni
állapotot.
0

0 Multi Edit-üzemmódban megnyomjuk
az [COMPARE(EDIT)]-gombot. Villogni
kezd az EDIT LED jelezve, az átdolgozás
előtti hangszínbeállítások rövid időre
visszaállnak, hogy lehetővé váljon az
összehasonlítás.
0 Az összehasonlítás alatt a [DEC/NO]
[INC/YES]-gombok nem élnek.

 Ha az [EDIT]-gombot még egyszer
megnyomjuk, az összehasonlító funkció
kikapcsol, és visszaáll az átdolgozott
Multi.

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0Common Edit és az egyes szólamok átszerkesztése

0Egy multi max. 16 hangszínes szólamból állhat. A Common Edit-paraméterekkel
olyan beállításokat végezhetünk, amelyek valamennyire vonatkoznak. A Multi Edit
üzemmódban vannak még ezen kívül olyan kijelzőoldalak is, amelyeken az egyes
szólamokat (Prt Edit oldalak)szerkeszthetjük át.
Multi Edit üzemmódban az [+][-]-gombokkal válthatunk át a Common és Part Edit
kijelzőoldalak között.

0

0Multik elmentése (Multi Store)
0

0A beállítások elvesznek, amint másik Multit vagy másik üzemmódot
választunk. Ennek megelőzésére célszerű az átdolgozott Multit a Multi Storefunkcióval elmenteni. Részleteket l. később.
 - Ha egy Multit az alapoktól fogva építünk fel, érdemes az átdolgozás előtt a kiinduló Multi
beállításait a Multi Job-üzemmód "Initialize" funkciójával törölni.

0
0
0Common

(Az összes szólamra vonatkozó beállítások)

0

0Ebben a szakaszban az összes szólamra vonatkozó beállításokról lesz szó. Hat menüből
választhatunk, mindegyik több oldalra (PAGE) terjed ki.
0

Common General (PAGE 1-3)
Common Effect (PAGE 4-21)
1 Name
Itt adhatunk meg egy Multi-nevet, amely max. 8 karakterből állhat.
Választhatunk hozzá egy kategórianevet is, amely a név bal oldalán áll.

 A név megadása ugyanúgy történik, mint a hangszíneké, részletesen l. ott.
2.Total Vol (Total Volume)
A Multi összhangerejét adja meg.
 Beállítások: 0 ~127

3.Transpose
Itt végezzük el a szólamok transzponálást félhangnyi lépésekben.
A MIDI-átvitellel érkező jelekre nem hat.
 Beállítások: -24 (-2 oktáv) ~ +24 (+2 oktáv)

 Ez a paraméter nem hat a dobszólamokra (Drum).
4.RevEF (Reverb Effekt Typ)
Itt választjuk ki a téreffekt típusát, az ezt követő oldalakon
pedig beállítjuk a paramétereket.
 Beállítások: l. a külön adatlistában

5. Reverb Parameter
Itt állítjuk be a téreffekt paramétereit.
 Beállítások: A rendelkezésre álló paraméterek az effekt típusától függnek.

A típusokról és paraméterekről bővebben l. a külön adatlistát.

6. Rev Return (Reverb Return)
Itt állítjuk be a téreffekt visszavezetési szintjét, vagyis azt,
a Reverb effektjel mekkora része keverődjön hozzá a Multi audiojeléhez.
Beállítások: 0 ~127

7. Reverb Pan
Itt határozzuk meg a téreffektjel helyét a szeteró hangképben.
 Beállítások: L63 (bal szél) ~ C (közép) ~ R63 (jobb szél)

Az értékeket megadhatjuk a számgombokkal is:
1 ~ 63: L63 ~ L01

64:C

65 ~ 127: R01 ~ R63

8. ChoEF (Chorus Effekt Type)
Itt állítjuk be a kóruseffekt típusát, a következő oldalakon
pedig ennek paramétereit.
 Beállítások: bővebben l. a külön adatlistát.

9. Chorus Parameter
Itt állítjuk be a kóruseffekt paramétereit.
 Beállítások: A rendelkezésre álló paraméterek az effekt típusától függnek.
A típusokról és paraméterekről bővebben l. a külön adatlistát.

10. Cho Return (Chorus Return)
Itt állítjuk be a kóruseffekt visszavezetési szintjét, vagyis azt,
a Chorus effektjel mekkora része keverődjön hozzá a Multi audiojeléhez.
 Beállítások: 0 ~127

11. Chorus Pan
Itt határozzuk meg a kóruseffektjel helyét a szeteró hangképben.
 Beállítások: L63 (bal szél) ~ C (közép) ~ R63 (jobb szél)

 Az értékeket megadhatjuk a számgombokkal is:
1 ~ 63: L63 ~ L01

64:C

65 ~ 127: R01 ~ R63

12. SndChoRev ( Send Chorus to Reverb)
Itt adjuk meg a jel adásszintjét, miközben a kósureffekttől
a téreffektblokkhoz halad.
 Beállítások: 0 ~ 127

13. VarEff (Variation Effekt-Typ)
Itt választjuk ki az effekt típusát, a következő oldalakon
pedig elvégezzük a paraméterek beállítását.
 Beállítások: bővebben l. a külön adatlistát.

14. Variation Parameter
Itt állítjuk be a különböző effektparamétereket.
 Beállítások: A rendelkezésre álló paraméterek az effekt típusától függnek.
Bővebben l. a külön adatlistát.

15. VarConnect (Variation Connection)
Itt határozzuk meg a Variation-effekt minőségét: rendszer- vagy Insert-effekt.
 Beállítások: INS (Insert), SYS (System, rendszer)

16. Var Return (Variation Return)
Itt határozzuk meg az effekt visszavezetési szintjét, vagyis,
hogy az effektjel mekkora része keverődjön a Multi audiojeléhez.
 Beállítások: 0~127

 Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS" beállításnál a
kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

17. Var Pan (Variation Pan)
Itt határozzuk meg a Variation-effektjel helyét a szeteró hangképben.
 Beállítások: L63 (bal szél) ~ C (közép) ~ R63 (jobb szél)

 Az értékeket megadhatjuk a számgombokkal is:
1 ~ 63: L63 ~ L01 64:C

65 ~ 127: R01 ~ R63

 Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS"
beállításnál a kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

18. SndVarRev (Send Variation to Reverb)
Itt állíthatjuk be a Variation-effektblokktól a Reverb-blokkhoz kerülő jel adásszintjét.
Beállítások: 0~127

 Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS" beállításnál a
kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

19. SndVarCho (Send Variation to Chorus)
Itt állíthatjuk be a Variation-effektblokktól a Chorus-blokkhoz kerülő jel adásszintjét.
 Beállítások: 0 ~127

 Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS" beállításnál a
kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

20. MW VarCtl (MW Variation Effect Control Depth)
Itt állíthatjuk be a modulációs tárcsa (MW = Modulation Wheel) Variation-effektre gyakorolt
hatásának mélységét (Control Depth).
 Beállítások: -64 ~+63

 Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS" beállításnál a
kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

21. AC1 VarCtl(AC1 Variation Effect Control Depth)
Itt állíthatjuk be az Assignable Contoller-ek (AC1 = contollerek, amelyekhez funkciókat
rendelhetünk hozzá)) Variation-effektre gyakorolt hatásának mélységét (Control Depth).
 Beállítások: -64 ~+63



Ez a paraméter csak akkor áll rendelkezésre, ha a 15. VarConnect beállítása "SYS". "INS" beállításnál a
kijelzőn "***" látható, és a paraméter értékét nem lehet megváltoztatni.

 Mely paramétert vezérli az AC1, a kijelölt Variation-effekttől függ. Bővebben l. a külön adatlistát.


Az AC1-ről bővebben olvashatunk a Multi üzemmód további részében, továbbá a Utility üzemmódnál.

Szólamonkénti beállítások
A továbbiakban azokról a paraméterekről lesz szó, amelyeket külön lehet beállítani egy Multi
minden egyes szólamához.

 Ezek listáját megtaláljuk az eredeti útmutató 20. illetve 22. oldalán.
Voice Selection (PAGE 1)
Part MIX (PAGES 2-5)
Part General (PAGES 6-9)
Part Tone (PAGES 10-14)
Part Controller (PAGES 15-21)
Part Effect (PAGES 22-24)
1. A hangszínek kiválasztása
Minden szólamhoz kiválaszthatunk egy hangszínt. A [+][-]-gombokkal kiválasztjuk előbb a
szólamot, majd a hangszínt. A kijelző képe a kiválasztott hangszíntől függ.

 Kiválasztjuk előbb a hangszín-memóriát a következő gombok egyikével: [PRESET], [USER], [GM/XG].
 Egy dobhangszín kiválasztásához lenyomva tartjuk a [DRUM]-gombot, majd utána nyomjuk le valamelyik
memóriabank gombját.

 A hangszínt úgy lehet kiválasztani, ahogyan a Category Search funkciónál leírtuk, l. korábban.
 A kategóriák listáját l. az eredeti útmutató 71. oldalán.
 PRESET
Beállítások: PR001 ~PR128

← USER

Beállítások:US001~US128, USDR01 ~USDR02

← GM/XG
Az egyes hangszínbankok között a [ ][ ]gombokkal mozoghatunk, ezekkel választhatjuk
ki a programszámot is.
 Beállítások:
Bank Select:
BK*** (L. az XG hangszínlistákat is az adatlistában)
Programszám: G001 ~ XG128 (A ténylegesen rendelkezésre álló programok száma a kijelölt banktól függ.
Részleteket l. a külön adatlistában)

2. Volume
Itt állítjuk be a szólam hangerejét.
 Beállítások: 0 ~127

3. Pan
Itt állítjuk be a szólam helyét a panoráma-hangképben.
 Beállítások: Rnd (Random: a panorámapozíció minden leütésnél véletlenszerűen változik),
L63 (bal szél) ~ C (közép) ~ R63 (jobb szél)

 Az értékeket megadhatjuk a számgombokkal is:
0: Rnd

1 ~ 63: L63 ~ L01

64:C 65 ~ 127: R01 ~ R63

4-1. NtLmt-L (Note Limit Low)
4-2. NtLmt -H (Note Limit High)
Minden szólamhoz beállíthatjuk a billentyűzet legmélyebb (Low) és legmagasabb (High)
hangját. A szólam csak a megadott billentyűzetszakaszon belüli hangokat használhatják.

 Beállítások: C-2 ~G8

 A beállítás úgy is történhet, hogy lenyomva tartjuk az [ENTER]-gombot, közben pedig leütjük az illető
billentyűt.

5-1. VelLmt-L (Velocity Limit Low)
5-2. VelLmt-H (Velocity Limit High)
Minden szólamhoz beállíthatjuk a Velocity-tartomány legalacsonyabb (Low) és legmagasabb
(High) értékét, amelyek között a szólam reagál a leütésre. A szólam csak azokat a hangokat
szólaltatja meg, amelyek a megadott leütési határértékek közé esnek.
 Beállítások: 0 ~127

6. Rcv Ch (MIDI Receive Channel)
Itt állítjuk be az egyes szólamok MIDI vételi csatornáját. Minden szólam csak azokat a MIDIüzeneteket veszi, amelyek az itt beállított csatornán jönnek. A szólamhoz, amelynek nem kell
MIDI-üzeneteket vennie, a beállítás "off".
 Beállítások: 1 ~ 16, off (kikapcsolva)

7-1. NoteShift
7-2. Detune
Ezek a paraméterek az egyes szólamok hangmagasságát határozzák meg.
← NoteShift
Meghatározza, hány félhanggal toljuk el (shift) a hangok hangmagasságát.
 Beállítások: -24 ~0~ +24

← Detune
Itt végezhetjük el a finom hangolást. Meleg elhangolás-effekteket érhetünk el vele.
 Beállítások: -12,8 (Hz) ~ 0 ~ +12,7 (Hz)

 Ha az értéket a számgombokkal adjuk be, tekintsünk el a tizedesvesszőtől!
Pl. -1,5 esetén lenyomjuk a "-", "1" és "5" gombot.

8. Mono / Poly
Itt választhatunk a monofon (egyszerre egy hang) és
polifon (egyszerre több hang) lejátszási mód között.
 Beállítások: mono, poly

Ha a Part Mode beállítása "drum", a kijelzőn "***" látható,
és a paramétert nem lehet beállítani.

9. Part Mode
Itt adjuk meg, hogy normál vagy dobhangszínt használunk-e.
 Beállítások:
norm (normál hangszín)
drum (dobhangszín)
drumS1/2 (Drum Setup 1/2)
Ez a beállítás automatikusan megjelenik, amikor egy vásárolt lemezről songokat
játszunk le.

 Minden szólam, amely nem "norm", "drum"-nak számít.
 Ha egy Drum Kit Voice Edit üzemmódban létrehozott dobhangszínt akarunk használni, a beállítás "drum".
 Ha MIDI-n át egy XG System On-üzenet érkezik, ez a paraméter automatikusan "drumS 1/2"-re áll be. Ha
azonban ekkor egy Drum Voice Edit üzemmódban létrehozott donhangszínt akarunk használni, az alábbi MIDI

SysEx-parancsot kell küldenünk a hangszernek, hogy a Part Mode beállítása "drum" legyen: F0 43 10 4C 08 nn
07 01 F7 (nn = szólam száma)

10-1. VelSnsDpt (Velocity Sensitivity Depth)
10-2. VelSnsOfs (Velocity Sensitivity Offset)
Itt állíthatjuk be minden szólamhoz a Velocity-érzékenységet (Sensitivity Depth) és a
Velocity-t növelő állandó értéket (Offset).
 Beállítások: 0 ~127

← VelSnsDpt
Mint az eredeti útmutató bal oldalai diagramja mutatja, a nagyobb értékek a voltaképpen
a billentyűk leütésével keletkező Velocity-értékek aránytalan változásával járnak.
← VelSnsOfs
A másik ábra azt mutatja, hogy változnak a Velocity-értékek, ha valamennyihez
hozzáadunk egy állandó számértéket.
11-1. Cutoff
11-2. Resonance
Itt állíthatjuk be a szólam hangzását befolyásoló szűrőparamétereket.
A szűrő a hanggenerátor egyik modulja, amely a hangszínt befolyásolja azáltal, hogy az
audiojel egy meghatározott frekvencia-tartományát kiszűrő. Az S03 LPF, azaz aluláteresztő
szűrővel rendelkezik.
 Beállítások: -64 ~+63

← Cutoff
Itt állíthatjuk be az aluláteresztő szűrő határfrekvenciáját. Csak az ennél alacsonyabb
frekvenciákat engedi át a szűrő.
← Resonance
Itt állítjuk be a rezonanciát, amellyel a frekvenciák szintje a határfrekvencia közelében
felerősödik. Ez a hangzásnak sajátos jelleget kölcsönöz.
12-1. Attack Tm (Attack Time)
12-2. Decay Tm (Decay Time)
12-3. Release Tm (Release Time)
Itt állítjuk be az egyes szólamokhoz az EG (burkológörbe-generátor) paramétereit. Három
paraméterrel befolyásolhatjuk a hangerő és a szűrő változásainak időbeli lefolyását attól a
pillanattól kezdve, hogy leütöttük a billentyűt, addig a pillanatig, amíg végképp fel nem
engedjük (vagy a hangerő nullára nem esik vissza).

