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YAMAHA TYROS
Digitális munkaállomás

ÓVINTÉZKEDÉSEK
Kérjük a használatba vétel elõtt figyelmesen elolvasni!
 FIGYELMEZTETÉS!
Az alábbi óvintézkedéseket feltétlenül tartsa be, hogy megelõzze a súlyos sérülés, esetleg
halálos baleset, áramütés, rövidzárlat miatt keletkezõ károsodás vagy tûz veszélyét!
Áramellátás/Hálózati kábel

•
A hangszert kizárólag az elõírt hálózati feszültségû árammal mûködtessük! Ennek értéke a
hangszer típustábláján látható.
•
Rendszeresen ellenõrizzük a villásdugót, és távolítsuk el róla a szennyezõdést!
•
Kizárólag a hangszer szállított kábelt és villásdugót használjuk!
•
A hálózati kábelt soha ne helyezzük meleg helyre, pl. fûtõtest közelébe, ne hajlítsuk meg túlságosan,
ne tegyünk rá nehéz tárgyakat és ne fektessük le ott, ahol ráléphetnek, belebotolhatnak vagy áthajthatnak rajta!

Ne nyissuk fel a hangszert!

•
Soha ne próbáljuk meg a hangszert felnyitni, a belsejében valamit szétszerelni vagy megváltoztatni!
A hangszernek nincsenek olyan részei, amelyeket a használónak kellene karbantartani. Bízzuk ezt a Yamaha
ügyfélszolgálat szakképzett munkatársaira.

Óvjuk a nedvességtõl!

•
kézzel!

•
Ügyeljünk rá, hogy a hangszerre ne essen rá az esõ, ne használjuk víz közelében vagy
nedves környezetben, és ne helyezzünk rá folyadékot tartalmazó edényt, amely kiborulhat, és a
folyadék befolyhat a nyílásokon!
Tisztítás elõtt húzzuk ki a csatlakozót a konnektorból! A csatlakozót soha ne fogjuk meg nedves

Tûzveszély!
•

Ne helyezzünk égõ tárgyat, pl. gyertyát a hangszerre, mert felborulhat és tüzet okozhat!

Ha valamilyen, a normálistól eltérõ jelenséget észlelünk...

•
Ha a hálózati kábel megsérül, ha használat közben hirtelen elmegy a hang vagy ha szokatlan szagot,
füstöt észlelünk, azonnal kapcsoljuk ki a berendezést, húzzuk ki a dugót a konnektorból, és ellenõriztessük a
berendezést szakemberrel!

 VIGYÁZAT!
Feltétlenül tartsa be az alábbi alapvetõ óvintézkedéseket, hogy elkerülje a sérüléseket, a
hangszer vagy más tárgyak károsodását!
Áramellátás/Hálózati kábel

•

•
Kihúzáskor mindig a villásdugót, soha ne a kábelt fogjuk meg!
•
Ne csatlakoztassuk a készüléket a hálózatra elosztóval (T-dugó)! Ez rontja a
hangminõséget, a konnektor pedig túlmelegedhet.
Ha a készüléket elõreláthatóan hosszabb ideig nem használjuk, húzzuk ki a dugót a konnektorból!

Üzembe helyezés

•
Soha ne tegyük ki a hangszert túlzott rezgésnek, pornak, szélsõséges hõhatásoknak (pl. ne
tartsuk fûtõtest közelében vagy napon álló, lezárt jármûben), mert a kezelõfelület megolvadhat vagy
károsodhatnak a belsõ részek!
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•

•
Ne használjuk a hangszert elektromos berendezések, pl. tévé, rádió vagy hangszóró
közelében, mert ez zavarokat okozhat az utóbbiak mûködésében!
•
Ne tegyük a hangszert olyan helyre, ahonnan lebillenhet!
•
Mielõtt megmozdítanánk a hangszert, húzzuk ki az összes kábelcsatlakozást!
•
Csak a hangszerhez tartozó állványt használjuk, és ügyeljünk annak összeállításakor, hogy
a megfelelõ csavarokat használjuk, különben az alkatrészek a hangszer belsejébe kerülhetnek vagy a
hangszer feldõlhet!
Ne helyezzünk semmit a szellõzõnyílás elé, mert a rossz szellõzés miatt a hangszer túlmelegedhet.

Csatlakozások

•
Mielõtt a hangszert más elektronikus berendezésekkel kötjük össze, kapcsoljuk ki valamennyit!
Bekapcsolás elõtt pedig állítsuk valamennyinek a hangerejét a minimumra!

Karbantartás

•
Tisztításra csak puha, száraz rongyot használjunk, de semmiképpen sem hígítót, oldószert,
tisztítószert vagy ezzel átitatott tisztítókendõt!

Kezelés

•
Ne dugjuk be az ujjunkat a hangszer nyílásaiba! Vigyázzunk, nehogy becsípje az ujjunkat
a billentyûzet teteje!
•
Ne dugjunk be papírt, fémdarabokat vagy más tárgyakat a kezelõfelület vagy a
billentyûzet nyílásaiba! Ha ilyesmi megtörténne, azonnal kapcsoljuk ki a hangszert és húzzuk ki a
dugót a konnektorból! A hangszert ezután ellenõriztetni kell egy szakképzett Yamaha-szerelõvel.
•
Ne tegyünk vinil, mûanyag vagy gumi tárgyakat a hangszerre, mert elszínezõdhet a
kezelõfelület vagy a billentyûzet!
•
Ne támaszkodjunk a hangszerre, ne üljünk rá, ne tegyünk rá súlyos tárgyakat, és ne
nyomjuk túl nagy erõvel a gombokat, billentyûket és csatlakozókat!
•
Ne játsszunk hosszú ideig túl nagy hangerõvel, mert ez halláskárosodást okozhat! Ha
halláscsökkenést vagy fülcsengést észlelünk, orvoshoz kell fordulni!

Adatrögzítés
Mentsük el az adatokat, hozzunk létre biztonsági másolatokat!

•
A munkamemóriában tárolt adatok kikapcsolás után elvesznek, ezért a fontos adatokat
mentsük ki a felhasználói (USER) memóriába, lemezre vagy egy külön beszerelhetõ merevlemezre. Az
elmentett adatok azonban valamilyen meghibásodás miatt is elveszhetnek, ezért a mentéshez fõként az
utóbbi két mód javasolható.
•
Ha megváltoztatunk beállításokat a kijelzõ valamely oldalán, a rendszerbeállítás adatai (l. a külön
adatlistát) az oldalról való kilépéskor automatikusan elmentõdnek. A változtatások akkor vesznek el, ha a
hangszert kikapcsoljuk, mielõtt a kijelzõoldalról a megfelelõ módon kiléptünk volna.
Biztonsági lemezmásolatok készítése
•
Célszerû a fontos adatok két lemezre is kimenteni. Így ha az egyik meghibásodik, még mindig marad
egy példányunk.
Biztonsági tudnivalók fájlmûveleteknél
SOHA ne kapcsoljuk ki a hangszert, miközben az valamilyen fájlmûveletet végez (elment, töröl, másol vagy
kivág) a felhasználói memóriában, lemezen vagy beépített merevlemezen! Várjuk meg, amíg az alábbi üzenet
eltûnik a kijelzõrõl! Ellenkezõ esetben az illetõ eszközre mentett valamennyi adat elvész.
Ez különösen érvényes a felhasználói (USER) memóriára. Ha egy itt végzett fájlmûvelet közben kikapcsoljuk a
hangszert, a következõ bekapcsolásnál VALAMENNYI, ide mentett adatunk elveszhet, nem csak azok,
amelyekre a legutolsó mûvelet vonatkozott! A figyelmeztetés vonatkozik a USER memóriában létrehozott
mappákra és a gyári beállítások visszaállításársa is.
Now executing.
(Don’t turn off the power now,
otherwise the data may be damaged.)
A Yamaha nem vállal felelõsséget az olyan károkért, amelyek a hangszer helytelen kezelésébõl vagy
átalakításából fakadnak, sem az adatok elveszéséért.
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Ha a hangszert nem használjuk, kapcsoljuk ki!

A lemezmeghajtó és a lemezek kezelése
A lemezeken kényelmesen, gazdaságosan és megbízhatóan tárolhatunk adatokat. Sajnos azonban a lemezek
sérülékenyek, ezért megfelelõen kell velük bánni. A lemezeken õrzött adatok épsége érdekében fogadjuk meg a
következõket:
w

 A megfelelõ lemez

3,5" (2DD vagy 2HD) lemezt használjon!

 A lemez behelyezése és kivétele
 A lemez behelyezése

A lemezt címkével felfelé, lassan és óvatosan tegyük be a meghajtóba, amíg az rendesen "ül", és az EJECT
gomb kiugrik!
 A TYROS bekapcsolása után a meghajtó nyílása alatti LED-kijelzõ lámpa mutatja, hogy a meghajtó
üzemkész.