 Ez a három paraméter befolyásolja mind az AEG (Amplitude EG), mind az FEG (Filter EG) menetét.
 Beállítások: -64 ~+63

← Attack Tm
Ez befolyásolja a berezgési időt, vagyis az időt, ameddig a Voice a billentyű leütésétől
kezdve, a nulláról eléri a csúcsszintet. Pozitív értékek növelik, negatív értékek
csökkentik az időt.
← Decay Tm
Ez befolyásolja a Decay időt, vagyis az időt, ameddig a Voice a csúcsszintről elér egy
kitartott szintet. Pozitív értékek növelik, negatív értékek csökkentik az időt.
← Release Tm
Ez befolyásolja a Release időt, vagyis az időt, ameddig a Voice a billentyű
felengedésétől kezdve teljesen lecseng. Pozitív értékek növelik, negatív értékek
csökkentik az időt.

13-1. PEGIntL (PEG Initial Level)
13-2. PEGAtkTm (PEG Attack Time)
13-3. PEGRelL (PEG Release Level)
13-4. PEGRelTm (PEG Release Time)
Itt állíthatjuk be az egyes szólamok Pitch burkológörbe-generátorának paramétereit. Négy
paraméter befolyásolja a hangmagasság időbeli változását, amely a billentyű leütésétől kezdve
a billentyű felengedéséig (vagy a hangerő nullára való csökkenéséig) tart.
 Beállítások: -64 ~+63

← PEGIntL
Meghatározza a kezdeti szintet (Initial Level), azaz a hangmagasságot, amellyel a hang a
billentyű leütésekor megszólal.
← PEGAtkTm
Ez befolyásolja a berezgési időt, vagyis az időt, ameddig a hangmagasság a billentyű
leütésétől kezdve, az Initial (kezdeti) szintről eléri a normál hangmagasságot.
← PEGRelL
Meghatározza a végszintet, amelyet a hangmagasság a billentyű felengedése (Release)
után elér.
← PEGRelTm
Meghatározza a Pitch burkológörbe-generátor Release idejét, azaz az idő, amely alatt a
hangmagasság eléri a Release szintet a billentyű felengedése után.
14-1. Vib Rate (Vibrato Rate)
14-2. Vib Depth (Vibrato Depth)
14-3. Vib Delay ( Vibrato Delay)
 Beállítások: -64 ~+63

← Vib Rate
Meghatározza a hangmagasság-moduláció sebességét.
← Vib Depth
Meghatározza a hangmagasság-moduláció hatásmélységét.

 A dobhangszínekhez nem állítható be.
← Vib Delay
Meghatározza a késleltetést (Delay), amellyel a vibrato a billentyű leütése után indul.
Minél magasabb az érték, annál nagyobb a késleltetés.

 A dobhangszínekhez nem állítható be.
15-1. Porta Sw (Portamento Switch)
15-2. PortaTime (Portamento Time)
Itt állíthatjuk be a portamento-paramétereket. A portamento két egymás után játszott hang
közötti folyamatos hangmagasság-átmenet.
← Porta Sw
Itt kapcsoljuk be és ki a portamentót.
 Beállítások: off, on

← PortaTime
Itt állítjuk be a hangmagasság-változás idejét. Nagyobb értékeknél a változás lassabb.
 Beállítások: 0 ~127

16. PB Range ( Pitch Bend Range)
Itt állíthatjuk be félhangonként azt a tartományt, amelyen belül egy hang hangmagasságát a
Pitch Bend-tárcsával maximálisan megváltoztathatjuk. A +12 érték pl. azt jelenti, hogy a
tárcsával a hangmagasságot max. egy oktávval változtatjuk meg.
 Beállítások: -24 ~ +24

17. MW FltCtl (MW Filter Control)
Itt állítjuk be, milyen mértékű legyen a modulációs tárcsa (MW = Modulation Wheel) hatása a
szűrő határfrekvenciájára (Cutoff).
 Beállítások: -64 ~ +63

18-1. MW PMod (MW Pitch Modulation Depth)
18-2. MW FMod (MW Filter Modulation Depth)
18-3. MW AMod (MW Amplitude Modulation Depth)
Itt állíthatjuk be, milyen mély (Depth) legyen a modulációs tárcsa (MW = Modulation Wheel)
hatása a hangszín hangmagasság- (Pitch), szűrő- (Filter) és hangerő- (Amplitude)
modulációjára.
 Beállítások: 0 ~127

← MW PMod
Itt állítjuk be az értéket, amellyel a hangmagasság-moduláció változik, amikor a
modulációs tárcsát használjuk. Minél nagyobb az érték, annál erősebben hat a modulációs
tárcsa a modulációra (a vibratohatás erősebb).
← MW FMod
Itt állítjuk be az értéket, amellyel a szűrő határfrekvenciája változik, amikor a modulációs
tárcsát használjuk. Minél nagyobb az érték, annál erősebben hat a modulációs tárcsa a
modulációra (a wau-effekt erősebb).
← MW AMod
Itt állítjuk be az értéket, amellyel az amplitúdó-moduláció változik, amikor a modulációs
tárcsát használjuk. Minél nagyobb az érték, annál erősebben hat a modulációs tárcsa a
modulációra (a tremolóhatás erősebb).

 A kiválasztott LFO-hullámtól és az Amplitude Modulation Depth értékétől függően a modulációs tárcsa
mozgatása nemkívánt zörejeket idézhet elő. Ilyenkor csökkenteni kell az értékeket.

19. AC1 CC No (AC1 Control Change Number)
Minden szólamhoz meghatározza, mely MIDI Control Change Number-t (vezérlésváltási
számot) értelmezze a hangszer AC1-ként (Assignable Controller 1 = controller, amelyhez
funkciót lehet hozzárendelni).
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 Beállítások: 0 ~ 95

Voice üzemmódban ugyanezt a paramétert a Utility üzemmódban állíthatjuk be.

AC1 (Assignable Controller 1)
Ez csak egy külső MIDI-controller (pl. egy MIDI-keyboardra kötött lábpedál) esetében
használható. Ezt a paramétert beállítjuk arra a Control Change számra, amelyet a csatlakoztatott
MIDI-controller használ, a MIDI controllert arra használhatjuk, hogy az S03 hangzását a többi
AC1-paraméter - mint AC1FltCtl, AC1FMod/PMod vagy AC1VarCtl a Variation-effektnél szerint megváltoztassa.
Ha pl. az AC1 controllerszáma "2", akkor a külső MIDI-berendezésre csatlakoztatott Breath
controllert használhatjuk arra, hogy a szólam hangszínét vezéreljük.
Ha a csatlakoztatott MIDI-contoller a "0" Control Change számot adja, a szólamot megfelelő
AC1-beállítás mellett sem vezérelhetjük vele. Az optimális hatáshoz a többi AC1-paramétert is
megfelelően kell beállítani.

20. AC1FltCtl (AC1 Filter Control)
Itt állítjuk be az értéket, amellyel megváltozik a határfrekvencia,
ha az Assignable Contoller 1 használatban van.
 Beállítások: -64 ~ +63

21-1. AC1 FMod (AC1 Filter Modulation Depth)
21-2. AC1 AMod ( AC1 Amplitude Modulation Depth)
Itt határozzuk meg, milyen mértékben hasson a vett MIDI Control Change-üzenet (Assignable
Contoller 1 formájában) a hangszín szűrőjére és amplitudójára.
 Beállítások: 0 ~127

← AC1 FMod
Itt állítjuk be az értéket, amellyel a szűrő határfrekvenciája változik, amikor az
Assignable Controller 1-et használjuk. Minél nagyobb az érték, annál erősebben hat a
controller a modulációra (a wau-effekt erősebb).
← AC1 AMod
Itt állítjuk be az értéket, amellyel az amplitúdó-moduláció változik, amikor az Assignable
Contoller 1-et használjuk. Minél nagyobb az érték, annál erősebben hat a controller a
modulációra (a tremolóhatás erősebb).

 A kiválasztott LFO-hullámtól és az Amplitude Modulation Depth értékétől függően a controller
mozgatása nemkívánt zörejeket idézhet elő. Ilyenkor csökkenteni kell az értékeket.

22. Reverb Send
Itt állítjuk be a téreffekthez kerülő jel adásszintjét.
 Beállítások: 0 ~127

 Ha az érték túl magas, zörejek keletkezhetnek.
Ilyenkor csökkenteni kell a Modulation Depth értékét.

23. Chorus Send
Itt állítjuk be a kóruseffekthez kerülő jel adásszintjét.
 Beállítások: 0 ~127

24. Var Send (Variation Send)
Ha a Variation-effektet Insert-effektként használjuk, itt állítjuk be, hogy az effekt hasson-e a
szólamra. Ha a Variation-effekt rendszereffektként működik, itt állítjuk be az effekthez érkező
jel adásszintjét.
 Beállítások:
- Ha a VarConnect beállítása "INS": on (effekt hat), off (effekt nem hat)

- Ha a VarConnect beállítása "SYS": 0 ~ 127

 Ha a beállítás "INS", a Variation-effektet nem lehet egyszerre több szólamra használni. Csak az utolsó szólam,
amelyhez ezt a paramétert "on"-ra állítottuk, megy át az effektblokkon. "SYS" beállításnál ezzel a paraméterrel
minden szólamhoz beállíthatjuk a Variation-effekthez történő adás szintjét. Be kell állítani a Multi Common
Edit-paramétereket is (PAGES 16 - 21).

Multi Job
Itt különböző műveleteket hajtunk végre a Multikon, pl. szólamokat másolhatunk vagy
paramétereket állíthatunk vissza a gyári beállításra.
0 Mielőtt belépnénk ebbe az üzemmódba, ki kell választanunk egy Multit,
amelyen a műveletet végre akarjuk hajtani.
0

0 Az üzemmódba való belépés módját l. előbb.

Egy művelet végrehajtása
 Multi Play üzemmódban kiválasztjuk a Multit, amellyel valamilyen műveletet akarunk
végrehajtani.

 A [JOB]-gombbal belépünk az üzemmódba.
 A [ ][ ]gombokkal választjuk ki a műveletet.
 A [DEC/NO] [INC/YES]-gombbal választjuk ki a paramétert, amelyre a műveletet
alkalmazzuk.
0 Ez a lépés a Bulk Dump műveletnél elmarad.

 Init Part/CpyPart/CpyVar/CpyCtkl és CpyPart műveleteknél a [+][-]-gombokkal választjuk ki a kiindulási és a
célszólamot.

 Megnyomjuk az [ENTER]-t, mire a hangszer megerősítést kér.
 Az [INC/YES] megnyomása után a hangszer végrehajtja a műveletet, és a kijelzőn rövid
időre megjelenik a "Completed" (Végrehajtva) üzenet, majd a hangszer visszatér a korábbi
kijelzőoldalra.
A [DEC/NO]-gombbal szakítjuk meg a műveletet.

 A hosszabb idő igénylő műveleteknél a folyamat alatt az "Executing..." (Végrehajtás alatt...) üzenet olvasható
a kijelzőn. Ha eközben kikapcsoljuk a hangszert, félő, hogy az adatok elvesznek.

 A [MULTI] gombbal lépünk ki a Multi Job üzemmódból vissza a Multi Play-üzemmódba.
1. Init (Inicializálás)
Egy Multi valamennyi beállítását visszaállíthatjuk a gyári beállításra. Különböző
paramétereket lehet egyenként is visszaállítani, mint pl. a Common-beállításokat, az egyes
szólamok beállításait stb. Itt nem a Multik átdolgozás előtti állapotát állítjuk vissza! Akkor
használjuk ezt a műveletet, ha egy Multit teljesen át akarunk alakítani.
 Kiválasztjuk a paramétertípust, amelyet vissza akarunk állítani.
Ehhez a [DEC/NO] [INC/YES]-gombot használjuk. Ha itt a "Part" beállítást választjuk, a
[+][-]-gombokkal választhatjuk ki a szólamot.
 Beállítások: Multi (aktuálisan kiválasztott Multi)
Cmmn (aktuális Common-paraméterek)

Part (aktuális szólam 1 ~ 16)

2. Cpy Var (Copy Variation Effect)
Ha a VarConnect beállítása "SYS", ezzel a művelettel a kijelölt szólamhoz rendelt hangszín
Variation-effektbeállításait átmásolhatjuk (copy).
Ha a VarConnect beállítása "INS", ezzel a művelettel átmásolhatjuk azon szólamhoz rendelt
hangszín Variation-effektbeállításait, amelyhez a Var Send beállítása "on". Ha ez egyetlen
szólamnál sem "on", annak a hangszínnek a beállításait másoljuk, amely a kiválasztott
szólamhoz tartozik.
 Beállítások: P1 ~ P16 (szólamok) (Ha VarConnect beállítása "SYS" vagy ha "INS", de a Var Send
minden szólamnál "off")
Egyetlen paraméter sem (Ha VarConnect beállítása "INS", és az egyik szólam Var Send-beállítása "on").