 A lemez kivétele
w Ne próbáljuk meg a lemezt felvétel vagy lejátszás közben kivenni! Ez összezavarja az adatokat a
lemezen, sõt, legrosszabb esetben a meghajtó is elromolhat. A lemez kivétele elõtt gyõzõdjünk meg róla,
hogy a meghajtó nem végez mûveletet, azaz nem ég a "Disk in Use" LED.
w Soha ne kapcsoljuk be/ki a hangszert úgy, hogy a lemez a meghajtóban van! Kikapcsolás elõtt vegyük ki
a lemezt.
w A lemez kivételéhez lassan nyomja meg az EJECT gombot, és emelje ki a lemezt!
Elõfordulhat, hogy a lemez nem ugrik ki teljesen, ha az EJECT-et túl gyorsan vagy nem ütközésig nyomtuk
meg (a gomb ilyenkor félig benyomva marad, és a lemez csak pár milliméterre áll ki a meghajtóból). Ilyenkor ne
próbáljuk meg kihúzni a lemezt! Az erõltetés árt a meghajtónak és a lemeznek egyaránt. Nyomjuk meg még
egyszer az EJECT gombot, vagy nyomjuk vissza a lemezt, és próbálkozzunk még egyszer!
w Ne nyissuk fel a meghajtó ajtaját és ne érjünk hozzá a mágneses lemezhez! Por, szennyezõdés, ujjlenyomat
adatvesztést okozhat.

 A lemezekrõl
w Ne tegyük a lemezt hangszóró, tévé vagy más készülék mellé ill. a tetejére! A mágneses sugárzás
részleges adatvesztéshez vezethet.
w Ne tegyük ki a lemezt magas hõnek vagy közvetlen napsugárzásnak! A megfelelõ tárolási hõmérséklet 4
- 53 Celsius fok.
w Ne tároljuk a lemezeket szélsõségesen száraz vagy nedves helyen! A megfelelõ relatív páratartalom 890%. Ha véletlenül víz menne a lemezre, szárítsuk meg használat elõtt! Más folyadékkal szennyezett lemez
károsíthatja a meghajtót, ezért meg kell válnunk tõle.
w A lemezeket portól, homoktól, füsttõl és más ártalmas behatástól védve tároljuk.
w Ne tegyünk nehéz tárgyakat, pl. könyvet a lemezre!
w A lemezeket rendesen címkézzük fel! Az új címkét ne ragasszuk rá a régire, az utóbbit távolítsuk el elõbb!

 A fej tisztítása
w A meghajtó nagy precizitású író/olvasófejjel van ellátva, amelyre egy idõ után rárakódik a por a
mágneslemezekrõl, ezért tisztítsuk rendszeresen!
w A tisztításhoz vegyünk Yamaha-szaküzletben 3,5 collos szárazon tisztító lemezt.
w A meghajtóba ne tegyen mást, csak lemezt, különben a meghajtó károsodik.

 Adatmegõrzés
w Az adatok biztonsága érdekében ajánlatos mindent két lemezre menteni, és a biztonsági másolatot külön
tárolni.

 A lementett adatok védelme
Hogy ne törölhessünk le adatokat véletlenül, állítsuk be a lemezen lévõ gombot "írásvédett"-re (ilyenkor a kis
nyílás nyitva van).

Szívélyes üdvözletünk!
Ön most egy YAMAHA TYROS büszke tulajdonosa. A hangszer egyesíti a legmodernebb
hangképzési technikát a digitális elektronikával és olyan funkciókkal, amelyek lenyûgözõ
hangminõséget és zenei sokoldalúságot biztosítanak. Hogy a TYROS lehetõségeit teljes
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mértékben kiaknázhassa, olvassa el figyelmesen az útmutatót - az a legjobb, ha olvasás
közben azonnal ki is próbálja a leírtakat. Utána pedig a dokumentációt olyan biztonságos
helyen érdemes tartani, ahol minden bizonytalanság esetén azonnal rendelkezésünkre áll.

Szállítási tételek

•

•
TYROS
•
Hálózati kábel
•
Kottatartó és tartó kapocs
•
CD-ROM
•
Használati útmutató (amelyet most a kezében tart), adatlista, felállítási
útmutató
USB-kábel

 A hangszerrel szállított CD-ROM tartalma
A lemezen a TYROS-szal használható, különleges szoftverek vannak, mint egy Voice Editor,
egy File Utility, amely lehetõvé teszi az adatátvitelt a TYROS és más, adattároló eszközök
vagy egy számítógép között. További információkat az installálási útmutató vagy a szoftver
online kézikönyve tartalmaz.
 SOHA ne játsszuk le az 1. sávot (TRACK 1, szoftveradatokat tartalmaz) audio CD-lejátszón, mert ez
valamennyi érintett eszköz és hallásunk károsodásához vezethet!

§

§
A TYROS kijelzõjén látható hangszerfotók egy részét a Kunitachi Zeneintézet Gakkigaku Shiryokan
orgonatörténeti gyûjteménye, másik részét a Hamamatsu Hangszermúzeum bocsátotta rendelkezésre.
§
A TYROS licence védelem alatt áll: U.S. szabványok IVL Technologies Ltd. Nr. 5231671, Nr.
5301259, Nr. 5428708 és Nr. 5567901.
§
A hangszerben használt bitmap-írásmód a Ricoh Co. Ltd. tulajdona.
§
Apple és Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegye.
§
Az IBM-PC/AT az International Business Machines Corporation védjegye.
§
A Windows a Microsoft®Corporation bejegyzett védjegye.
Minden további védjegy tulajdonosuk birtokát képezi.

A használati útmutatóban látható ábrák és kijelzõképek csak illusztrációul szolgálnak, a hangszeren látható
tényleges képtõl eltérhetnek.

A kezelõfelületen látható jelzések
GM System Level 1
Ez a MIDI-szabvány kiegészítése, amely biztosítja, hogy bármely GM-kompatibilis zenei adat
bármely gyártó GM-hanggenerátorán az eredetihez hûen szólaljon meg. Az ezen szabványnak
megfelelõ hangszer és hanghordozó viseli ezt a logót.
GM System Level 2
Ez a GM System Level 1 kiegészítése, amely javítja a songadatok kompatibilitását. E
szabványnak köszönhetõen bõvültek a többszólamúság keretei, a hangszínek száma, több
Voice-paraméterrel és effekttel dolgozhatunk. Az ezen szabványnak megfelelõ hangszer és
hanghordozó viseli ezt a logót.
XG
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Ez a Yamaha által kifejlesztett formátum, amely a GM System Level 1 szabványt és
funkciókat a hangszínek és az effektek változatosságát tekintve jelentõsen kibõvítette, de
emellett kompatibilis a GM rendszerrel. Az XG-hangszínekkel XG-kompatibilis songadatokat
vehetünk fel. Az ezen szabványnak megfelelõ hangszer és hanghordozó viseli ezt a logót.
XF
A Yamaha XF formátuma az SMF (Standard MIDI File) szabvány több funkcióval bíró és
bõvíthetõ továbbfejlesztett változata. A hangszer mutatja a dalszöveget, amikor egy szöveges
XF-fájlt játszunk le.
Vocal Harmony
Ez a funkció a legmodernebb digitális adatfeldolgozó technológiát alkalmazza, hogy a
használó által énekelt vezérszólamhoz a hangszer képes legyen vokálozni. A harmóniaeffekt
gazdagságát fokozza, hogy a TYROS képes megváltoztatni a vezérszólam, valamint a vokál
hangzását, akár még a nemét is. Effektek közül is választhatunk.
DOC
A DOC-hangszín-kiosztási formátum gondoskodik arról, hogy a zenei adatok hûen
szólaljanak meg a Yamaha-hangszerek többségén és MIDI-berendezéseken, így a
Clavinovákon is.
Style File Format
SFF a Yamaha saját stílusfájl-formátuma. Egyedülálló konvertáló rendszerének köszönhetõen
magas színvonalú automatikus kíséretet nyújt, amely akkordtípusok nagy számán alapul. A
TYROS ezt használja, leolvassa az alkalmazott SFF-stílusfloppykat, és SFF-stílusokat hoz
létre a stílusfelvételekkel.
A szerzõi jogok védelme
Ez a termék számos olyan számítógépes programot és adatot tartalmaz, amelyeket a Yamaha saját szerzõi joga
vagy a másoktól megvásárolt használati engedély véd. Ez a szerzõi jog által védett anyag felöleli az összes
szoftvert, a stílusfájlokat, a MIDI-fájlokat, a WAVE-adatokat és hangfelvételeket. Ezek engedély nélküli
felhasználása, eltekintve a magántermészetûtõl, sérti a szerzõi jogokat, és bûncselekménynek minõsül. TILOS
EZEKRÕL ILLEGÁLIS MÁSOLATOKAT KÉSZÍTENI, EZEKET FELHASZNÁLNI VAGY
TERJESZTENI!
A kereskedelemben kapható szoftverek magánhasználaton kívüli másolása tilos!

Hogyan használjuk az útmutatót?
Felkészülés a játékra

Mielõtt az útmutató egyéb fejezeteit kezdenénk el olvasni, érdemes
ezt a részt elõször elolvasni. Innen tudhatjuk meg, hogyan
helyezhetjük üzembe a hangszert.
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Rövid használati útmutató Ha nincs türelmünk hosszú leírásokat elolvasni, innen azonnal
megtudhatjuk, hogyan kezdhetünk játszani a hangszeren.
Tartalomjegyzék
Az eredeti útmutató 10-11. oldalán találjuk az útmutató
tartalomjegyzékét.
Kezelõfelület és aljzatok Ebben a részben megismerjük a kezelõelemeket, a hangszer
vezérlésének módjait.
Alapvetõ kezelési fogások Ebbõl a fejezetbõl megtudhatjuk, hogyan kell kezelni a hangszert,
hogyan végezhetjük el a beállításokat, hogyan élhetünk a
különbözõ segítõ funkciókkal és közvetlen hozzáférési módokkal.
Funkciók listája
Itt megtaláljuk hierarchikus elrendezésben a hangszer különbözõ
funkcióit, így áttekinthetjük a különbözõ információk
összefüggését.
Referenciarész
Miután az alapvetõ kezelési fogásokkal tisztában vagyunk, itt
elolvashatjuk a funkciók részletes leírását. Nem kell mindent egy
huzamban elolvasni, de itt találunk meg minden információt, amire
csak szükségünk lehet.
Hibakeresés
Ha a hangszer nem úgy mûködik, ahogy elvárnánk, ha a hangzás
nem megfelelõ, akkor olvassuk el ezt a részt, mielõtt a Yamaha
közönségszolgálatához fordulnánk. A legtöbb gond és megoldásuk
igen egyszerû, magunk is boldogulunk vele.
Szómagyarázat
Itt találjuk azoknak a kifejezéseknek és mûszaki fogalmaknak a
magyarázatát, amelyre az útmutató nem tér ki részletesen.
Külön adatlista
Itt találunk különbözõ fontos listákat (hangszínek, gyárilag beállított stílusok, effektek, MIDIadatformátum, MIDI-bekötések)
Installálási útmutató
A hangszerrel szállított CD-ROM különbözõ szoftvereket tartalmaz, amelyek segítségével
számítógépünk a hangszerrel összekapcsolva különbözõ mûveleteket végezhet. Itt találjuk a
szoftverek installálásának módját.

Elõlap - Kezelõelemek és csatlakozók
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PHONES-aljzat (Fejhallgatóhoz)

Kottatartó
A hangszert kottattartóval együtt szállítjuk, amelyet az
eredeti útmutató 21. oldalán látható módon a
nyílásokba állítunk.

Lemezmeghajtó
Itt menthetünk lemezre késõbbi felhasználásra minden fontos adatot . A hangszer több
lemezformátummal kompatibilis.
Lejátszhatunk XG, GM vagy DOC formátumú
songadatokat tartalmazó, továbbá Disklavier
Piano Soft-lemezeket

Billentyûzet
A billentésre érzékeny billentyûkön, amelyekkel a hangerõt változtathatjuk, olyan
kifejezõen játszhatunk, mint egy akusztikus hangszeren.

A folyékonykristály-kijelzõhöz (LCD) tartozó vezérlõ gombok
A többfunkciós kijelzõ a hozzá tartozó gombokkal, valamint a kezelést segítõ
felszólítások és visszajelzések rendszerével megkönnyítik a kezelést.
A vezérlõ gombok:
•
LCD-kontraszt beállítása
•
A-J kijelzõgombok
•
1-8 kijelzõgombok
•
A közvetlen hozzáférés gombja (DIRECT ACCESS)
•
Kilépés (EXIT)
•
Adatbevivõ tárcsa (DATA ENTRY)
•
Adatbevitel (ENTER)
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1 Hálózati kapcsoló (POWER ON/OFF)
2 MASTER VOLUME-szabályozó - Összhangerõ-szabályozó
3 INPUT VOLUME – Bemeneti hangerõ szabályzója
4 MIC-gombok – Mikrofon
5 SONG CONTROL-gombok
6 FADE IN/OUT – Be- és kiúsztatás
7 SONG-gombok
8 STYLE-gombok
9 STYLE CONTROL - A kíséret vezérlésére szolgáló gombok
10 METRONOME-gomb
11 TAP-gomb – A ritmus „lekopogásához”
12 TEMPO-gomb
13 TRANSPOSE-gomb – Transzponálás
14 MULTI-PAD gombok
15 MIXING CONSOLE-gombok – Keverõpult
16 BALANCE-gomb – Hangerõket kiegyensúlyozó gomb
17 CHANNEL ON/OFF-gomb – Stílus szólamának be- és kikapcsolása
18 REGISTRATION MEMORY-gomb – Beállítások rögzítése
19 DEMO-gomb
20 HELP-gomb – Ha valamivel nem boldogulunk, itt kaphatunk segítséget
21 FUNCTION-gomb
22 SOUND CREATOR-gomb
23 DIGITAL RECORDING-gomb
24 PROGRAMMABLE MUSIC FINDER-gomb – A mûfajhoz leginkább illõ
beállítások
25 PROGRAMMABLE ONE TOUCH SETTING-gombok – Programozható gombok az
egyérintéses beállításhoz
26 VOICE-gombok – Hangszín
27 PART SELECT-gombok - Szólam kijelölése
28 PART ON/OFF-gombok - Szólam be/ki
29 VOICE EFFECT-gomb - Hangszíneffekt
30 UPPER OCTAVE-gombok
31 GUIDE-gomb
32 PITCH BEND-tárcsa (Hangmagasság-hajlító)
33 Modulációs tárcsa

Hátlap - Kezelõelemek és csatlakozók
 Mivel a Tyros nem rendelkezik beépített hangszóróval, a kiadott hangot rácsatlakoztatott audióberendezés

vagy fejhallgató segítségével hallgathatjuk meg.
 A hangszert kapcsoljuk ki, mielõtt bármilyen bekötést végzünk, ellenkezõ esetben a rákötni kívánt eszközök
károsodhatnak!

TO RIGHT/TO LEFT SPEAKER, TO SUB WOOFER
Ide csatlakoztathatunk külön megvásárolható hangszórót.
A felsõ szél két nyílása

10
Ide helyezhetjük a kottatartót.
 VIGYÁZAT!
A szellõzõnyílásokra ne helyezzünk semmit, mert a nem megfelelõ szellõzés túlmelegedéshez és a hangszer
károsodásához vezethet!

ASSIGNABLE FOOT PEDAL: 1 SUSTAIN, 2 DSP VARIATION, 3 VOLUME
Ide köthetünk be egy Yamaha FC4 vagy FC5 lábkapcsolót, amelyekkel a sustaint vagy egyéb
funkciókat vezérelhetünk. Az FC7 pedállal pedig a hangerõt vagy egyéb funkciókat
vezérelhetjük.

MIDI A, B
Ide köthetünk be egy szekvencert vagy más MIDI-berendezéseket, amelyekkel bõvíthetjük
alkotói és elõadói lehetõségeinket.
VIDEO OUT
Ide köthetünk be egy tévét vagy videomonitort, így nagyobb képernyõn láthatjuk a zenei
fájlhoz tartozó akkordokat vagy dalszöveget.

 A TYROS videojel-beállítása a PAL-rendszeren alapul. Ha az országban nem ezt a normát alkalmazzák,
állítsuk át a hangszert a VIDEO OUT kijelzõoldalon!

USB
Ide csatlakoztathatunk egy számítógépet.
LINE OUT
A kimeneteken át a TYROS jeleit kivezethetjük egy keyboard-erõsítõhöz, sztereó
berendezéshez, keverõpulthoz vagy szalagos magnóhoz. Ha a külsõ berendezés monó, az
L/L+R aljzatot használjuk. Ebben az esetben a bal és a jobb csatorna összeadódik, és a kiadott
jel egy monó keverék, amely a hangszer sztereóhangzásán alapul.
AUX IN/LOOP RETURN, LOOP SEND
A LOOP SEND-aljzatokon vezethetjük ki a jelet külsõ jelfeldolgozó berendezésekhez, mint
pl. torzító vagy szûrõeffektekhez. A jelprocesszoron átvezetett jelet visszavezethetjük az AUX
IN/LOOP RETURN-aljzatokon. Ezáltal a kívánt effektet a hangszer minden hangszínére
alkalmazhatjuk, és az átalakított hangzást visszaadhatjuk a hangszerre.
MIC/LINE IN-aljzat
A hangszeren van egy mikrofon- és bemeneti aljzat, ahová bármely standard mikrofon vagy
egyéb jelforrás csatlakoztatható, amelynek 6,3 mm-es kapcsolódugója van. (250 Ohm
impedanciájú, dinamikus mikrofont célszerû használni.) E bemeneti forrásokat a Vocal
Harmony-funkciónál alkalmazhatjuk.
TRIM
A TRIM-vezérléssel beállíthatjuk az AUX IN L/L+R és R(LOOP RETURN), valamint
MIC/LINE IN aljzatok bemeneti érzékenységét, hogy hozzáigazítsuk a csatlakoztatott
berendezés jelszintjéhez.