 Az alábbi paraméterek másolhatók:
← A Variation effekt típusa

← A Variation-effekt paraméterei
← MW Variation Control Depth
← AC1 Variation Control Depth

 Ha egy dobhangszín Variation-effektadatait másoljuk, a 2Band EQ beállításai kerülnek másolásra.
3. CpyCtl (Copy Controller)
Ezze a művelettel a szólamhoz rendelt hangszín controllerbeállításait másolhatjuk.
 Beállítások: 1 ~ 16, A (All Parts, összes szólam)

 Az alábbi paramétereket lehet másolni:
←
←
←
←
←
←
←
←
←
←

MW Fiter Control
MW Pitch Modulation Depth
MW Filter Modulation Depth
MW Amplitude Modulation Depth
Pitch Band Range
AC1 Filter Control
AC1 Filter Modulation Depth
AC1 Amplitude Modulation Depth
Portamento Switch
Portamento Time

4. CpyPart (Copy Part)
Ezzel a művelettel az aktuális Multi egyik szólama paraméter-beállításait másolhatjuk át
ugyanazon Multi egy másik szólamába. Kiválasztjuk a másolandó szólamot. Ehhez a
[DEC/NO] [INC/YES]-gombot használjuk. A [+][-]-gombokkal választhatjuk ki a szólamot,
ahová a paramétereket másolni akarjuk.
 Beállítások: P1~ P16 (Part1 ~Part16)

5. BlkDmp (Bulk Dump)
Ezzel a művelettel az aktuális Multi összes paraméter-beállítását átküldjük egy számítógépre
vagy másik MIDI-berendezésre.
 Beállítások:

Curnt (Current - az aktuálisan kiválasztott Multi)
All (összes Multi)
Systm (összes Utility- és MIDI-adat)



Ha hangszínadatokat akarunk küldeni, ugyanezt a funkciót a Voice Job üzemmódban hajtjuk
végre.

 A művelet csak akkor hajtható végre, ha helyesen állítjuk be a készülékszámot (Device Number), l. később.
 A funkció egyik használati módjára már láttunk példát korábban.

Multi Store
Saját Multijainkat elmenthetjük a 32 User-memóriahely egyikére az alábbi módon:



A kiválasztott memóriahelyen lévő Multit az új felülírja. A fontos adatokat ezért célszerű kimenteni
számítógépre vagy egy Yamaha MIDI Data Filer MDF3 segítségével.

 Ha a Multival elkészültünk, megnyomjuk a [STORE]-gombot. Megjelenik a Multi Storekiejlzőoldal.

 A [DEC/NO][INC/YES]-gombokkal kiválasztjuk a cél-memóriahelyet.
 Megnyomjuk az [ENTER]-gombot, mire a hangszer megerősítést kér.
 Az [INC/YES]-gombbal végrehajtjuk a műveletet. A folyamat közben az "Executing..."
(Végrehajtás alatt...) üzenet olvasható. Amint a műveletnek vége, a "Completed"
(Végrehajtva) üzenet olvasható a kijelzőn, és a hangszer visszavált a Multi Play üzemmódra.
0 A [DEC/NO]-gombbal szakítjuk meg a műveletet és térünk vissza a korábbi kijelzőoldalhoz.

Voice üzemmód
70.oldal

Hangszín szerkesztése
0Kétféle hangszínük van: normál és ütős. Az alábbiakban azokról a paraméterekről lesz szó,
amelyekkel az egyes hangszíneket átalakíthatjuk.
0 Először ki kell jelölnünk egy hangszínt, mielőtt belépünk a Voice Edit- (hangszín szerkesztő) üzemmódba.
Minden hangszínhez egyenként be lehet állítani és el lehet menteni a paramétereket.
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0Az "E" jel
0

Amikor a Voice Edit-üzemmódban
egy paramétert megváltoztatunk, a
kijelzőn balra fenn egy "E" látható.
Ez azt jelzi, hogy a beállításokat
megváltoztattuk, de még nem
mentettük el.

0

0Az összehasonlító funkció (Compare)
0

0Ezzel a funkcióval összehasonlíthatjuk a
beállítások elvégzése előtti és utáni állapotot.
0

0 Voice Edit-üzemmódban megnyomjuk a
[COMPARE (EDIT)]-gombot. Az EDIT LED
villogni kezd jelezve, az átdolgozás előtti hangszín
beállítások rövid időre visszaállnak, hogy lehetővé
váljon az összehasonlítás.
0

0 Az összehasonlítás alatt a [DEC/NO] [INC/YES]gombok nem élnek.

 Ha az [EDIT]-gombot még egyszer
megnyomjuk, az összehasonlító funkció kikapcsol,
és visszaáll az átdolgozott hangszín.

0
0

0A MUTE funkció
0

0Ezzel a funkcióval a hangszínen belül egyes elemeket kikapcsolhatunk a [MUTE]gombbal, például az összest azon az egyen kívül, amelyiken éppen dolgozunk. Ekkor
jobban halljuk az átalakítások eredményét.
0

0
0

0Hangszínek elmentése (Voice Store)
0

0A beállítások elvesznek, amint másik hangszínt vagy másik üzemmódot választunk. Ennek
megelőzésére célszerű az átdolgozott hangszínt a Voice Store-funkcióval elmenteni.
Részleteket l. később.
0

0 - Ha egy hangszínt az alapoktól fogva építünk fel, érdemes az átdolgozás előtt a kiinduló hangszín
beállításait a Voice Job-üzemmód "Initialize"-funkcióval törölni.

0
0

Normál hangszín
A normál hangszínek átalakítására 52 kijelzőoldal áll rendelkezésünkre, ezek 17 Common (a
teljes hangszínre vonatkozó) és 35, csak az egyes elemekre vonatkozó beállítást tesznek
lehetővé.




A Common és az Element Edit kijelzőoldalak közötti átváltás módját l. a Multi üzemmódnál.
Sok paraméter egyezik meg a Multi üzemmódban ismertetett paraméterekkel.
Részleteket l. az eredeti útmutató 20. oldalán.

Common General (1-4. old.)
Common Controller (5-10. old)
Common Effect (11-17. old)
A továbbiakban azokról a Common-paraméterekről lesz szó, amelyek az egész hangszínre
vonatkoznak.
1 Name
A hangszínnek max. 8 karakterből álló nevet adhatunk.
Kiválaszthatunk mellé egy kategórianevet is.
A név betáplálása

 A [][] gombokkal visszük a kurzort a következő betűhelyre. Egy kategórianév

kiválasztásával megkönnyítjük a későbbi keresést. A Category Search funkciót is használhatjuk a
hangszín megtalálására. Ha nem választunk kategórianevet, kötőjelek maradnak a helyén.
 A [][]gombokkal visszük a kurzort az első jelre. A kiválasztott jel villog.
 A [DEC/NO] [INC/YES] gombokkal kiválasztunk egy jelet. A számokat a számgombokkal
adhatjuk meg.
 A [][]gombokkal visszük a kurzort a következő jelre.
 A 3 -4. lépést ismételve adjuk meg a név összes betűjét.
Az eredeti útmutató 71. oldalán láthatók a használható jelek, valamint a hangszín-kategóriák

2-1.Total Vol (Total Volume)
2-2. Total Lvl (Total Level)
Itt állítjuk be a hangszín kimeneti szintjét. A Total Level az összhangerő, amely az effektekre
is vonatkozik. A Total Level határozza meg a szintet, amely az effektmodulhoz kerül.
 Beállítások: 0 ~127

3. Mono / Poly
Itt állítjuk be, hogy a hangszín lejátszásakor egyszerre csak egy (monofon) vagy több hang
(polifon) szólaljon-e meg.
 Beállítások: mono, poly

4-1. VelSnsDpt (Velocity Sensitivity Depth)

4-2. VelSnsOfs (Velocity Sensitivity Offset)
A paraméterek és a beállítások ugyanazok, mint Multi üzemmódban, l.62.old
5-1. Porta Sw (Portamento Switch)
5-2. PortaTime (Portamento Time)
6. PB Range ( Pitch Bend Range)
17. MW FltCtl (MW Filter Control)
8-1. MW PMod (MW Pitch Modulation Depth)
8-2. MW FMod (MW Filter Modulation Depth)
8-3. MW AMod (MW Amplitude Modulation Depth)
9. AC1FltCtl (AC1 Filter Control)
10-1. AC1 FMod (AC1 Filter Modulation Depth)
10-2. AC1 AMod ( AC1 Amplitude Modulation Depth)
A paraméterek és beállítások ugyanazok, mint Multi üzemmódban, l.65,66. old.
11. ReverbSend
12. ChorusSend
A paraméterek és beállítások ugyanazok, mint Multi üzemmódban, l. ott.
13. SndChoRev ( Send Chorus zu Reverb)
14. VarEff (Variation Effekt-Typ)
A paraméterek és beállítások ugyanazok, mint Multi üzemmódban, l. ott.
15. Variation Parameter
16. MW VarCtl (MW Variation Effect Control Depth
17. AC1 VarCtl(AC1 Variation Effect Control Depth)
A paraméterek és beállítások ugyanazok, mint Multi üzemmódban, l. ott.

Element Oscillator /Mixer (PAGES 1-6)
Element Pitch (PAGES 7-12)
Element Filter (PAGES 13-22)
Element Amplitude (PAGES 23-31)
Element LFO (PAGES 32-35)
A továbbiakban azokról a paraméterekről lesz szó, amelyekkel bármely hangszín egyes
elemeit szerkeszthetjük át.

 Azokat az elembeállításokat, amelyeknél az Element Switch ki van kapcsolva ("off"), nem lehet
megváltoztatni, ilyenkor a kijelzőn "***" látható.

1. Element Sw (Element Switch)
Itt kapcsolhatunk be és ki egy elemet.
 Beállítások: off,on

2. Hullámforma kiválasztása
Itt választhatunk ki egy hullámformát (wave) az elemhez. Mind a négyhez lehet más és más
hullámformát megadni.
 Beállítások:0 ~ 453



A csillaggal jelölt wave-számok ill. az @ jellel ellátott wave-nevek fixen beállított paraméterértékek.
Ezeknél a hullámformáknál csak a típus és a Switch állítható át. A többi paraméternél egy sor * jelzi,
hogy nem lehet megváltoztatni a beállítást.

3. Level
Itt állítjuk be az egyes elemek kimeneti szintjét.
 Beállítások: 0~255

4. Pan
Itt állítjuk be az egyes elemek helyét a sztereó panorámában.
 Beállítások: Scale, L63 (bal szél) ~ C (közép) ~ R63

Scale: Ennél a panoráma-pozíció a leütött billentyű helyének megfelelően tolódik jobbra vagy
balra.

 Az értékeket beadhatjuk a számgombokkal is.
0: Scale
1 ~ 63: L63 ~ L01
64: C (közép)
65 ~ 127: R01 ~ R63

5-1. NtLmt-L (Note Limit Low)
5-2. NtLmt -H (Note Limit High)
Minden elemhez beállíthatjuk a billentyűzet legmélyebb (Low) és legmagasabb (High)
hangját. Az elem csak a megadott billentyűzetszakaszon belüli hangokat használhatja.
 Beállítások: C-2 ~G8

 A beállítás úgy is történhet, hogy lenyomva tartjuk az [ENTER]-gombot, közben pedig leütjük az illető
billentyűt.

6-1. VelLmt-L (Velocity Limit Low)
6-2. VelLmt-H (Velocity Limit High)
Minden elemhez beállíthatjuk a Velocity-tartomány legalacsonyabb (Low) és legmagasabb
(High) értékét, amelyek között a szólam reagál a leütésre. Az elem csak azokat a hangokat
szólaltatja meg, amelyek a megadott leütési határértékek közé esnek.
 Beállítások: 0 ~127

7-1. NoteShift
7-2. Detune
Itt határozzuk meg az egyes elemek hangmagasságát.
 Beállítások: -63 ~ 0 ~ +63
← NoteShift
Meghatározza, hány félhanggal tolódjon el (shift) a hangmagasság.
← Detune
Itt végezhetjük el a hangmagasság finom hangolását.
8-1. PchSclSns (Pitch Scale Sensitivy)
8-2. PchSclCN (Pitch Scale Center Note)
Itt állíthatjuk be az egyes elemek hangmagasság-skáláját (Pitch Scale). Itt állítjuk be a
hangmagasság és a hangnak a billentyűzet elfoglalt helye közötti összefüggést.
← PchSclSns
Itt állítjuk be az egyes elemekhez a Pitch Scale érzékenységét (sensitivity) a billentyűzeten
játszott hangok helyétől függően. Az alábbi PchSclCN paraméter szolgál eközben
középhangmagasságként.
Minél nagyobb az érték, annál mélyebb lesz a hangmagasság a mély hangok, és annál
magasabb a hangmagasság a magasabb hangok leütésekor.
 Beállítások: 0%, 5%/, 10%, 20%, 50%, 100%.

Ez utóbbi beállításnál az egymás melletti billentyűk közti hangmagasság-különbség
pontosan egy félhang (100 cent).

← PchSclCN
Itt állítjuk be a hangmagasság középértékét (center), amely köré a Pitch Scale épül.
 Beállítások: C-2 ~ G8

 A beállításhoz az [ENTER]-t lenyomva tartjuk, közben pedig leütjük a megfelelő billentyűt.
9-1. PEGAtkR (PEG Attack Rate)
9-2. PEGDcy1R (PEG Decay 1 Rate)
9-3. PEGDcy2R (PEG Decay 2 Rate)
9-3. PEGRelR (PEG Release Rate)
Itt állíthatunk be különböző időparamétereket a hangmagasság (Pitch) burkológörbegenerátorához. Ezek azok az időegységek, amelyek alatt a PEG az egyik szinttől a másikig
elér. A szintbeállításokkal együtt itt változtathatjuk meg a hangmagasság időbeli alakulását a
billentyű leütésétől annak felengedéséig. Minden elemhez külön állíthatunk be értékeket.
 Beállítások: 0~63

10-1. PEGIntL (PEG Initial Level)
10-2. PEGAtkL(PEG Attack Level)
10-3. PEGDcy1L (PEG Decay 1 Level)
10-3. PEGSusL (PEG Sustain Level
10-5. PEGRelL (PEG Release Level)
Különböző szinteket állíthatunk be a PEG - Pitch burkológörbe-generátorhoz. Az
időbeállításokkal együtt itt változtathatjuk meg a hangmagasság időbeli alakulását a billentyű
leütésétől annak felengedéséig. Minden elemhez külön állíthatunk be értékeket
Beállítások: -2400 ~+2400
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PEG-beállítások
Négy időparamétert (amelyek meghatározzák a hangmagasság-változás
gyorsaságát) és öt szintparamétert (amelyek a változás mértékét szabják meg)
állíthatunk be a burkológörbéhez, amely a billentyű leütésekor indul és a
felengedéskor ér véget. A kezdeti szinttel (Initial Level, PEGInitL) határozzuk meg,
milyen hangmagasságról indít egy elem a billentyű leütésekor. Az Attack Rate
(berezgési idő, PEGAtkR) adja meg az időt, amely alatt a hangmagasság a kezdeti
szintről eléri a berezgési szintet (PEGAtkL). A Decay 1 Rate (PEGDcy1R)
segítségével beállítjuk, meddig tart, amíg a hangmagasság a Decay 1 szintre süllyed
(PEGDcy1L). A Decay 2 Rate (PEGDcy2R) megadja az időt, amíg a hangmagasság
el nem éri a Sustain szintet (PEGSusL). Ezután a Release Rate (PEGRelR) és a
Release szint (PEGRelL) együtt meghatározza, milyen értékkel és mennyi idő alatt
változik meg a hangmagasság a billentyű leütése után.
Az eredeti útmutató 75. oldalán látható diagram a - d jelzései mutatják az Attackés Release- idő közti változás beállításait. Minél magasabb az érték, annál
gyorsabban változik a hangmagasság a következő beállított szintig. Emellett
beállíthatjuk a Velocity hatását a burkológörbe-generátorra és más paraméterekre is.

11-1. PEGSclSns (PEG Scale Sensitivity)

11-2. PEGSclCN (PEG Scale Center Note)
Minden elemhez beállíthatunk külön PEG Scale-értékeket. Ez a paraméter hat a PEG
időparamétereire a billentyű pozíciójától függően.
← PEGSclSns
Minden elemhez meghatározza a PEG érzékenységét (sensitivity) a billentyű helyétől
függően (scale). Ekképpen a hangmagasság változásának gyorsasága a leütött
billentyű helyétől függ. Az alábbi PEGSclCN paraméter határozza meg ehhez a
középértéket (a "normális" sebességet). Pozitív értékeknél mélyebb hangoknál
lassabb a változás. Negatív beállításnál a hatás ellenkező irányú.
 Beállítások: -7 ~+7

← PEGSclCN
Itt határozzuk meg a billentyűt, amely a fenti paraméter viszonyítási alapjaként szolgál.
Amikor ezt a Center-billentyűt ütjük le, a PEG a tényleges beállításának megfelelően
viselkedik. A többi billentyűnél a PEG-időparaméterek a Sensitivity beállításának
arányában változik.
 Beállítások: C2 ~G8

 Ezt a paramétert beállíthatjuk úgy is, hogy lenyomva tartjuk az [ENTER]-t, és leütjük a billentyűt.
12-1. PEGRtVel (PEG Rate Velocity)
12-2. PEGLvlVel (PEG Level Velocity)
Itt állíthatjuk be, hogyan reagáljon a PEG a billentéserősségre (Velocity).
 Beállítások: -7 ~+7

← PEGRtVel
Itt állíthatjuk be a Velocity (billentéserősség) hatását a tempóra. Pozitív értékeknél
erősebb leütésre gyorsabb a hangmagasság változása, negatív értékeknél a hatás
ellenkező irányú.
← PEGLvlVel
Itt állíthatjuk be a Velocity hatását a PEG-szintre. Pozitív értékeknél a hangmagasság
annál erősebben változik, minél keményebben ütjük le a billentyűket. Negatív
értékeknél a változás annál gyengébb.
13-1. Cutoff
13-2. Resonance
Itt állítjuk be a szűrőparamétereket, amelyek az elemek hangzását befolyásolják.
A szűrő a hanggenerátor egy modulja, amely úgy változtatja meg a hangszínt, hogy bizonyos
frekvencia-tartományokat kiszűr. Az S03 LPF aluláteresztő szűrővel rendelkezik.
← Cutoff
Itt állítjuk be az aluláteresztő szűrő határfrekvenciáját (Cutoff frekvencia). Csak a
határérték alatti frekvenciákat engedi át a szűrő.
 Beállítások: 0 ~2047

← Resonance
Itt állítjuk be a rezonanciát, amellyel a frekvenciák megemelkednek a határfrekvencia
közelében. Ennek köszönhetően a hangzás sajátos jelleget nyer.
 Beállítások: 0 ~63

14-1. CutoffVel (Cutoff Velocity Sensitivity)
14-2. ResoVel (Resonance Velocity Sensitivity)
Itt állíthatjuk be minden elemhez, hogyan hasson a Velocity (billentéserősség) a
szűrőparaméterekre.

 Beállítások: 0 ~15

← CutoffVel
Itt állíthatjuk be, milyen érzékenyen reagáljon a Cutoff-frekvencia a billentés erősségére.
Pozitív értékeknél a Cutoff-frekvencia erősebb leütésre kicsit megemelkedik, míg
gyengébb leütésnél süllyed.
← ResoVel
Itt állíthatjuk be, mennyire legyen érzékeny a rezonancia a billentés erősségére. Pozitív
értékeknél a rezonancia keményebb leütésekre megemelkedik, míg gyengébb leütésre
csökken.
15. Flt SclFlag (Filter Scale Flag)
Itt állíthatjuk be a Filter Scaling jellegét. Ennél a határfrekvencia (Cutoff) a leütött billentyű
pozíciójától függően változik. Négy sarokpont (Break Point) létezik, amelyek segítségével a
billentyűzetet szakaszokra oszthatjuk, és ezekhez különböző beállításokat rendelhetünk.
Ezeket a beállításokat az egyes sarokpontokhoz az FltOfs (PAGE 17) alatt végezhetjük el.

 A Filter Scaling-ről részletesen l. alább.
 Beállítások: brk.p (a következő kijelzőoldalon megadott Break Point-beállítások lépnek életbe), table (az
egyes hangszínekhez tartozó alapbeállítások lépnek életbe)

 A "table" beállítás csak az XG-hangszínekre vonatkozik.
16-1. Flt BP1 (Filter Scale Break Point 1)
16-2. Flt BP2 (Filter Scale Break Point 2)
16-3. Flt BP3 (Filter Scale Break Point 3)
16-4. Flt BP4 (Filter Scale Break Point 4)
Itt adhatjuk meg minden elemhez a Break Pointokat. A BP1 - BP4-et a hangszer
automatikusan növekvő sorrendben helyezi el a billentyűzeten.
 Beállítások: Flt BP1 ~ Flt BP4: C2 ~ G8

17-1. Flt Ofs 1 (Filter Scale Offset 1)
17-2. Flt Ofs 2 (Filter Scale Offset 2)
17-3. Flt Ofs 3 (Filter Scale Offset 3)
17-4. Flt Ofs 4 (Filter Scale Offset 4)
Itt adjuk meg az Offset-értékeket a Filter Scaling-hez. Ezeket az Offset-értékeket a Break
Pointok használják.
 Beállítások: Flt Ofs1~Filt Ofs4: -128 ~ +127

18-1. FltSclSns (Filter Scale Sensitivity)
18-2. FltSclVel (Filter Scale Velocity Sensitivity)
 Beállítások: 0 ~15

← FltSclSns
Itt állíthatjuk be, mennyire érzékenyen reagáljon az FEG időparamétere a leütött
billentyű helyére. Minél magasabb az érték, annál jobban lelassulnak a változások az
alacsonyabb hangoknál, a magasabbaknál pedig felgyorsulnak.
← FltSclVel
Itt állíthatjuk be, hogyan hasson a billentéserősség az FEG-szintre. Magasabb értékeknél
az erősebb leütés megemeli az FEG szintjét, és ettől erősebben változik a hangzás

Filter Scaling beállítások
Példaként az Offset-értékeket és a Break Pointokat az alábbi módon állíthatjuk be:
BP
Ofs

1

2

3

4

E1
-4

B2
+10

G4
+17

A5
+4

E beállítás eredményeként a Cutoff-frekvencia a Break Point-billentyűknél "60", "74",
"81" és "68". A Break Pointok közötti billentyűknél az Offset-értékek egy elképzelt
egyenes mentén helyezkednek el, amelyek a két szélső Break Point között húzódnak.

 A Break Point Offset-értékek hozzáadódnak a beállított hangmagasságoknál a tényleges Cutoffértékekhez. A beállított Offsetektől függetlenül a minimális és maximális Cutoff-értékeket (0, 127) nem
lehet átlépni.

 A BP1 alatti hangokra a BP1-Offset-érték érvényes. A BP4 feletti hangokra pedig a BP4 Offsetje
érvényes.

19-1. FEGHoldR (FEG Hold Rate)
19-2. FEGAtkR (FEG Attack Rate)
19-3. FEGDcy1R (FEG Decay 1 Rate)
19-4. FEGDcy2R (FEG Decay 2 Rate)
19-5. FEGRelR (FEG Release Rate)
Itt állíthatjuk be az FEG (szűrő burkológörbe-generátora) különböző időparamétereit, azaz az
időket, amelyek alatt az FEG az egyik szintről a másikra vált. Az FEG-szintbeállításokkal
együtt megváltoztathatjuk az elem Cutoff-frekvenciáját az idő függvényében. Minden
elemhez különböző értékeket állíthatunk be.
 Beállítások: 0 ~127

20-1. FEGIntL (FEG Initial Level)
20-2. FEGAtkL(FEG Attack Level)
20-3. FEGDcy1L (FEG Decay 1 Level)
20-3. FEGSusL (FEG Sustain Level
20-5. FEGRelL (FEG Release Level)
Itt állítjuk be az FEG-szinteket. Az időparaméterrel együtt ez befolyásolja az elem
hangszínének időbeli változását a billentyű leütésétől fogva a felengedésig. Minden elemhez
eltérő értékeket állíthatunk be.
 Beállítások: -2047 ~+2047

FEG-beállítások
Öt időparamétert (amelyek meghatározzák a hangszínváltozás gyorsaságát) és öt
szintparamétert (amelyek a változás mértékét szabják meg) állíthatunk be a
burkológörbéhez, amely a billentyű leütésekor indul és a felengedéskor ér véget.
Amint leütünk egy billentyűt, a szűrő Cutoff-frekvenciája beáll a kezdeti szintre
(Initial Level, FEGInitL), és az FEG Hold Rate (kitartás ideje) beállításának
megfelelően ott is marad. Az Attack Rate (berezgési idő, FEGAtkR) adja meg az
időt, amely alatt a hangszín a kezdeti szintről eléri a berezgési szintet (FEGAtkL).
A Decay 1 Rate (FEGDcy1R) segítségével beállítjuk, meddig tart, amíg a hangszín
a Decay 1 szintet eléri (FEGDcy1L). A Decay 2 Rate (FEGDcy2R) megadja az
időt, amíg a hangszín el nem éri a Sustain szintet (FEGSusL). Ezután a Release
Rate (FEGRelR) és a Release szint (FEGRelL) együtt meghatározza, milyen
értékkel és mennyi idő alatt változik meg a hangszín a billentyű leütése után.
0

0Az eredeti útmutató 79. oldalán látható diagram a - d jelzései mutatják az Attackés Release- idő közti változás beállításait. Minél magasabb az érték, annál
gyorsabban változik a Cutoff-frekvencia a következő beállított szintig. Emellett
beállíthatjuk a Velocity hatását a burkológörbe-generátorra és más paraméterekre
is.
21. FEGSclSens (FEG Scale Sensitivity)
Itt minden elemhez különböző FEG Scale-paramétereket állíthatunk be. Ez a paraméter
vezérli a Cutoff-frekvencia és az FEG alakulását a leütött billentyű pozíciójától függően.

 Az, hogy ez a paraméter rendelkezésre áll-e, a Break Point- és az Offset-beállításoktól függ.
 Beállítások: 0 ~15

22-1. FEGAtkVel (FEG Attack Velocity)
22-2. FEGOthVel (FEG Other Velocity)
Itt állíthatjuk be, milyen érzékenyen regaljon az FEG a billentéserősségre (Velocity).
← FEGAtkVel
Itt állíthatjuk be, hogyan reagáljon a berezgési idő a billentéserősségre.
 Beállítások: -7 ~+7

← FEGOthVel
Itt állítjuk be, hogyan reagáljon a többi időparaméter a billentéserősségre.
 Beállítások: -7 ~+7

23-1. AEGAtkR (AEG Attack Rate)
23-2. AEGDcay1R (AEG Decay 1 Rate)
23-3. AEGDcay2R (AEG Decay 2 Rate)
23-4. AEGRelR (AEG Release Rate)
Itt állíthatunk be különböző időparamétereket a hangerő (Amplitude) burkológörbegenerátorához. Ezek azok az időegységek, amelyek alatt az AEG az egyik szinttől a másikig
elér. A szintbeállításokkal együtt itt változtathatjuk meg a hangerő időbeli alakulását a
billentyű leütésétől annak felengedéséig. Minden elemhez külön állíthatunk be értékeket.
 Beállítások: 0 ~ 127

 Ha pl. az AEG Release Rate beállítása alacsony, az elem lassabban cseng ki.
24-1. AEGInitL
(AEG Initial Level)
24-2. AEGDcay1L (AEG Decay 1 Level)
24-3. AEGSusL
(AEG Sustain Level)
Itt állítjuk be az AEG-szinteket. Az időparaméterrel együtt ez befolyásolja az elem
hangerejének időbeli változását a billentyű leütésétől fogva a felengedésig. Minden elemhez
eltérő értékeket állíthatunk be.