Használatba vétel
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Ebben a részben arról lesz szó, hogyan készítjük elõ a játékra hangszerünket. Bekapcsolás
elõtt alaposan olvassuk át!

Áramellátás
 Ellenõrizzük a beállított feszültséget!

Ellenõrizzük, hogy a helyi hálózati feszültség megegyezik-e a hangszer alján lévõ típuslapon láthatóval! Egyes
területeken a hangszert egy, a hátoldalon található feszültségkapcsolóval szállítják.
 Csak a hangszerrel szállított hálózati kábelt használjuk! Ha ez hiányzik vagy megrongálódott, forduljunk a
Yamaha-márkakereskedõhöz! Nem megfelelõ kábel használata esetén fennáll az áramütés és tûz veszélye.

1

Ellenõrizzük, hogy a hálózati kapcsoló (POWER) ki van-e kapcsolva (OFF)!

2 Dugjuk be a hálózati kábel megfelelõ végét a hangszer hátoldalán lévõ AC INLETaljzatba!
1

Ellenõrizzük, hogy a Tyros alkalmas-e az országban használatos feszültséghez!

Külön megvásárolható hangszóró
Mivel a Tyros nem rendelkezik beépített hangszóróval, a hang kiadásához külön erõsítõ- és
hangszórórendszerre van szükség, mint pl. a TRS-MS01, amelyet kifejezetten a Tyroshoz
fejlesztettek ki. A csatlakoztatás módját l. az útmutató végén.

Kottatartó
Ellenõrizzük, hogy minden alkatrész megvan-e, mielõtt nekiállunk a felszerelésnek! A
munkához csillagcsavarhúzóra lesz szükségünk.
1

A Tyros hátoldalán lévõ négy csavart eltávolítjuk a csavarhúzóval.

2

Az imént eltávolított csavarokkal felerõsítjük a Tyros hátoldalára a két

tartókapcsot.
3

A kottatartó két, alul kiálló részét belehelyezzük a tartókapocs nyílásába.

A hangszer be- és kikapcsolása
A hangszer bekapcsolása
Bedugjuk a hálózati kábelt.
Rákötjük a hangszerre a külön
megvásárolható fejhallgatót.

Felszereljük és bekötjük a külön
megvásárolható TRS-MS01
hangszórórendszert, majd be is
kapcsoljuk.

Bekötjük a további berendezéseket,
mint számítógép, MIDI-berendezések, audióberendezések, mikrofon
stb.

Ellenõrizzük, hogy a [MASTER VOLUME] és [INPUT VOLUME] „MIN” állásban van, majd
bekapcsoljuk a hangszert a [POWER ON/OFF] kapcsolóval.
Most kapcsoljuk be a többi bekötött
berendezést.
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A hangszer kikapcsolása
Szükség esetén kimentjük a hangszerrel létrehozott adatokat a felhasználói memóriába vagy egy lemezre.
A külsõ berendezésekkel létre-hozott
adatokat szükség esetén elmentjük a
megfelelõ tárolóeszközre.
Kikapcsoljuk a csatolt eszközöket.

Ellenõrizzük, hogy a [MASTER VOLUME] és [INPUT VOLUME] „MIN” állásban van, majd
kikapcsoljuk a hangszert a [POWER ON/OFF] kapcsolóval.
Kikapcsoljuk a TRS-MS01-et.

A kijelzõ felállítása és visszahelyezése
A Tyros kijelzõjét 45 fokos szögben kiemelhetjük a helyérõl, és négyféle pozícióban
rögzíthetjük.
 A kijelzõ felállítása
Kinyitjuk a kijelzõ hátoldalán lévõ zárat, kiemeljük és magunk felé húzzuk a kijelzõt. Ha
ezután a kijelzõt kicsit visszaeresztjük, egy kattanást hallunk, amely jelzi, hogy a kijelzõ
megakadt egy adott helyzetben. Ha ez nem felel meg, továbbhúzzuk magunk felé a kijelzõt, és
megint elengedjük, ekkor a kijelzõ ismét megakad a következõ pozícióban.
 A kijelzõ visszahelyezése
Ehhez a kijelzõt finoman magunk felé húzzuk a függõleges pozícióig, azután teljesen
lenyomjuk, és rögzítjük fekvõ helyzetben.
A kijelzõ kontrasztját beállíthatjuk a felsõ szélén lévõ szabályzóval.

Rövid használati útmutató
A hangszer bekapcsolása és a demo zeneszámok lejátszása
A Tyros számos demo zeneszámot tartalmaz, amelyek alapján képet nyerhetünk valósághû
hangszíneirõl, dinamikus ritmusairól és kísérõ stílusairól.

A hangszer bekapcsolása és a fõ kijelzõ tartalma
Miután a hangszert felállítottuk és az összes bekötést elvégeztük, bekapcsoljuk a hangszert az
elõbb leírt módon. Ekkor a kijelzõn megjelenik egy üdvözlet, majd a fõ kijelzõ (Main
Display) – ez a kiinduló oldal, ahol a hangszer alapbeállításai és egyéb fontos információk
találhatók. Az eredeti útmutató 24. oldalán látható a kijelzõoldal, amely az alábbi adatokat
mutatja:
§
Oktávok
§
Az aktuális song vagy stílus
§
Transzponálás
tempója
§
Song adatai
§
A balkezes szólamhoz tartozó
§
A lejátszott song vagy stílus
akkord típusa és alaphangja
aktuális üteme/ütése
§
Kíséreti stílus
§
Multi Pad bank
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§
Registration Sequence (A
§
RIGHT 2 hangszín (2. jobb kezes
memóriahelyek sorrendje)
hangszín)
§
A kíséretnél a bal- és jobbkezes
§
LEFT hangszín (bal kezes
szólamot elválasztó osztáspont
hangszín)
§
RIGHT 1 hangszín (1. jobb kezes
§
A Registration Memory bankja
hangszín)
Az alul található, egyszerû keverõpulttal állíthatjuk be egymástól függetlenül az egyes
szólamok hangerejét.

A demo zeneszámok lejátszása
A demók nem egyszerûen csak zeneszámok, hanem képet adnak a Tyros képességeirõl,
funkcióiról és kezelési lépéseirõl. Bizonyos értelemben a demo zeneszámok interaktív mini
kézikönyvként is funkcionálnak: miközben a zene szól, a kijelzõn mindenféle magyarázó
szöveget olvashatunk.
A Tyros a szövegeket (Demo funkció, Help, a kijelzõ üzenetei) különbözõ nyelveken mutatja.
A demo zeneszámok lejátszása elõtt válasszunk nyelvet úgy, hogy a [HELP] gombbal
elõhívjuk a megfelelõ kijelzõoldalt, majd követjük az utasításokat.
A demo számok lejátszásához megnyomjuk a [DEMO] gombot. Kilépni az [EXIT] gombbal
lehet. Ez utóbbit, attól függõen, melyik kijelzõoldalon vagyunk éppen, esetleg többször is meg
kell nyomnunk.
§
Hogy az „Overview” demooldal tartalmát ismételten lejátsszuk, megnyomjuk a
[DEMO] gombot. Ha azonban bizonyos témákra vagyunk kíváncsiak, az alábbiak szerint
járunk el:
§
Ha egy menügombot sem nyomunk meg, a demo zeneszámok automatikusan
ismétlõdnek, miközben feltûnnek a megfelelõ kijelzõoldalak.
§
Az [A] – [I] kijelzõgombokkal választhatjuk ki a kívánt funkciót.
§
A kijelzõn a kívánt szót ill. témát az [1] – [5] kijelzõgombbal adjuk meg.
§
A kijelzõ pozíciójától függõen a [BACK]/[NEXT] gombokkal lépkedhetünk a
kijelzõodalak között.

A hangszínek megszólaltatása
A Tyros a hangszeres hangszínek hatalmas választékát kínálja. Próbáljuk ki õket! A
hangszínek neveit megtaláljuk a gombjuk felett és a külön adatlistában.