 Beállítások: 0 ~ 255

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

AEG-beállítások
Négy időparamétert (amelyek meghatározzák a hangerőváltozás gyorsaságát) és öt
szintparamétert (amelyek a változás mértékét szabják meg) állíthatunk be a
burkológörbéhez, amely a billentyű leütésekor indul és a felengedéskor ér véget. A
kezdeti szinttel (Initial Level, AEGInitL) határozzuk meg, milyen hangerővel indít egy
elem a billentyű leütésekor. Az Attack Rate (berezgési idő, AEGAtkR) adja meg az
időt, amely alatt a hangerő a kezdeti szintről eléri a berezgési szintet (AEGAtkL). A
Decay 1 Rate (AEGDcy1R) segítségével beállítjuk, meddig tart, amíg a hangerő a
Decay 1 szintre süllyed (AEGDcy1L). A Decay 2 Rate (AEGDcy2R) megadja az időt,
amíg a hangerő el nem éri a Sustain szintet (AEGSusL). Ezután a Release Rate
(AEGRelR) és a Release szint (AEGRelL) együtt meghatározza, milyen értékkel és
mennyi idő alatt változik meg a hangerő a billentyű leütése után.
Az eredeti útmutató 82. oldalán látható diagram a - d jelzései mutatják az Attack- és
Release- idő közti változás beállításait. Minél magasabb az érték, annál gyorsabban
változik a hangerő a következő beállított szintig. Emellett beállíthatjuk a Velocity
hatását a burkológörbe-generátorra és más paraméterekre is.

25. AEGSclS (AEG Scale Sensitivity)
Itt állíthatjuk be minden elemhez az AEG Scaling paramétert, amely az AEG alakulását
vezérli a leütött billentyű pozíciójától függően.

 Az, hogy ez a paraméter rendelkezésre áll-e, a Break Point- és az Offset-beállításoktól függ.
 Beállítások: 0 ~ 15

26-1. AEGLvlVel (AEG Level Velocity Sensitivity)
26-2. AEGAtkVel (AEG Attack Velocity Sensitivity)
Itt állíthatjuk be, milyen érzékenyen reagáljon az AEG a billentéserősségre.
 Beállítások: 0 ~ 15

← AEGLvlVel
Itt állíthatjuk be, milyen érzékenyen reagáljon az AEG-szint a billentéserősségre.
Magasabb értéknél keményebb leütésre megemelkedik a szint, és nagyobb lesz a
hangerőváltozás.
← AEGAtkVel
Itt állítjuk be, hogyan hasson a Velocity a berezgési időre. Magasabb értékeknél a
berezgés annál gyorsabb, minél nagyobb a Velocity.
27. LvlSclFlag (AEG Level Scale Flag)
Itt állíthatjuk be a Filter Scaling jellegét. Ennél a hangerő a leütött billentyű pozíciójától
függően változik. Négy sarokpont (Break Point) létezik, amelyek segítségével a billentyűzetet
szakaszokra oszthatjuk, és ezekhez különböző beállításokat rendelhetünk. Ezeket a
beállításokat az egyes sarokpontokhoz a Level Offset (PAGE 29) alatt végezhetjük el.

 A Filter Scaling-ről részletesen l. alább.
 Az elemek hangerejét a Level (PAGE 3) alatt állítjuk be, l. korábban.
 Beállítások: brk.p (a következő kijelzőoldalon megadott Break Point-beállítások lépnek életbe), table (az
egyes hangszínekhez tartozó alapbeállítások lépnek életbe)

28-1. Lvl BP1
28-2. Lvl BP1
28-3. Lvl BP1
28-4. Lvl BP1

(Level Braek Point 1)
(Level Braek Point 2)
(Level Braek Point 3)
(Level Braek Point 4)

Itt állíthatjuk be a Break Pointokat minden elemhez. A hangszer a BP1 - BP4 pontokat
automatikusan növekvő sorrendben rendezi el a billentyűzeten.
 Beállítások: Lvl BP1 ~ Lvl BP4 , C-2 ~ G8

29-1. Lvl Ofs1 (Level Offset 1)
29-2. Lvl Ofs1 (Level Offset 2)
29-3. Lvl Ofs1 (Level Offset 3)
29-4. Lvl Ofs1 (Level Offset 4)
Itt állítjuk be az Offset-értékeket az Amplitude Scaling-hez. Ezek az értékek a Break Pointok
értékeihez adódnak hozzá.

 Részleteket l. alább.
 Beállítások: Lvl Ofs1 ~ Lvl Ofs4: -128 ~ +127
Amplitude Scaling beállítások
Példaként az Offset-értékeket és a Break Pointokat az alábbi módon állíthatjuk be:

BP
Ofs

1

2

3

4

E1
-4

B2
+10

G4
+17

A5
+4

A hangerőt a példában "80"-ra állítottuk be. E beállítás eredményeként a hangerőa Break Pointbillentyűknél "76", "90", "97" és "84". A Break Pointok közötti billentyűknél az Offset-értékek egy
elképzelt egyenes mentén helyezkednek el, amelyek a két szélső Break Point között húzódnak.

 A Break Point Offset-értékek hozzáadódnak a beállított hangmagasságoknál a tényleges
hangerőértékekhez.
A beállított Offsetektől függetlenül a minimális és maximális hangerő-értékeket (0, 127) nem lehet átlépni.

 A BP1 alatti hangokra a BP1-Offset-érték érvényes. A BP4 feletti hangokra pedig a BP4 Offsetje

30. LvlSclSens (Level Scale Sensitivity)
Itt adjuk meg minden elemhez, hogyan alakuljanak az időparaméterek a leütött billentyű
pozíciójától függően. Minél magasabb az érték, annál lassabbak lesznek a változások a
mélyebb hangoknál és annál gyorsabbak a magasabb hangoknál.
 Beállítások: 0 ~ 15

31. KeyonDelay
Itt állíthatjuk be a késleltetés mértékét a billentyűzet leütése és az elem tényleges felhangzása
között. Az elemekhez eltérő késleltetést lehet beállítani.
 Beállítások: 0 ~ 15

32-1. LFO Wave
32-2. LFO Phase ( LFO Phase Initialize)
Az LFO alacsonyfrekvenciás oszcillátorhoz többféle beállítást végezhetünk. Az LFO alacsony
frekvenciájú jeleket hoz létre, amelyekkel a hangmagasság-, szűrő- és amplitúdóparamétereket modulálhatjuk, aminek eredményeként olyan effektek jönnek létre, mint a
vibrato, a wah, a tremolo stb. Lehetséges egyszerre modulálni a hangmagasságot és a
frekvenciát vagy egyes elemekre különböző paramétereket állíthatunk be.
← LFO Wave
Itt határozzuk meg az LFO hullámformáját, amelytől a hangzás függ. Három
hullámforma közül választhatunk
 Beállítások: saw, tri, S&H

 S&H = a hangmagasság véletlenszerű változásait eredményezi.

Az LFOAMod és LFO FMod
paraméterekhez a háromszöghullám tartozik. Akkor is háromszöghullámot használunk, ha az LFO Pmod
beállítása S&H, és a paramétert a modulációs tárcsával vezéreljük.

← LFO Phase
Itt állítjuk be, hogy az LFO hullámformája minden új hang leütésénél elölről induljon-e.

 Beállítások: off, on

33. LFO Speed
Itt állítjuk be az LFO-hullámformák sebességét. Nagyobb értékek nagyobb sebességet
eredményeznek.
 Beállítások: 0 ~ 63

34-1. LFO PMod (LFO Pitch Modulation)
34-2. LFO FMod (LFO Filter Modulation)
34-3. LFO AMod (LFO Amplitude Modulation)
Itt állítjuk be, milyen erős legyen a hangmagasság (Pitch), a szűrő és az amplitúdó
modulációja.
 Beállítások: 0 ~ 127

← LFO PMod
Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO a hangmagasságot. Minél nagyobb az
érték, annál erősebb a moduláció.
← LFO FMod
Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO a határfrekvenciát. Minél nagyobb az
érték, annál erősebb a moduláció.
← LFO AMod
Itt állítjuk be, milyen erősen modulálja az LFO a hangerőt. Minél nagyobb az érték,
annál erősebb a moduláció.
35-1. PLFODelay (Pitch LFO Delay)
35-2. PLFO Fade (Pitch LFO Fade Time)
 Beállítások: 0 ~ 127

← PLFODelay
Itt állítjuk be a késleltetést, amellyel az LFO indul. Magasabb értékeknél hosszabb a
késleltetés.
← PLFO Fade
Itt állítjuk be, mennyi idő alatt "ússzon be" a késleltetés után az LFO-hullámforma.
Minél nagyobb az érték, annál lassabb a "beúszás".

Dobhangszínek
A dobhangszínek egy sor dob- és ütőshangzásból (hullámból) állnak, amelyek egy-egy
billentyűhöz (C0 és C6 között) tartoznak ("Drum Keys"), és így egy komplett dobfelszerelést
alkotnak. A dobhangszínek formálásához öt, valamennyi dobhangzást egyszerre alakító
Common Edit- és öt Drum Key-kijelzőoldal áll rendelkezésünkre.
Miután kijelöltünk egy dobhangszínt, és behívtuk a Voice Edit üzemmódot, az a Drum Voice
Edit kijelzőoldal jelenik meg először, amelyiken utoljára dolgoztunk
.

 A dobhangszínekról l. az eredeti útmutató 26. oldalát.
Drum Common Edit és Drum Key Edit
Minden dobhangszín több hangzásból, hullámból áll, amelyek különböző billentyűkhöz (C#1 ~ G5) vannak hozzárendelve. A Drum Common Edit üzemmódban olyan beállításokat
végezhetünk, amelyek a hangszín valamennyi hangzására érvényesek. Ha csak egyes
hangzásokat akarunk formálni, a Drum Key Edit üzemmód nyújt erre lehetőséget. A két
kijelző között a [+][-]-gombokkal válthatunk át.

Drum Common General (PAGES 1-2)

Az alábbi két általánosan érvényes főparaméterből (Common General) választhatunk.
1. Name
A hangszínnek nevet adhatunk, ennek módját l. korábban, a hangszíneknél.
2. OrgKt (Original Kit)
Itt választjuk ki az eredeti dobszettet, amelyben minden billentyűhöz más hangzás tartozik.

 Azon, hogy melyik billentyűhöz melyik hangzás tartozik, nem lehet változtatni.
 Beállítások: l. a külön adatlistát.

Drum Key Oscilator /Mix (1-5. oldal)
Drum Key Pitch (6. oldal
Drum Key Filter (7. oldal)
Drum Key Amplitude (8. oldal)
Drum Key Effect (9-10. oldal)
Az alábbiakban azokról a paraméterekről lesz szó, amelyekkel az egyes dobbillentyűk (Drum
Keys) hangzását alakíthatjuk át. Mindegyikhez külön állíthatunk be paramétereket. A
beállítani kívánt billentyűt egyszerűen leütjük, úgy jelöljük ki.
1. Level
Itt állíthatjuk be az egyes dobbillentyűk hangerejét
 Beállítások: 0 ~ 127

2. Pan
Itt állítjuk be valamennyi dobhangzás helyét a sztereó hangképben.
 Beállítások: Rnd (Random: a panorámapozíció minden leütésnél véletlenszerűen változik), L63 (bal szél) ~ C
(közép) ~ R63 (jobb szél)

 Az értékeket megadhatjuk a számgombokkal is:
0: Rnd
1 ~ 63: L63 ~ L01
64:C "Center" -Mitte
65 ~ 127: R01 ~ R63

3. Alt.Group (Alternate Group)
Itt állíthatjuk be, melyik Alternate Group (az alternatív bejátszható hangzások csoportja)
kapcsolódjon a hullámformához. Egy igazi dobszettnél bizonyos ütősöket pusztán fizikailag is
lehetetlen egyszerre megszólaltatni, mint pl. egy nyitott és egy zárt cint. Ezt szimulálandó,
meggátolhatjuk bizonyos ütősök egyidejű hangzását úgy, hogy ezeket azonos Alternate
Grouphoz soroljuk. 127 ilyen csoportot lehet meghatározni. Lehetséges "off" beállítás is, ha
azt szeretnénk, hogy bármit bármivel egyszerre meg lehessen szólaltatni.
 Beállítások: off, 1 ~ 127

 Az "off" beállításhoz megnyomjuk a "0" számgombot, majd az [ENTER]-gombot.
4. Key Assign
Ha ezt a paramétert (billentyűzet-kiosztás) "single"-re állítjuk, nem fordulhat elő, hogy
ugyanaz a hang kétszeresen szólaljon meg. "Multi" beállításnál minden azonos hang
megszólal.
 Beállítások: sngl, multi

5-1. RxNoteOff (Receive Note Off)
5-2. RxNoteOn (Receive Note On)
 Beállítások: off, on

← RxNoteOff

Itt állítjuk be, hogy a Drum Key (dobbillentyű) fogadjon-e (receive) és dolgozzon-e fel
MIDI Note Off-üzeneteket.
← RxNoteOn
Itt állítjuk be, hogy a Drum Key (dobbillentyű) fogadjon-e (receive) és dolgozzon-e fel
MIDI Note On-üzeneteket.
6-1. PitchCors (Pitch Coarse)
6-2. PitchFine
 Beállítások: -64 ~ +63

← PitchCors
Itt állíthatjuk be durván (coarse), azaz félhangonként a dobhangzások hangmagasságát.
← PitchFine
Itt állíthatjuk be finoman a dobhangzások hangmagasságát.
7-1. Cutoff
7-2. Resonance
Itt állítjuk be a szűrő működését az egyes dobhangzásokhoz.

 A paraméterek megegyeznek a normál hangszíneknél használtakkal, l. ott.
 Az értékek mindkét esetben 0 ~ 127.
8-1. EG Attack (EG Attack Rate)
8-2. EG Decay1 (EG Decay 1 Rate)
8-3. EG Decay2 (EG Decay 2 Rate)
Az AEG (amplitudo-burkológörbe-generátor) vezérli az amplitúdó, azaz hangerő alakulását a
billentyű leütésétől a felengedésig. Az itteni paraméterekkel állíthatjuk be, milyen gyorsan
érje el a hullám a legnagyobb hangerőt (Attack), majd milyen gyorsan csengjen le (Decay). A
paramétereket minden billentyűhöz be lehet állítani.
 Beállítások: 0 ~ 127

← EG Attack
Itt állítjuk be azt az időt, amely alatt a hangzás a billentyű leütése után eléri a teljes
hangerőt. A hullámtól és az Attack Rate beállításától függően megtörténhet, hogy az EG
nem képes a hullámot megszólaltatni, olyan hamar lecseng. Más szóval, túl alacsony
Attack Rate esetén a hangzás természetellenes lesz vagy nem is hallunk semmit. Magasabb
értékek rövidebb Attack-szakaszt eredményeznek.
← EG Decay 1
Itt határozzuk meg, milyen gyorsan halkuljon a hullám a következő Decay-szintig.
Magasabb értékek rövidebb Decay-szakaszt eredményeznek.
← EG Decay 2
Itt határozzuk meg, mennyi idő alatt csengjen le teljesen a hangzás. Magasabb értékek
rövidebb Decay-szakaszt eredményeznek.
9. ReverbSend
Itt állítjuk be a téreffekthez menő jel szintjét.
 Beállítások: 0 ~ 127

10. ChorusSend
Itt állítjuk be a kóruseffekthez menő jel szintjét.
 Beállítások: 0 ~ 127

Voice Job
Ebben az üzemmódban különböző műveleteket végezhetünk , pl. hangszínek beállításait
állíthatjuk vissza a gyári értékre vagy elemeket másolhatunk.

 Mielőtt valamelyik műveletet kiválasztanánk, előbb ki kell jelölnünk az átdolgozni kívánt
hangszínt.

 A Voice Job üzemmód behívásának módját l. korábban.

Egy művelet végrehajtása

 Voice Play üzemmódban kiválasztjuk a hangszínt, amellyel valamilyen műveletet akarunk
végrehajtani.
 A [JOB]-gombbal belépünk az üzemmódba.
 A [ ][ ]gombokkal választjuk ki a műveletet.
 A [DEC/NO] [INC/YES]-gombbal választjuk ki a paramétert, amelyre a műveletet
alkalmazzuk.
0 Ez a lépés a Bulk Dump műveletnél elmarad.
0

 CpyElm és CpyKey műveleteknél a [+][-]-gombokkal választjuk ki a kiindulási és a célelemet.
 Megnyomjuk az [ENTER]-t, mire a hangszer megerősítést kér.
 Az [INC/YES] megnyomása után a hangszer végrehajtja a műveletet, és a kijelzőn rövid
időre megjelenik a "Completed" (Végrehajtva) üzenet, majd a hangszer visszatér a korábbi
kijelzőoldalra.
A [DEC/NO]-gombbal szakítjuk meg a műveletet.

 A hosszabb idő igénylő műveleteknél a folyamat alatt az "Executing..." (Végrehajtás alatt...) üzenet olvasható
a kijelzőn. Ha eközben kikapcsoljuk a hangszert, félő, hogy az adatok elvesznek.

 A [VOICE] gombbal lépünk ki a Voice Job üzemmódból vissza a Voice Play üzemmódba.
1. Init (Initialize)
Egy hangszín valamennyi beállítását visszaállíthatjuk a gyári beállításra. Különböző
paramétereket lehet egyenként is visszaállítani, mint pl. a Common-beállításokat, az egyes
elemek beállításait stb. Itt nem a hangszínek átdolgozás előtti állapotát állítjuk vissza! Akkor
használjuk ezt a műveletet, ha egy hangszínt teljesen át akarunk alakítani.
 Kiválasztjuk a paramétertípust, amelyet vissza akarunk állítani.
Ehhez a [DEC/NO] [INC/YES]-gombot használjuk. A rendelkezésre álló paraméterek attól
függnek, normál vagy dobhangszínt választottunk-e ki.
 Beállítások:
normál hangszín: voice (aktuálisan kiválasztott hangszín) comn (aktuális Common-paraméterek)



elmnt (aktuális elem 1 ~ 4)
Ez utóbbinál a [+][-]-gombokkal választjuk ki az elemet.

Dobhangszín:



kit (összes kiválasztott dobhangszín)cmmn (az összes dobbillentyű Commonparaméterei)
key (dobbillentyűk: C#-1 ~ G5)
Ez utóbbinál az illető billentyűt egyszerűen leütéssel választjuk ki.

2. CpyElm (Copy Element)/CpyKey (Copy Key)
Itt másolhatjuk át egy elem vagy egy Drum Key paraméter-beállításait ugyanazon hangszín
másik eleméhez ill. dobbillentyűjéhez.
← (1) Forráselem / Drum Key
Itt választjuk ki a másolni kívánt adatokat tartalmazó elemet/dobbillentyűt.
 Beállítások:
Normál hangszín: elm1 ~ elm4

Dobhangszín: C# -1~ G5 (Drum Key C # -1 ~ G5)

← (2) Célelem / Drum Key
Itt választjuk ki a célt, azt az elemet/dobbillentyűt, ahová az adatokat másolni akarjuk.
 Beállítások:
Normál Hangszín: E1 ~ E4
Dob Hangszín: C# -1~ G5 (Drum Key C # -1 ~ G5)

3. BlkDmp (Bulk Dump)
Ezzel a művelettel az aktuális hangszín valamennyi paraméter-beállítását átküldhetjük egy
számítógépre vagy másik MIDI-berendezésre.
 Beállítások: Curnt (aktuális hangszín), AllUs (minden felhasználói hangszín), Systm
(minden Utility- és MIDI-adat)
 Multi adatokat ugyanezzel a művelettel, csak a Multi Job üzemmódból küldhetünk.

 A funkció felhasználására korábban már láttunk példát.
 A funkciót csak akkor lehet végrehajtani, ha a készülékszámot (Device Number) megfelelően állítottuk be.

Voice Store
Saját hangszíneinket elmenthetjük a 128 normál hangszínhez és 2 dobhangszínhez kijelölt
User-memóriahelyek egyikére az alábbi módon:

 A kiválasztott memóriahelyen lévő hangszínt az új felülírja. A fontos adatokat ezért célszerű kimenteni
számítógépre vagy egy Yamaha MIDI Data Filer MDF3 segítségével.

 Ha a hangszínnel elkészültünk, megnyomjuk a [STORE]-gombot. Megjelenik a Voice
Store-kijelzőoldal.
 A [DEC/NO][INC/YES]-gombokkal kiválasztjuk a cél-memóriahelyet.
 Megnyomjuk az [ENTER]-gombot, mire a hangszer megerősítést kér.
 Az [INC/YES]-gombbal végrehajtjuk a műveletet. A folyamat közben az "Executing..."
(Végrehajtás alatt...) üzenet olvasható. Amint a műveletnek vége, a "Completed"
(Végrehajtva) üzenet olvasható a kijelzőn, és a hangszer visszavált a Voice Play üzemmódra.
0

0 A [DEC/NO]-gombbal szakítjuk meg a műveletet és térünk vissza a korábbi kijelzőoldalhoz.

Utility üzemmód
90.oldal
Ebben az üzemmódban nyolc kijelzőoldalon végezhetünk beállításokat, amelyek az egész
rendszerre továbbá egyes controllerekre vonatkoznak.

 Az üzemmód behívásának módját l. korábban.
 A MIDI-beállításokat a MIDI-üzemmódban végezhetjük el.
 Érdemes fellapozni a paraméterek listáit az eredeti útmutató 20. és 22. oldalán.
Tone Generator (PAGE 1)
Keyboard (PAGES 2-3)
Controller (PAGES 4-7)
Effect (PAGES 8)
1. Master Tune
Itt álítjuk be a hangszer összhangolását 0,1 centnyi lépésekben.
 Beállítások: -1024 ~ +1023

 100 cent = 1 félhang
2. Kbd. Trans (Keyboard Transpose)
Itt transzponálhatjuk a billentyűzet hangmagasságát félhangnyi lépésekben. Ez a MIDIátvitelre szánt adatokra is érvényes.
 Beállítások: -11 ~ +11

3-1. Vel Curve (Velocity Curve)
3-2. Fixed Vel (Fixed Velocity)
← Vel Curve
Itt adjuk meg a Velocity-görbét, amely meghatározza, hogyan érvényesüljön a
billentéserősség, hogyan befolyásolja ez a hangerőt és a hangzást. A Vel Curve paraméter csak
akkor áll rendelkezésre, ha a Fixed Velocity beállítása "off".
 Beállítások:
← norm (normál)
← A Velocity a billentéserősséggel arányosan nő.
← soft1
← A Velocity a leütéshez képest túlságosan is nő. Ez a beállítás azoknak való, akik
inkább lágyabban ütik le a billentyűket.
← soft2
← A Velocity a leütéshez képest túlságosan megnő. A görbe a norm és a soft1 között
van.
← easy
← Ez a görbe is azoknak való, akik inkább lágyan ütik le a billentyűket. A görbe a
középső tartományban a normál lefolyáshoz közeledik, ezért a hangerő minden
játékmódnál viszonylag állandó.
← wide
← Lágyabb leütés mértéken felül csökkenti a Velocity-t, míg az erős leütés mértéken
felül növeli. Az eredmény: szélesebb dinamikatartomány
← hard
← A Velocity növekedése elmarad a leütés erejének növekedésétől. Ez a görbe azoknak
való, akik inkább keményen ütik le a billentyűket.
←

←  Fixed Vel
← A Velocity-t itt állíthatjuk be egy rögzített értékre. A hangzás dinamikája így mindig
azonos marad függetlenül a leütés erejétől.
←  Beállítások: 1 ~ 127
4-1. MWTxCtlNo (MW Transmit Control Number)
4-2. FCTxCtlNo (Foot Controller Transmit Control Number)
Itt adjuk meg, mely MIDI Control Change-üzeneteket hozzon létre és küldjön a modulációs
tárcsa (modulation wheel) és a lábpedál (foot controller).
 Beállítások: 0 ~ 95 (0/32 = off) AT (Aftertouch)

 További információt a külön adatlistában találunk.
5. FSTxCtlNo (Footswitch Transmit Control Number)
Itt adjuk meg, mely MIDI Control Change-üzeneteket hozzon létre és küldjön a lábkapcsoló
(footswitch).
 Beállítások: 0 ~ 95 (0/32 = off) (PC Inc: Program Change INC: +1), 97 (PC Dec: Program Change Dec: -1)

 További információkat a külön adatlistában találunk.
 A lábkapcsolóhoz gyárilag a 64: Sustain funkciót rendelték hozzá.

6. Ctl Reset (Controller Reset)
Meghatározza, hogy a controllerek állása egy másik hangszín kiválasztásakor változatlan
maradjon (hold) vagy visszaálljon a kiindulásra (reset).
 Beállítások: hold, reset
"Reset" beállításnál a controllerek a következő beállításhoz térnek vissza:
Pitch Bend tárcsa
középállás
Modulációs tárcsa
minimum
Lábpedál
maximum
Lábkapcsoló
kikapcsolva

7. AC1 CC No (AC1 Control Change Number)
Itt állítjuk be, milyen MIDI Control Change-üzenetre (CC No) reagáljon az AC1 funkcióval
ellátható controller Voice üzemmódban.
 Beállítások: 0 ~ 95

 További információkat l. korábban.
 Ugyanezt a paramétert Multikhoz a Multi Part Edit üzemmódban állíthatjuk be.
8. V EfBypass (Voice Effect Bypass)
Itt állítjuk be, hogy az effektek kikerüljenek-e a jel útjából vagy sem. Csak a
rendszereffektekhez állítható be.
 Beállítások: off (nincs Bypass), on

Utility Job üzemmód
Itt állíthatjuk vissza az összes gyári beállítást.

Factory Set (Restore Factory Defaults)
Itt állíthatjuk vissza a User memóriában őrzött gyári hangszíneket és Multikat, továbbá a
rendszer- és egyéb beállításokat.
A hangszer első bekapcsolása után a gyári beállításokat felülírjuk a sajátjainkkal. Az alábbi
módon lehet a gyári beállításokat visszaállítani:

 Ezzel a művelettel a memóriában található minden felhasználói adat elvész! A fontos adatokat ezért mentsük
ki, pl. Bulk Dump eljárással, egy külső berendezésre!

 Megnyomjuk Utility üzemmódban a [JOB]-gombot. Megjelenik a Factroy Set kijelzőoldal.
 Megnyomjuk az [ENTER]-gombot. A hangszer megerősítést kér.
 Az [INC/YES]-gombbal hajtjuk végre a műveletet. Amint ez megvan, a kijelzőn
megjelenik:"Completed" (Végrehajtva). A műveletet a [DEC/NO]-gombbal szakíthatjuk
meg.
 Az [EXIT]-gombbal térünk vissza Utility üzemmódba.

MIDI üzemmód

93.oldal

Ebben az üzemmódban hét kijelzőoldalon végezhetünk beállításokat, amelyek az egész
rendszerre ill. bizonyos controllerekre vonatkoznak.