Játék egy hangszínen (R1)
1 A PART ON/OFF [RIGHT1] gombbal kijelöljük az 1. jobb kezes (RIGHT 1)
szólamot.
2 Kiválasztunk a VOICE-gombok egyikével a kijelzõn egy hangszíncsoportot. (A
példán ez E. Piano.) Szükség esetén a [BACK]/[NEXT] gombokkal elõhívjuk a PRESET
oldalt.
3 Kiválasztunk egy hangszínt a kijelzõgombok egyikével. A példán ez a Jazz Chorus
hangszín.
4

Játszunk a hangszínen.
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 - Az itt látható kijelzõoldal Open/Save típusú: Open = megnyit, Save = elment. Ennek két funkciója van: 1)
mint az ábra mutatja, kijelzõ a közvetlen kiválasztáshoz, 2) kijelzõ a számadatok betáplálásához, ahol a song ill.
fájl számát adhatjuk meg.
- Az itt kiválasztott hangszínt RIGHT 1-nek, azaz 1. jobbkezes szólamnak hívjuk, bõvebben l. késõbb.

Játék egyszerre két vagy három hangszínen
1 A PART ON/OFF[RIGHT 2] gombbal kijelöljük a 2. jobb kezes (RIGHT 2)
szólamot.
 - Az itt kiválasztott hangszínt RIGHT 2-nek, azaz 2. jobbkezes szólamnak hívjuk, bõvebben l. késõbb.

1 Kiválasztunk a VOICE-gombok egyikével egy hangszíncsoportot. (A példán ez
PAD.)
2

Kiválasztunk egy hangszínt a kijelzõgombok egyikével. (A példán ez „Insomnia”.)

3 Játszunk a hangszíneken. Egyszerre fog szólni az elõbbiekben kiválasztott és az új
hangszín.
A RIGHT 3 hangszínt is ugyanígy jelöljük ki, csak a [RIGHT 3] gombot nyomjuk meg.

Próbáljunk ki több hangszínt!
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Kategória

A hangszín neve Leírás
Sztereó hangversenyzongora, valószerû hangzás az egész billentyûzeten.
Live!Grand Piano

Piano

Gazdag hangzású és dinamikus elektromos zongora
Cool!Galaxy EP
E.Piano

Cool! E. Piano

Organ

Cool!Jazz Organ
Rotor Organ

Accordion
Guitar

Musette
Sweet! Harmonica
Live!SteelGuitar
Cool!Jazz Guitar
Lead Guitar

Strings

Live!Strings
Live!Allegro
Sweet! Violin

Trumpet

Sweet Trump
SweetMuted Trump

Brass

Live!Hyper Brass
Live! French Horns

Saxophone

Sweet! AltoSax
Sweet! SopranoSax

Flute/
Clarinet

Sweet!Oboe
Sweet! Flute
Sweet! PanFlute

Choir

Live!Gospel
DreamHeaven

Synthesizer

Matrix

3 különbözõ dinamika-tartomány a hangszínek valósághû és kifejezõ
variálásához.
Orgonahangzás autentikus kórusvibratóval
Orgonahangzás forgó hangszóróval
Valósághû francia harmónika
Természetes harmónika vibratóval
Sztereó acélhúros gitár. Billentéstõl függõen változik a dinamika.
Dinamikus, ujjal pengetett jazzgitár
Érzelemteli gitárhangzás természetes torzítással
Gazdag vonószenekari hangzás sztereóban
Telt, sztereó hangmintán alapuló vonószenekar gyors berezgéssel
Hegedûszóló természetes vibratóval
Kifejezõ trombita természetes vibratóval
Tompított jazztrombita természetes vibratóval
Sztereó, erõteljes fúvós szólam
Sztereó, valósághû vadászkürt-zenekar
Lágy altszaxofon természetes vibratóval
Szoprán szaxofon természetes vibratóval, nagyon kifejezõ.

Valósághû oboa természetes vibratóval.
Fuvola természetes vibratóval: nagyon kifejezõ.
Valósághû pánsíp természetes vibratóval
Sztereó kórus egyéni, lágy vibratóval
Nagyon szép szintetizátor-pad
Kifejezõ szintetizátor-szóló, hosszú hangokhoz alkalmas

DrumsStandardKit
Drums BrushKit
Percussion

Sztereóban felvett ütõs minta max. négy leütés-variációval
Sztereó ütõs hangminta, sajátos játékmóddal. Próbáljuk ki a tamtamokat
és a cineket is!

Live! SFX CubanKit/ Sztereo ütõs szet különbözõ játékstílusokban.
Live!SFX PopLatinKit

Játék különbözõ, jobb és bal kezes hangszínekkel
1

A PART ON/OFF[LEFT] gombbal kijelöljük a bal kezes (LEFT) szólamot.
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2 Kiválasztunk a VOICE-gombok egyikével egy hangszíncsoportot. (A példán ez
BASS.)
3 Kiválasztunk egy hangszínt a kijelzõgombok egyikével. (A példán ez "Finger
Bass”.)
4 Játszunk a hangszíneken. Egyszerre fog szólni a két hangszín. A RIGHT 1 - 3
hangszíneket jobb, a LEFT hangszínt bal kézzel játsszuk.
 A billentyûzetnek azt a pontját, amely a bal oldali hangszínt a jobb oldaliaktól elválasztja, osztáspontnak
nevezzük. A továbbiakat lásd késõbb.

Az oktávbeállítás kiigazítása
Az [UPPER OCTAVE] gombbal a RIGHT 1, 2 és 3 hangszínek szólamait egyszerre egy
oktávval felfelé vagy lefelé transzponáljuk.
 Az eredeti beállítást a [+] és [-] gombok együttes megnyomásával állíthatjuk vissza.

Orgonasípok
Ezzel a funkcióval a „Digital Modeling” technikának köszönhetõen egyéni
orgonahangzásokat hozhatunk létre a sípok hosszúságának megváltoztatásával, akár egy igazi
orgonánál.
1 Megnyomjuk az [ORGAN FLUTES] gombot.
2 Kiválasztunk egy orgonahangszínt, és játszunk a billentyûzeten.
3 Megnyomjuk a [SOUND CREATOR] gombot, hogy elõhívjuk az orgonahangszín
paramétereinek beállítására szolgáló kijelzõoldalt. A paraméteroldalak között a [BACK]/
[NEXT] gombokkal mozoghatunk. Az [1]- [8] kijelzõgombokkal beállíthatjuk a sípok
hosszát („Footage”). A beállított hossz határozza meg az orgonasípok alaphangját. A
hosszúságot hagyományosan lábban adják meg. (1 láb = 12 coll = 30,48 cm). A példán a [D]gombbal kiválasztjuk a 16' vagy 5 1/3' hosszúságot, a kettõ közül pedig az [E]-kijelzõgombbal
választhatunk.
 Ha az itteni beállításokat el akarjuk menteni, a beállításokat mint felhasználói hangszínt kell elmentenünk,
mielõtt másik hangszínre váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert.

1

Próbáljuk ki a többi orgonahangszínt is!

Kedvenc hangszíneink egyesítése a felhasználói memóriában vagy egy
lemezen
A Tyros rengeteg hangszínnel rendelkezik, amelyek a hangszeres hangzások széles
spektrumát képviselik. Ez a mennyiség kezdetben azonban nyomasztó lehet. Ezért azokat a
hangszíneket, amelyeket a leggyakrabban használunk, külön elhelyezhetjük egy helyen.
Ehhez elõször meg kell ismernünk a lemezmeghajtó és az Open/Save-kijelzõ mûködését
(ezektrõl bõvebben l. késõbb). Az alábbiakhoz annyit kell tudnunk, hogy két helyre
menthetjük el hangszíneinket: a felhasználói memóriába és és lemezre.
 A mentés lehetõségei
Belsõ memória, amely a gyárilag beprogramozott hangszíneket tárolja.
PRESET-memória
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Belsõ memória, ahová írni is lehet adatokat.
A lemezmeghajtó teszi lehetõvé a lemezre való adatmentést és az onnan való
adatbeolvasást.
 Ezeken kívül beszerelhetünk egy merevlemezt (HD) is.

USER-memória
FD-meghajtó (Floppy Disk)

 Open/Save kijelzõ
Az ilyen fajta kijelzõoldalon kiválaszthatunk és megnyithatunk (open) különbözõ fájlokat, mint pl. hangszíneket,
stílusokat és a Registration Memory bankjait, valamint a felhasználói memóriában vagy lemezen lévõ fájlokat.

1 A [USER] gombbal elõhívjuk a felhasználói memória Open/Save kijelzõjét, ahol
hangszíneket lehet kiválasztani. Bármelyik jobbkezes szólamot választhatjuk.
2 A kijelzõk során át létrehozunk egy új mappát, amelybe elmentjük kedvenc
hangszíneinket:
- Megnyomjuk a [NEW] (alsó [7]) gombot.
- Megnyomjuk az [OK] (felsõ [8]) gombot. A kijelzõ alján megjelenõ bevillanó ablakban
nevet adhatunk az új mappának, ennek módját l. késõbb.
- Elkészült az új mappa.
1 Átmásoljuk kedvenc hangszíneinket a Preset-memóriából a felhasználói memórián
létesített mappába. Bármelyik jobbkezes szólamot választhatjuk. Példa:
- A már ismert módon kiválasztjuk a hangszíncsoportot.
- Megnyomjuk a [COPY] gombot (alsó [3]).
- Kiválasztjuk a hangszín/eke/t, amelyeket másolni akarunk.
- Megnyomjuk az [OK] (alsó [7]) gombot.
- Megnyomjuk a [NEXT] gombot.
- Kiválasztjuk a 2. lépésben létrehozott mappát.
- Beillesztjük a kimásolt hangszínt ([PASTE], alsó [4]).
- A Preset-memóriában lévõ hangszínt átmásoltuk a felhasználói memóriába.
1 A 3. lépést annyiszor ismételjük, amíg valamennyi kedvelt hangszínünk át nem kerül
a mappába.
Próbáljuk ki a leírt módon lemezre kimenteni a hangszíneket!

Automatikus kíséret
Az automatikus kíséret a stílusoknak köszönhetõen teljes zenekari kísérettel szolgál
játékunkhoz. Ehhez elég, ha bal kézzel akkordokat játszunk, mire a zenei mûfajhoz illõ kísérõ
stílus automatikusan megszólal.
A Tyros számos kíséreti stílust (ritmusmintát) tartalmaz, amelyek a legkülönbözõbb zenei
irányzatot képviselik. Érdemes többet is kipróbálni! A stílusokat behívhatjuk a gombok fölé
nyomtatott vagy a külön adatlistában feltüntetett nevek alapján.

Jobb kézzel dallamot, bal kézzel akkordokat játszunk
1 Kijelölünk egy stíluscsoportot a STYLE-gombok egyikével.
„Ballroom party”

Jelen esetben ez a

 - Az itt látható kijelzõoldal Open/Save típusú: Open = megnyit, Save = elment. Ennek két funkciója van:
1) mint az ábra mutatja, kijelzõ a közvetlen kiválasztáshoz, 2) kijelzõ a számadatok betáplálásához, ahol a
stílus ill. fájl számát adhatjuk meg.
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2

Kiválasztunk egy stílust a kijelzõgombok egyikével. A példában ez „Swingfox”.

3 Bekapcsoljuk az automatikus kíséretet. Megnyomjuk az [ACMP] gombot. A balkezes
szólamhoz kijelölt billentyûzetszakasz lesz az akkordszakasz. Az osztásponttól balra lévõ
billentyûzet szakaszán játszunk bal kézzel. Az itt játszott akkordokat a hangszer felismeri és
az automatikus kíséret alapjaként használja. A kíséretet az [ACMP] újbóli megnyomásával
kapcsoljuk ki.
 - Az „ACMP” az ACCOMPANIMENT (kíséret) szó rövidítése.
- Az osztáspontról bõvebben lásd késõbb.

1 Bekapcsoljuk a szinkronstartot a [SYNC START] gombbal. Az ütemjelzõ a
beállított tempónak megfelelõen villog. Ezt az állapotot szinkronstart-készültségnek
nevezzük.
 A gomb jelzõfénye az aktuális tempónak megfelelõ ütemben villog, ameddig a készültség fennáll.
1 Az automatikus kíséret indul, amint bal kézzel leütünk egy akkordot. A példán Cdúr akkord látható.
2 Akkordokat játszunk bal kézzel, a jobbal pedig egy dallamot. Az akkordjátékról
bõvebben l. késõbb. Az akkord típusa és alaphangja a fõ kijelzõ közepénlátható.
3

A SONG[START/STOP] gombbal leállítjuk a kíséretet.

Kísérletezzünk más stílusokkal is...
Kategória
Pop & Rock

Stílus neve
Live8Beat
Unplugged 1

Ballad

Power Ballad
6-8SlowRock1
EasyBallad

Dance

Ibiza2002

Swing & Jazz

BigBandFast1
Dixieland1

R&B

JazzFunk

Country
Latin

ModCntryBld1
BrazilianSamba

Ballroom Party PubPiano

Leírás
Modern „live” hangzás az új Mega gitárral – itt lehet egy igazi együttest
megszólatatni.
Új divat a hangszer akusztikus megszólaltatása – de ez persze a Tyrosra
nem vonatkozik!
Nagyszerû, CD-minõségû hangzás, különösen valósághû vonósokkal az
Intro II szekcióban.
Ki tud ellenállni az 50-es éveknek – ez a stílus átível a nemzedéki
határokon. Próbáljuk ki az Intro II szekciót, és nosztalgiázzunk!
Ezt a lágy stílust alkalmazhatjuk kedvenc balladáinkhoz. Az Intro III új
és erõteljes vadászkürthangzást szólaltat meg.
Új ütõs-, basszus- és szintetizátor-hangzás adja vissza a napsütötte
sziget frisseségét.
Ragyogó hangzással eleveníthetjük fel a bigbandek aranykorának
hangulatát. Swingeljünk ezzel a stílussal, miközben egy teljes bigbandet
irányíthatunk.
Hunyjuk le a szemünket, és hallgassuk meg ezt a hagyományos
dixielandstílust – mintha csak New Orleansban lennénk. Ha teljes
dixielandband a vágyunk, hallgassuk meg a Main D szekciót!
Ez a stílus a 70-es évek végén létrejött mûfajokhoz kínál ritmust.
Hallgassuk meg a Mega Clean-gitár, a rézfúvósok és a szaxofonszekció
hangzását – szinte hihetetlen, hogy egy keyboardot hallgatunk!
Modern countryhangzás, amely a Tyros képességeit dícséri.
Hihetetlenül valósághû ütõs hangminták biztosítják a latin-amerikai
hangulatot. Érdemes kipróbálni a Main A – D variációkat.
Ki sem kell lépnünk a szobából, mégis egy kellemesen hangulatos
kocsmai zongora kíséretével énekelhetünk.
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Movie & Show

MovieSwing

World

Flamenco
IrishDance

A mozit mindenki szereti, és a hatás sokszor a filmzenén is múlik. Az
Intro III vonósok és vadászkürtök keverékét adja, amely olyan gyakori a
filmpartitúráknál.
Tüzes spanyol tánc. Hallgassuk meg a fantasztikus új Mega-gitárt –
valóban egy keyboardon játszanánk?
Ez az autentikus kelta mestermû olyan ritmusokat mutat, amelyek a
hagyományos ír zenében elengedhetetlenek.

 A kíséret leállítása
Ha az automatikus kíséret be van kapcsolva, és a szinkronstart nem él, leállított kíséretnél is
hallhatjuk a kísérõ akkordokat, amikor bal kézzel játszunk. Ebben az állapotban – „Stop
Accompaniment” – minden érvényes akkordjátékmód felismerésre kerül, az akkord típusa és
alaphangja pedig látható a kijelzõn. Mivel a Tyros felismeri az akkordkat, használhatjuk a
„Chord Match” funkciót a Multi Padokkal vagy a Harmony funkcióval együtt anélkül, hogy
egy stílust megszólaltatnánk.

Az automatikus kíséret szekciói (Pattern Variation)
Az automatikus kísérethez különbözõ szekciók is tartoznak, amelyekkel változatossá tehetjük
a kíséretet. Ezek a következõk: Intro (Bevezetés), Main (Fõ szólam), Fill-In (Betét), Break
(Szünet) és Ending (Záró rész). Ha ezeket játék közben variálva be/ki kapcsoljuk, játékunknak
a professzionális hangszerelés hatását kölcsönözhetjük.
 A stílustól függõen lehetséges, hogy nem minden szekció tartalmaz adatokat. Az adatokat tartalmazó szekció
jelzõfénye zöld, az adatokat nem tartalmazó szekció jelzõfénye nem ég.

INTRO
MAIN
FILL IN
BREAK
ENDING

Számok elején használjuk. A bevezetés után a kíséret rátér a fõrészre. Hossza a stílustól függ.
A Tyros 3 különbözõ Intrót tartalmaz.
Ez a szám kíséretének fõ motívuma. Több taktusból álló kíséreti minta (pattern), és addig
szól, amíg másik szekció gombját meg nem nyomjuk. 4 változata van: A – D, és a stílus
hangzása az akkordoknak megfelelõen változik.
Dinamikus variációkkal egészíthetjük ki a ritmust.
Itt dinamikus szüneteket iktathatunk be a kíséretbe. Ettõl játékunk még professzionálisabb
hatást kelt.
A zeneszám végén alkalmazzuk. Utána a kíséret automatikusan leáll. Hossza a stílustól függ.
A Tyros 3 különbözõ zárlatot tartalmaz.