 A MIDI üzemmód behívásának módját l. korábban.
-Érdemes megnézni az eredeti útmutató 20. és 22. oldalán látható paraméterlistákat.
MIDI Channel (PAGES 1-4)
MIDI Filter (PAGES 5-7)
1. Device No (Device Number)
Itt állítjuk be az S03 készülékszámát, amely a berendezés egyértelmű azonosítására szolgál, ha
egy összetett MIDI-rendszer részét alkotja. A készülékszámot összhangba kell hozni a másik
MIDI-berendezéssel, amennyiben a kettő között adatátvitel történik.
 Beállítások: 1 ~ 16, all, off

2. Local Sw (Local On/Off Switch)
Amikor a beállítás "off", a készülék billentyűi és kezelőelemei nem hatnak a belső
hanggenerátorra, megszűnik a közvetlen vezérlési lehetőség. A billentyűkkel és
kezelőelemekkel létrehozott adatok azonban kiadásra kerülnek a MIDI OUT-kimeneten.
Azonkívül a hanggenerátor reagál a MIDI IN-bemeneten át érkező üzenetekre
 Beállítások: off, on

Local On/Off - egy számítógépre való csatlakozásnál
Amikor a hangszert összekötjük egy számítógéppel, a hangszer által a
számítógéphez küldött MIDI-üzeneteket a szekvencerszoftver azonnal visszaküldi
az S03 és/vagy másik hanggenerátor vezérlésének céljából. Ha eközben a Local
Switch beállítása "on", minden hang kétszeresen fog megszólalni, mert a
hanggenerátor mind a billentyűzettől, mind a MIDI-csatornán át kapja a
parancsokat. Az eredeti útmutató 93. oldalán találunk néhány setup-javaslatot,
hogyan lehet ezt elkerülni. A számítógép beállítása a géptől és a használt szoftvertől
függ, erről az illető útmutatóból tájékozódhatunk.
Ha a számítógép/szoftver "MIDI Echo" (vagy hasonló) funkciója él, az S03
Local Switch beállítása "off" kell legyen, és fordítva.



Ha rendszerexkluzív adatokat küldünk vagy veszünk, akkor az alsó ábrán látható elrendezés a
praktikus, eközben a szoftver "MIDI Echo"-funkcióját ki kell kapcsolni.



Még ha ez az ábrán nem is feltűnő, az S03 vesz és feldolgoz MIDI-üzeneteket a
szekvencerszoftvertől a Local Switch beállítástól függetlenül.

* A "MIDI Echo" gyakori szekvencerfunkció, amely a MIDI IN-bemeneten vett
valamennyi üzenetet azonnal, "visszhangszerűen" a MIDI OUT-kimeneten kiad.
Másutt ezt a funkciót MIDI THRU-nak nevezik.

 További információkat a használt szoftver útmutatójából meríthetünk.
3. Rev Ch (Voice Mode MIDI Receive Channel)
Itt állíthatjuk be a MIDI-vételi csatornát, amikor a hangszert Voice üzemmódban egy külső
szekvencerrel, számítógéppel stb. együtt használjuk MIDI-hanggenerátorként.

 Beállítások: 1 ~ 16, omni (alle Kanale)

 A vételi csatorna beállítását Multi üzemmódban l. korábban.
4. Trans Ch (MIDI Transmit Channel)
Itt állítjuk be az adócsatornát, amelyen a billentyűk, a controllerek stb. által létrehozott MIDIüzeneteket kiadjuk.
 Beállítások: off (kikapcsolva), on (bekapcsolva)

6-1. TxPgmChng (Transmit Program Change On/Off)
6-2. TxBankSel (Transmit Bank Select On/Off)
Meghatározza, hogy az S03 Program Change- és Bank Select-üzenetei kiadásra kerüljenek-e a
megfelelő kezelőfelületi gomb használatakor. Ha a csatlakoztatott hangszerrel programváltást
akarunk végrehajtatni, a paraméter beállítása "on".
 Beállítások:

off (kikapcsolva), on (bekapcsolva)

7. Thru Port
Hangszerünket MIDI-kábellal összeköthetjük a TO HOST-csatlakozóponton át egy
számítógéppel. Ilyenkor a TO HOST-bemeneten vett üzeneteket az S03 a MIDI OUTkimenetn át továbbküldi egy másik csatlakoztatott berendezésnek. Itt lehet beállítani a port
számát.
 Beállítások: 1 ~ 8

Függelék
MIDI

95. oldal

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.
A S03 vezérelni tud egy MIDI-berendezést azáltal, hogy adatokat továbbít a hangokról és a
vezérlésről. A S03-at 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.
Több MIDI-üzenetet lehet tizenhatos vagy kettes számrendszerben megadni. A tizenhatos
számrendszerű adatok elején "H" áll, az "n" betű egy bizonyos egész számot jelöl.

MIDI csatornák
A MIDI-adatokat a 16 csatorna egyikéhez rendeljük hozzá. Az 1 ~ 16 számozott csatornák
segítségével 16 különböző hangszeres szólam performance-adatait továbbíthatjuk egy MIDIkábelen át.
A MIDI-csatornákat úgy képzelhetjük el, mint a televíziós csatornákat. Minden tévéadó egy
bizonyos csatornán sugározza adását. A tévénk egyszerre több adó különböző adását veszi, mi
pedig a távkapcsolóval választjuk ki a kívánt műsort nyújtó csatornát.
A MIDI-adatátvitel hasonló elven alapul. Az egyik hangszer MIDI-adatokat küld egy
meghatározott MIDI-csatornán egy egyszerű MIDI-kábelen keresztül a vevő berendezéshez.
Ha a MIDI-berendezés vételi csatornája összhangban van az adócsatornával, a vevő
berendezés lejátssza a zenei adatokat, amelyeket a másik berendezés küldött.
Az S03 teljes értékű többszólamú hanggenerátor, és egyszerre több hangszeres szólamot is
képes megszólaltatni. Minden szólamot egy külön csatornához kell hozzárendelni.

MIDI-üzenetek, amelyeket az S03 adni illetve venni tud
A MIDI-jelzéseket két csoportba oszthatjuk: csatorna- és rendszerüzenetek. Az alábbiakban a
különböző üzenetek leírását olvashatjuk.

Csatornaüzenetek
Itt olyan jelekről lesz szó, amelyek a billentyűzeten való játékkal függnek össze és egy adott
csatornának szólnak.
 Hang be/ki (Key On/Key Off)
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: 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
A paraméterekhez kódszámok (Control Change) tartoznak, amelyek lehetővé teszik,
hogy kijelöljünk egy hangszínbankot, és a hangerőt, a panorámát, a modulációt, a
portamento idejét, a világosságot és más vezérlő paramétereket bizonyos, egyes
paramétereknek megfelelő kódokkal irányíthatunk.
Bankválasztás MSB (Vezérlőkód:000)
Bankválasztás LSB (Vezérlőkód:032)
Ezek a jelzések a hangszínbank-számok variálását irányítják, amikor 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.
Moduláció (Vezérlőkód:001)
Jelzések, amelyek a modulációs tárcsával elért vibrato mélységét vezérlik. A 127 érték
felel meg a maximumnak, a 0 kikapcsolja az effektust.
Portamento ideje (Vezérlőkód:005)
Jelzések, amelyek a portamento, vagyis két egymás utáni hang közötti folyamatos
magaságátmenet idejét szabályozzák. A 127 érték felel meg a leghosszabb időnek, a 0
a legrövidebbnek.
Adatbevitel-MSB (Vezérlőkód:006)
Adatbevitel-LSB (Vezérlőkód:038)
E jelzések irányítják az értéket, amelyet az 1.2.23 pontban szereplő RPN MSB/LSB és
az 1.2.22 pontban szereplő NRPN MSB/LSB határoz meg.
A paraméterértékeket az MSB és LSB kombinációja határozza meg.
Fő hangerő (Vezérlőkód: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 (Vezérlőkód:010)
Jelzések, amelyek az egyes szólamoknak a sztereó panorámában elfoglalt helyét
vezérlik.
127 a jobb szélső, a 0 a bal szélső pozíciót jelző beállítás.
Expression / Kifejezőerő (Vezérlőkód:011)
Jelzések, amelyek az egyes szólamok intonációját vezérlik.

127 értéknél kapjuk a maximális hangerőt, 0 kikapcsolja a hangerőt. Itt is érvényes az
1.2.5 pontban tett megjegyzés.
Kitartott hang 1 (Vezérlőkód: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 (Vezérlőkód: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 (Vezérlőkód: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.
Hangtompító pedál (Vezérlőkód:067)
E jelzések vezérlik a hangtompító pedál be/kikapcsolását. A 64 és 127 közötti értékek
be-, a 0 és -63 közötti értékek kikapcsolják a hangtompító pedált.
Harmonic Content (Vezérlőkód: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 idő (Vezérlőkód:072)
E jelzések állítják be az egyes hangszínek EG-Release idejét.
Az itt beállított értékek korrektúraértékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz
hozzáadunk vagy azokból kivonunk.
Attack idő (Vezérlőkód:073)
E jelzések állítják be az egyes hangszínek EG-Attack idejét.
Az itt beállított értékek korrektúraértékek, amelyeket a megfelelő hangszínadatokhoz
hozzáadunk vagy azokból kivonunk.
Világosság (Vezérlőkód:074)
E jelzések állítják be az egyes hangszínek szűrő cutoff frekvenciáját.
Az itt beállított értékek korrektúraértékek, 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.
Portamento vezérlése (Vezérlőkód:084)
E jelzések hatására portamentóval kötődik össze az éppen megszólaló és a következő
hang. Amint a jelzés átvitele megtörténik, rögzül az éppen elhangzó hang Note ON
állása.
Határozzunk meg egy portamento forrásbillentyű-számot 0 és 127 között!
Egy portamento-vezérlőjelzés vételekor az éppen megszólaló hang magassága változik
0 portamento idővel az adott csatornán következőnek leütött hangig.
Az alábbi beállítások eredményeznének pl. portamentót C3 és C4 között:
90H 3CH 7FH
C3 hang be
B0H 54H 3CH
Forrásbillentyű-szám C3-ra beállítva
90H 48H 7FH
Hang be (Ha C4 be van kapcsolva, C3 portamentóval
C4-ig
emelkedik.)
Effect 1 mélysége (Térhatás-adásszint) (Vezérlőkód:091)

E jelzések állítják be a Reverb (térhatás effektus) adásszintjét.
Effect 3 mélysége (Chorus adásszintje) (Vezérlőkód:093)
E jelzések állítják be a Chorus effektus adásszintjét.
Effect 4 mélysége (Variáció effektus adásszintje) (Vezérlőkód:094)
E jelzések állítják be a Variáció effektus adásszintjét. Ez a beállítás csak akkor
hatásos, ha a Variáció rendszereffektusként működik.
Adatnövelés (Vezérlőkód:096)
ú

Adatcsökkentés (Vezérlőkód:097) RPN-hez
E jelzések a hangmagasság-hajlítás érzékenységét, a durva vagy finomhangolás MSBértékét lépésenként növelik vagy csökkentik. E paraméterek egyikét a külső készülék
RPN-jének segítségével kell beállítanunk.
Az adat-byte-ot a hangszer nem veszi figyelembe.
Valamely határérték elérése után nincs további növelés vagy csökkentés.
A finomhangolás növelése nem vonja maga után a durva hangolás emelkedését.
NRPN (Nem regisztrált paraméterszám) LSB (Vezérlőkód:098)
NRPN MSB (Vezérlőkód:099)
E jelzések változtatják meg egy hangszín vibrato-, szűrő-, EG- és más
paraméter-beállítását.
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).
Az eredeti útmutatóban a 74. oldalon a fogható NRPN-számok találhatók.
NRPN MSB
01H
01H
01H
01H
01H
01H
01H
01H
14H
15H
16h
17H
18H
19H
1AH
1CH
1DH
1EH
1FH

NRPN LSB
08H
09H
0AH
20H
21H
63H
64H
66H
rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr
rr

Paraméter
Vibrato Rate (Vibrato sebessége)
Vibrato Depth (Vibrato mélysége)
Vibrato Delay (Vibrato késleltetése)
Low Pass Filter Cutoff Frequency (Aluláteresztő szűrő cutoff frekvenciája)
Low Pass Filter Resonance (Aluláteresztő szűrő rezonanciája)
EG Attack Time (burkológörbe-attack idő)
EG Decay Time (burkológörbe- decay idő)
EG Release Time (burkológörbe-release idő)
Drum Low Pass Filter Cutoff Frequency (Aluláteresztő szűrő cutoff frekvenciája dobnál)
Drum Low Pass Filter Resonance (Aluláteresztő szűrő rezonanciája dobnál)
Drum EG Attack Rate (burkológörbe-attack idő dobnál)
Drum EG Decay Rate (burkológörbe- decay idő dobnál)
Drum Instrument Pitch Coarse (Dob durva hangolása)
Drum Instrument Pitch Fine (Dob finom hangolása)
Drum Instrument Level (Dob szintje)
Drum Instrument Panpot (Dob panorámapozíciója)
Drum Instrument Reverb Send Level (Téreffekt adásszintje dobnál)
Drum Instrument Chorus Send Level (Kóruseffekt adásszintje dobnál)
Drum Instrument Variation Send Level (Variációeffekt adásszintje dobnál)

rr = hangjegyszám minden dobhangszínnél
RPN (Regisztrált paraméterszám) LSB (Vezérlőkód:100)
RPN MSB (Vezérlőkód: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
00H
00H
00H
01H
00H
02H
7FH
7FH

Paraméter
Pitch Bend Sensitivity (Hangmagasság-hajlítás érzékenysége)
Fine Tuning (Finom hangolás)
Coarse Tuning (Durva hangolás)
0

 Csatornaüzemmód-jelzések
Az alábbi jelzések foghatók:
2. BYTE
3. BYTE
120
0
121
0
123
0
126
0 1 16
127
0

Üzenet
Minden hangzás ki
Minden vezérlőelemet visszaállítani
Minden hang ki
Mono
Poly

Minden hangzás ki (Vezérlőkód:120)
Kiolt minden hangzást, ami egy csatornán éppen szól. A csatornajelzések viszont, pl. a
hang és a sustain, megmaradnak.
Minden vezérlőelem visszaállítása (Vezérlőkód:121)
Az alábbi vezérlőelemek értéke áll vissza a gyári beállításra:
Lábpedál
A hangmagasság-hajlítás megváltoztatása
Aftertouch
Többszólamú aftertouch
Moduláció
Expression
Hold 1 (kitartás)
Portamento
Sostenuto
Hangtompító pedál
Portamentovezérlés
RPN
NRPN

Érték
0 (középállás)
0 (ki)
0 (ki)
0 (ki)
127 (max)
0 (ki)
0 (ki)*
0 (ki)
0 (ki)
Kioltja a portamento-forrásbillentyűszámot
Szám nincs meghatározva, belső adatok nem változnak
Szám nincs meghatározva, belső adatok nem változnak

* Performance-üzemmódban 1 (bekapcsolva)

Minden hang ki (Vezérlőkód: 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 (Vezérlőkód: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 (Vezérlőkód: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.
 Csatorna aftertouch

E jelzéssel a hangzást az első leütés után az egy billentyűre gyakorolt nyomás
növelésével az egész csatornán keresztül vezérelni tudjuk.
 Polifón aftertouch
E jelzéssel a hangzást az első leütés után az egy billentyűre gyakorolt nyomás
növelésével az egész csatornán keresztül vezérelni tudjuk.
 Hangmagasság-hajlítás
A hangmagasság-hajlítási üzenetek folyamatos vezérlő üzenetek, amelyek lehetővé
teszik egy bizonyos hang magasságának egy bizonyos értékkel való emelését vagy
leszállítását.