1 - 4 Ugyanaz az eljárás mint az automatikus kíséretnél.
5

Bekapcsoljuk az [AUTO FILL IN]-t.
5

Megnyomjuk az egyik [INTRO] gombot.

6 Amint leütünk egy akkordot a bal oldalon, indul a kíséret. A bevezetõ rész után a
kíséret automatikusan áttér a fõ részre.
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7 Megnyomjuk tetszés szerint valamelyik kísérõ gombot. Az illetõ Fill-in lejátszása
után a hangszer visszatér a fõ részhez.
8 Megnyomjuk valamelyik [ENDING] gombot. A záró szakasz után a kíséret
automatikusan leáll.
 Az eredeti útmutató 35. oldalán láthatunk egy sémát, amely a különbözõ kíséreti
szekciók kombinálhatóságát mutatja.
1. Elõször elindítunk egy Intrót.
2. Ezután következi a Main – fõ – szólam valamelyik variációja. Ha az AUTO FILL IN él, a
szekciók között automatikusan megszólal egy betét, amint lenyomjuk a [MAIN] gombot. Ha
az AUTO FILL nem él, akkor is automatikusan megszólal egy betét, ha kétszer ugyanazt a fõ
részt játsszuk be.
3. Végül megnyomjuk az [ENDING] gombot. A zárlatot játszhatjuk fokozatosan lelassítva
(ritardando), ha még egyszer megnyomjuk a gombot, miközben a zárlat még szól.
 - A szekciógombok jelzõfénye mutatja azok állapotát.
Sötét: A szekció nem tartalmaz adatot, ezért nem is játszható be.
Zöld: A szekció tartalmaz adatokat, ezek bejátszhatók.
Piros: Ez jelzi stílus lejátszása közben, melyik szekció szól. Ha a stíluslejátszást kikapcsoltuk, akkor ez azt
jelzi, melyik szekciót jelöltük ki lejátszásra.
Villogó piros: Ez azt a szekciót jelzi, amely következõként fog megszólalni, vagyis az után a szekció után,
amelynek a fénye folyamatosan piros.

- A célszekció (Main A – D) fénye villog a megfelelõ Fill in alatt. Ilyenkor kiválaszthatjuk a következõ fõ
részt a kívánt gomb megnyomásával.
- A bevezetõ szekciót a zeneszám közepén is használhatjuk, ha megnyomjuk az [INTRO] gombot.
- A Break bejátszásánál ügyeljünk az idõzítésre! Ha a [BREAK] gombot az ütem utolsó nyolcada

után nyomjuk meg, a szekció a következõ ütem elején indul. Ez érvényes az Auto Fill-inekre is.
- Ha a záró rész közben megnyomjuk az [INTRO] gombot, az új bevezetés a zárlat után indul.
- Ha a záró rész közben megnyomjuk az egyik MAIN-gombot, azonnal indul egy Fill in
(amennyiben az AUTO FILL IN él), azután következik a fõ rész.
- Ha a stílus lejátszása közben megnyomjuk a [SYNC START] gombot, leáll a stílus, és a
szinkronstart-készültség lép életbe.
- A stílus lejátszását indíthatjuk a záró résszel is.
 Egyéb vezérlõ elemek
FADE IN/OUT
TAP
SYNCHRO STOP

A kíséretet a szám elején és végén be/kiúsztathatjuk. Ez a songok
lejátszására is érvényes.
A kíséret bármilyen tempóval indítható. Ehhez a kívánt tempóban
nyomkodjuk a gombot.
Ennél a funkciónál a kíséret azonnal leáll, amint felengedjük az összes
billentyût a kíséreti részen, majd folytatódik, ha megint leütünk egy
billentyût.

One Touch Setting
Hasznos funkció, amelynél egy gombnyomással elõhívhatunk egy kiválasztott stílusnak
megfelelõ beállításegyüttest.
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1

Kiválasztunk egy stílust.

2 Megnyomjuk bármelyik [ONE TOUCH SETTING] gombot. Ekkor mind a kíséret,
mind a szinkronstart automatikusan bekapcsol. Emellett különbözõ kezelõfelületi
beállításokat (mint hangszín, effeketk stb.) elõhívhatunk egy gombnyomással.

5

3

Amint bal kézzel leütünk egy akkordot, indul a kíséret.

4

Próbáljunk ki további OTS-beállításokat!
Leállítjuk a stílust a STYLE[START/STOP] vagy az egyik [ENDING] gombbal.

Saját beállítás-kombinációkat is létrehozhatunk és elmenthetünk. Részletesen l. késõbb.

A stílus és a dallam hangerejének szabályozása
A [BALANCE] megnyomásával elõhívjuk azt az ablakot, amely egy kis keverõpultot mutat.
A stílus hangerejét a [2], [5], [6], [7] és [8] gombokkal állíthatjuk be. Az [1] gombbal a song,
a [3] gombbal a Mutli Pad lejátszási, a [4] gombbal a mikrofon hangerejét állíthatjuk be.

Stílusszólamok kiiktatása és hangszínek megváltoztatása
Megnyomjuk a [CHANNEL ON/OFF] gombot, mire alul megjelenik egy külön ablak. Az alsó
[1] – [8] gombokkal kapcsolhatjuk be és ki stílus lejátszása közben az egyes szólamokat.
A felsõ gomnbsorral a hangszínek ablakát hívjuk elõ. Itt változtathatjuk meg az illetõ szólam
hangszínét.
A [CHANNEL ON/OFF] tobbszöri megnyomásával válthatunk a stílusszólamok (csatornák)
és a songcsatornák között.

Stílusok bejátszása lemezrõl
A hangszerrel bejátszhatunk stílusadatokat a hangszerrel szállított lemezrõl is. Mivel a Tyros
kompatibilis a Style File formátummal, minden olyan lemez lejátszható vele, amely ezt a
logót viseli, továbbá olyan lemezek is használahtók, amelyeket különbözõ
Yamaha.keyboardokkal állítottunk elõ, mint pl. a CVP-209/207/205/203/201, PSR2000/1000, PSR-8000, PSR-9000 és 9000Pro.
1 Tegyük be a meghajtóba a hangszerrel szállított lemezt!
2 Megnyomjuk az egyik stílusgombot, azután a [NEXT] segítségével kiválasztjuk az
FD sort (lemezmeghajtó). Ekkor megjelennek a lemezen lévõ stílusok.
3 Kiválasztunk egy stílust, és játszunk rajta.
 A 3. lépésnél esetleg kicsit várni kell, mert a hangszernek idõre van szüksége a lemez olvasásához.
 Tipp! – Praktikus módszer a stílus kiválasztásához
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[PRESET] gomb -

Amikor ez él, a [USER] pedig nem, megnyomjuk valamelyik
stílusgombot, és ezzel elõhívjuk a megfelelõ kategóriába tartozó,
gyárilag beprogramozott stílusfájlokat.
[USER/DISK] gomb – Amikor ez él, a [PRESET] pedig nem, a stílusgombok egyikével
azonnal a felhasználói memória könyvtárába jutunk.
 A könyvtárfa megjelenése az alapbeállítás. Ha a hangszerbe beszerelünk egy merevlemezt, a stílusgombokhoz
hozzárendelhetünk egy bizonyos mappát, amelyet így közvetlenül elõhívhatunk.

Multi Padok
A Multi Padokkal egy sor rövid, elõzetesen felvett ritmus- és dallamszekvenciát játszhatunk
be, amelyek játékunkat tovább színesítik

Játék a Multi Padokkal
1 Kiválasztunk egy Multi-Pad-bankot. Megnyomjuk az [E] kijelzõgombot, ezzel
elõhívjuk a kijelzõoldalt, ahol kiválaszthatjuk a Multi Pad-bankot.
2 Megnyomjuk bármelyik Multi Pad-gombot. A szekvencia lejátszása azonnal indul. A
pad leállítására megnyomjuk a [STOP] gombot.
 A Multi Padok színérõl
Zöld: mutatja, hogy a pad tartalmaz adatokat (egy frázist).
Piros: mutatja, hogy az illetõ pad éppen szól.
 Multi Pad-adatok
Kétféle Multi Pad-adat létezik. Az egyik egyszeri lejátszás után leáll, a másik addig
ismétlõdik, amíg le nem nyomjuk a [STOP] gombot.
 A Multi Pad lejátszásának leállítása
Ha valamennyi padot le akarjuk állítani, röviden megnyomjuk a [STOP] gombot.
Ha csak egyiket akarjuk leállítani, akkor egyszerre megnyomjuk a [STOP] és az illetõ pad
gombját.
 -A Multi Pad-gombokat bármikor megnyomhatjuk, a szekvencia mindig az aktuális
tempóban fog elhangzani.
- Egyszerre több Multi Padot is bejátszhatunk.
- Ha lejátszás közben még egyszer megnyomjuk ugyanazt a Pad-gombot, az megszakad és
kezdõdik elölrõl.