Rendszerüzenetek
Ezek olyan adatok, amelyek a hangszer egész rendszerét érintik.
 Rendszerexkluzív üzenetek
Ezek az S03 különböző funkcióit vezérlik, ezen belül az összhangerőt és hangolást, a
hanggenerátor üzemmódját, az effektus típusát stb.
Általános MIDI-üzemmód be
Amikor a hangszer ezt a jelet fogja, a hanggenerátor XG üzemmódra vált.
Ilyenkor a S03 veszi a GM System Level 1 szabvánnyal kompatibilis MIDIjelzéseket, és ennek megfelelően nem vesz NRPN- és bankválasztás- jelzéseket.
Mivel mintegy 50 ms-ra van szükség ahhoz, hogy mindez megtörténjen, ügyeljünk rá,
hogy maradjon elég idő, mielőtt a következő jelzés érkezne!
F0 7E 7F 09 01 F7 (hexadecimális)
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
XG-rendszer be
Erre az adatra a S03 XG üzemmódra vált, és minden paraméter visszatér a kezdeti
értékhez. Lehet fogni XG-kompatibilis jelzéseket, pl. NRPN- és bankválasztásjelzéseket.
Mivel mintegy 50 ms-ra van szükség ahhoz, hogy mindez megtörténjen, ügyeljünk rá,
hogy maradjon elég idő, mielőtt a következő jelzés érkezne!
F0 43 1n 4C 00 00 7E 00 F7 (hexadecimális)
4 n = készülékszám
Multi üzemmód
F0 43 1n 00 01 03 7F 00 F7 (hexadecimális)
4n = készülékszám

 Egyes üzemmódokban és funkciók során, mint a Compare-funkció vagy a demo üzemmód, az S03
nem reagál MIDI-üzenetekre.

 Aktív letapogatás (Active Sensing, csak vétel)
FE (Active Sensing) vételekor, ha 300 ms-on belül nem történik MIDI-adatok vétele,
az S03 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 kijelzőn olvasható üzenetek
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Üzenet

Jelentés

Bulk Tx

MIDI Bulk-adatok továbbítása folyamatban

Bulk Rx

MIDI Bulk-adatok vétele folyamatban

Executing

Művelet végrehajtás alatt

Completed

A művelet végrehajtás eredményesen befejeződött.

!Buff Full

A MIDI-adatok feldolgozása nem történt meg, mert túl sok adat
érkezett egyszerre ("Buffer Full" - a puffermemória megtelt)

!MIDI Data

A MIDI-adatok vétele közben hiba történt.

!Checksum

A MIDI-Bulk-adatok vétele közben hiba történt.

!DeviceNum

A MIDI Bulk-adatok vétele/adása nem történt meg, mert a
készülékszám nem egyezik meg a szükségessel vagy beállítása "off".

Sure?

A hangszer megerősítést kér megy művelet végrehajtása előtt.
("Biztos?")

Host:MIDI

A HOST SELECT kapcsoló beállítása "MIDI"

Host:PC2

A HOST SELECT kapcsoló beállítása "PC2"

Host:Mac

A HOST SELECT kapcsoló beállítása "Mac"

Host:off

A HOST SELECT kapcsoló beállítása "off".

!BateryLo

A memóriát védő elem hamarosan lemerül, az adatok elveszhetnek.
Mentsük ki a fontos adatokat a MIDI Bulk Dump funkcióval egy külső
berendezésre (mint pl. egy Yamaha MIDI Data Filer MDF3), és
cseréltessük ki az elemet a Yamaha-kereskedővel vagy egy
felhatalmazott szerelővel!

Hibajegyzék
101.oldal
Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan tudunk magunk elhárítani bizonyos zavarokat. A hibák
nagy része csak a hibás kezelésből fakad. Mielőtt tehát felhívnánk a közönségszolgálatot,
olvassuk el az alábbiakat, hátha magunk is megtaláljuk a zavar okát.
Ha nem tudjuk hang kiadására bírni hangszerünket, hajtsuk végre az alábbi lépéseket!

 Dugjunk be egy fejhallgatót a PHONES aljzatba, és ellenőrizzük, hogy a hangszer ad-e
audiojeleket! Ha a hangszer szól, akkor a hiba forrása a lehallgató berendezés
kábelcsatlakozása lehet.

 Ha a fejhallgatóban sem hallunk semmit, válasszunk ki tesztelésképpen más hangszíneket
és Multikat is! Ha ezzel a hiba megszűnt, akkor az előző hangszín/Multi beállításaival volt
gond.

 Egy songnál beállíthatjuk a hangerőt a Volume vagy Expression controller-üzenetekkel. Ha másik hangszínt
vagy Multit választunk, annak az eredeti hangszínbeállítása áll vissza.

 Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizzük az összhangerő (Master Volume)
beállítását! Csavarjuk ezt fel vagy nyomjuk le a padlóig az esetlegesen csatlakoztatott pedált!

 Ha ezután sincs hang, a probléma a rendszerparaméterek (Utility/MIDI) beállítása lehet.
0Nincs hang.
←

← A hangerő beállítása
← Helyesen állítottuk-e be a hangerőt?
← Ha az S03-nál egy pedált kötöttünk be a FOOT CONTROLLER-aljzatra, és a hangerőt
rendeltük hozzá, ellenőrizzük, hogy rendesen bedugtuk-e a dugót és nem állítottuk-e
minimumra a hangerőt!
←

← A hangszínek és Multik idevágó beállításai
← Megfelelő-e a hangerő- és szintbeállítás az alábbi paramétereknél:
←
←
←
←
←
←

Voice Element Edit Level
Voice Key Edit Level
Voice Common Edit Total Vol
Voice Common Edit Total Level
Multi Part Edit Volume
Multi Common Edit Total Volume

←
← Talán elnémítottuk (Mute) az egyik hangszínelemet?
← Esetleg az "Elemet Switch" beállítása "off"?
← Talán a hangszínelem szűrőjét úgy állítottuk be, hogy szinte mindent kiszűr?
← Helyesen állítottuk-e be az effektparamétereket?
← Az effekt típusát véletlenül nem "No Effect"-re állítottuk be?
← Jól van-e beállítva aVelocity Sensitivity paraméter?
← Helyesen állítottuk-e be a MIDI-vételi csatornát?
← Esetleg a Local-vezérlést "off"-ra állítottuk?
← Megfelelően állítottuk-e be a billentés-érzékenység és a hangterjedelem paramétereit?
← Ha a Note/Velocity Limit Low értéke magasabb, mint a High, akkor nincs hang.
←
← Releváns rendszerparaméterek (Utility vagy MIDI)
← Helyesen állítottuk-e be a MIDI-vételi csatornát?
← Jól állítottuk be a HOST SELECT kapcsolót?
← Esetleg a Local-vezérlést "off"-ra állítottuk?
← Esetleg éppen demo üzemmódban vagyunk vagy a Compare funkció él? Ilyenkor a
hangszer nem dolgoz fel MIDI-üzeneteket.
←
← Releváns beállítások songok lejátszásakor és MIDI-készülékek csatlakoztatásakor
← Helyesen állítottuk-e be a hangerőt és Expressiont egy song lejátszásánál?
← Ha egy külső berendezéssel vezéreljük az S03 Multijait: Helyesen állítottuk-e be az egyes
szekvencersávok adó- és a szólamok vételi csatornáit?
← Jól állítottuk-e be a szekvencer "MIDI Echo" vagy "MIDI Thru" funkcióját?
0
0Kábel- és csatlakozási problémák
← Megfelelően csatlakoztattuk az audioberendezést?
← Ép-e a MIDI-kábel, és megfelelően van-e bekötve?
0

0Torz a hangzás.
← Megfelelően állítottuk-e be az effeteket?
← Nem túl magas-e a hangerő?
0

0A hang túl halk.
← Nem állítottuk túl alacsonyra a MIDI-hangerőt vagy MIDI-Expressiont?
← Nem állítottuk túl alacsonyra a szűrő határfrekvenciáját (Cutoff)?
0

0Hamis a hang.
←
←
←
←

Helyesen állítottuk-e be a UTILITY üzemmódban a Master Tune paramétert?
Helyesen állítottuk-e be a UTILITY üzemmódban a KbdTrans paramétert?
Megfelelő-e az OCTAVE [UP][DOWN] beállítása?
Helyesen állítottuk-e be a Voice Edit üzemmódban a PITCH-menüben a Pitchparamétereket?
← Nem állítottuk-e be túl magasra a Voice Edit üzemmódban az LFO-kijelzőoldalon a Pitch
modulációs mélységét?
← Lehetséges, hogy nem nullára állítottuk be a Note Shift-paramétert?
← Lehetséges, hogy nem nullára állítottuk be a performance összes szólamához a Detuneparamétert?
0

0A hangzás ingadozik, néha megszakad.
← Nem léptük túl a maximális polifóniát?
0

0Egyszerre csak egy hang szól.
← Lehetséges, hogy "mono"-ra állítottuk a Voice Edit üzemmódban a Mode paramétert?

Nem szólnak az effektek.
← Nem állítottuk be véletlenül "ON"-ra a V EfBypass paramétert?
← Lehetséges, hogy egy Multinál a Var Send paramétert "off"-ra vagy egy nullához közeli
értékre állítottuk be.
← Be van-e állítva valamelyik effekttípus?
0

0Nem hat a Scale Sensitivity, Velocity Sensitivity és Scale beállítása.
← A hangszíntől és az illető paraméterbeállításoktól függően a beállításoknak időnként
egészen csekély a hatása.
0

0Az ütős hangszín "eltűnt".
← Az ütős hangszíneket másképpen hívjuk elő, mint a normál hangszíneket.
0

0A dobhangszín átdolgozása nem jár eredménnyel.
← Jól van-e beállítva a Part Mode paraméter?
0

0A hangzásra vonatkozó beállítások nem járnak hatással.
← Nem él véletlenül a Category Search funkció? Ilyenkor az Edit üzemmódokat nem lehet
behívni.
← Olyan hullámot (001 - 029) hívtunk be, amelynek a paraméter-beállításait nem lehet
megváltoztatni?
← Nem Utility vagy MIDI üzemmódban vagyunk-e?
← Nem Voice üzemmódban próbáltunk meg effekteket átdolgozni? Ne feledjük, hogy a
hangszínek Reverb- és Chorus-beállításai rögzítettek, nem lehet őket megváltoztatni!
0

0A hangszer nem vesz adattömböket (Bulk).
← Ha a S03 Voice Editor-szoftverét használjuk, állítsunk be megfelelő mentési intervallumot!
A Voice Editor párbeszéd-ablakában a mentési intervallumot legalább 10 ms-ra kell
beállítani.
← Megfelelő-e a készülékszám (Device Number) beállítása?
← Megfelelő-e a HOST SELECT beállítása?

0A vett MIDI-adatok vétele vagy feldolgozása nem megfelelő.
← Megfelelő-e a HOST SELECT beállítása?
← Esetleg éppen demo üzemmódban vagyunk vagy a Compare funkció él? Ilyenkor a
hangszer nem dolgoz fel MIDI-üzeneteket.
← Ép-e a MIDI-kábel és megfelelően van-e csatlakoztatva?

A MIDI-kábel ellenőrzése
Az alábbiakban láthatunk egy gyors módszert a MIDI-kábel ellenőrzésére, hogy
megbizonyosodhatssunk róla, a MIDI-adatok átvitelére kerülnek.

 Hívjuk be először a Voice üzemmódot, és ellenőrizzük, hogy a hangszer kifogástalanul szól-e,
amikor a billentyűkön játszunk!

 Kapcsoljuk ki a hanggenerátor billentyűzet által történő vezérlését úgy, hogy a
Local Switch paramétert "off"-ra állítjuk! Ezután a billentyűkkel nem tudunk többé
hangokat megszólaltani.

 Csatlakoztassuk az ellenőrizni kívánt kábelt úgy, hogy egyik végét a MIDI IN, a
másikat a MIDI OUT- csatlakozópontra kötjük! Ekképpen a billentyűzetet újból
összekötjük a hanggenerátorral, ezúttal azonban külsőlegesen, egy MIDI-kábellal.

 A HOST SELECT kapcsolót "MIDI"-re állítjuk.
A vételi csatornát (Receive Channel, MIDI üzemmód, PAGE3) beállítása "omni"
(ezáltal az S03 minden MIDI-csatornán vesz). Ezzel lehetővé válik, hogy a
hangszín a vett MIDI-adatokat a billentyűzet MIDI-adócsatornájának beállításától
függetlenül feldolgozza.

 Játsszunk a billentyűzeten! Ha a fentieket helyesen végrehajtottuk, és a
hangszínt meg tudjuk szólaltatni, a MIDI-kábel ép.

 A kábel vagy csatlakozás akkor is hibás lehet, ha a hangszínt meg tudjuk
szólaltatni, de az szaggatottan szól.

 A teszt befejezése után állítsuk vissza a Local Switch-et "on"-ra, hogy a
hangszeren ismét tudjunk játszani!