Akkordok kiigazítása (Chord Match)
Több Multi Pad-frázis dallam vagy akkordfrázis, amelyeket a bal kezes játékunkhoz
igazíthatunk. Mialatt egy stílus szól és az [ACMP] él, bal kézzel lefogunk egy akkordot,
közben pedig megnyomunk egy Multi Pad-gombot – a Chord Match a pad hangmagasságát
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hozzáigazítja az akkordhoz. A funkció „Stop Accompaniment” esetén is él. A Multi Pad
tartalma e funkció használata mellett változatlan marad.

Hangszíneffektek
A TYROS csúcsszínvonalú multiprocesszoros effektrendszerrel rendelkezik, így a hangzásnak
még nagyobb mélységet és kifejezõerõt kölcsönözhetünk.
Hangszíneffekt
Kommentár
HARMONY/ECHO Bõvebben l. a továbbiakban
INITIAL TOUCH
A billentyûzet billentésérzékenységét kapcsoljuk vele be/ki. Ha a
beállítás OFF, bármilyen erõvel ütjük le a billentyûket, a hangerõ nem
változik.
SUSTAIN
Ha a SUSTAIN funkció él, minden dallamszakaszon játszott hang
hosszabban kitart.
POLY/MONO
Ezzel a gombbal határozzuk meg, hogy a szólam hangszíne monofon
(egyszerre csak egy hang) vagy polifon szólaljon meg.
DSP
Ezzel a gombbal egymástól független effekteket kapcsolhatunk be/ki az
egyes szólamokhoz: RIGHT 1, RIGHT 2, RIGHT 3 és LEFT.
DSP VARIATION Ezzel a gombbal válthatunk át az effektek egyik változatáról a másikra.
Például ezzel állítható be a Leslie-effekt rotációs sebessége.

A hangszíneffektek alkalmazása
Próbáljuk ki a hatásos Harmony/Echo effektet! Ez a jobb kézzel játszottakhoz
harmóniahangokat fûz.
1 Nyomjuk meg a [Harmony/Echo] gombot!
2 Kapcsoljuk be az automatikus kíséretet, a szinkronstart-készültséget és a RIGHT
1 szólamot!
3 Játsszunk bal kézzel egy akkordot, a jobb oldalon pedig néhány hangot!
A harmóniaeffektet leállított stílussal is használhatjuk. Ehhez bal kézzel leütünk egy akkordot,
jobb kézzel pedig dallamot játszunk.
Az eredeti útmutató 39. oldalán
találunk egy táblázatot arról, melyik
hangszínhez a hangszer melyik effektet
kapcsolja hozzá.
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A legjobb beállítások behívása – Music Finder
Ha egy bizonyos zenei mûfajban akarunk játszani, de nem tudjuk, milyen stílus és hangszín
illik hozzá, a Music Finder segít. Ha kiválasztjuk belõle az illetõ mûfajt, a hangszer elvégzi a
többi beállítást.

A zenei mûfaj kiválasztása
1 Megnyomjuk a [MUSICFINDER] gombot. A kijelzõ több „recordot” (rögzített
beállítást) tartalmaz, ezek mindegyike a kezelõfelületi beállítások valamilyen kombinációja,
amely egy adott zenei stílushoz vagy songhoz illik. Minden record négy kategóriából áll:
 MUSIC A song számát vagy a zenei mûfajt tartalmazza, így könnyen megtaláljuk a
kívánt stílust.
 STYLE A recordhoz rendelt stílus
 BEAT
A recordhoz tartozó ütemmérték
 TEMPO A recordhoz rendelt tempóbeállítás
1 Kiválasztunk egy recordot. Ehhez elfordítjuk az adatbevivõ tárcsát, hogy a kurzort a
recordok listáján mozgassuk. Amint elértük a kívánt songcímet vagy zenei mûfajt,
megnyomjuk az [ENTER] gombot. Az itt elõhívott beállítások ugyanazok, amelyek OTSbeállításként gyárilag beprogramozásra kerültek.
2

Játszunk valamit, miközben szól az automatikus kíséret.

Keresés a zenei adatbankban
A Music Finder több mint ezer különbözõ recordot tartalmaz, emiatt nehéz lehet megtalálni az
éppen megfelelõt. A keresõ funkció ezért nagyon hasznos lehet.
1 Megnyomjuk az [I] (SEARCH1) kijelzõgombot. Megjelenik a keresés
kijelzõoldala.
2 Megadjuk a kulcsszavakat, és indítjuk a keresést.
[A],[B]
E gombokkal a zenei mûfajok vagy kulcsszó szerinti keresés ablakát hívhatjuk
be. A szöveget úgy adjuk be, mint az elnevezésnél (l. késõbb). Miután
megadtuk a szót, megnyomjuk az [OK] gombot, ezzel térünk vissza a kiinduló
oldalra.
[C]
Ezzel hívjuk elõ a stílus kiválasztásának ablakát. Amikor végeztünk, az [EXIT]
megnyomásával térünk vissza a kiinduló oldalhoz. Ezzel a funkcióval találjuk
meg az összes songot, amely egy bizonyos kíséreti stílust alkalmaz.
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[D]

Itt az ütemmértéket adhatjuk meg mint keresési szempontot. Ezzel a gombbal
váltogathatjuk a kiválasztó ablakokat. „Any” beállításnál valamennyi record
áttekintésre kerül ütemmértékre való tekintet nélkül.
[E]
Meghatároz egy keresési mezõt. Ezt tovább szûkíthetjük a SEARCH 1 és 2
segítségével.
[F], [G], [H] Itt törölhetjük a bal oldalon megadott kategóriákat.
TEMPO
Itt megkereshetjük azokat a recordokat, amelyek egy adott tempótartományon
belül vannak.
GENRE
Itt választjuk ki a zenei mûfajt.
START SEARCH Ezzel indítjuk a keresést. Az eredményt a Search 1 kijelzõoldal
tartalmazza.
 Ha a keresést tovább akarjuk szûkíteni vagy egy másik zenei mûfajra akarjuk kiterjeszteni, a SEARCH 2
kijelzõt használjuk.

1 A SEARCH1 kijelzõoldalon kiválasztjuk a kívánt recordot, és indítjuk a stílus
lejátszását.

Kedvenc recordjaink listájának összeállítása
A keresõ funkció nagyon praktikus ugyan, de egyszerûbbé teszi munkánkat, ha létrehozunk
egy listát, amely az általunk leggyakrabban használt recordokat tartalmazza, így ezeket
gyorsan behívhatjuk.
1. A [H] gombot nyomjuk meg, ha a kijelölt recordot fel akarjuk vinni a kedvencek oldalára.
A hangszer megerõsítést kér, mire megnyomjuk a [YES] gombot.
2. A [BACK]/[NEXT] gombbal elõhívujk a FAVORITE oldalt, ahol az éppen felvett
recordnak már meg kell jelennie.
 További praktikus funkciók
Az alábbi funkciók a Music Finder valamennyi oldaláról elérhetõk.
[F]
A recordokat kategóriák szerint csoportosítja.
[G]
Itt lehet megváltoztatni a recordok sorrendjét (emelkedõ – csökkenõ).
NUMBER OF RECORDS Megadja az éppen látható oldalon lévõ recordok számát.
[1]
Ezeket akkor használjuk, amikor a recordok listája MUSIC szerinti csoportosításban
látható. A felsõ ill. alsó gombot aszerint nyomjuk meg, hogy a kurzort felfelé vagy
lefelé akarjuk mozgatni. A kettõt egyszerre megnyomva a kurzort a lista elsõ tagjára
visszük.
[2], [3] Ezeket valamennyi kategóriánál használhatjuk a kurzor mozgatására.
[4], [5] Ezeket akkor használjuk, amikor a recordok listája STYLE szerinti csoportosításban
látható. A felsõ ill. alsó gombot aszerint nyomjuk meg, hogy a kurzort felfelé vagy
lefelé akarjuk mozgatni. A kettõt egyszerre megnyomva a kurzort a lista elsõ tagjára
visszük
RECORD EDIT
Ezt akkor nyomjuk meg, amikor a kiválasztott record átalakításával egy
újat akarunk létrehozni.
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Zeneszámok lejátszása lemezrõl
MIDI songadatokat közvetlenül is lejátszhatunk. Ebbe a kategóriába nemcsak a
beprogramozott demo zeneszámok tartoznak, hanem a kereskedelemben kapható lemezeken
lévõk is, továbbá a songok, amelyeket a Song Recording funkcióval vettünk fel vagy a Song
Creator funkcióval hoztunk létre.

Zeneszámok lejátszása lemezrõl
 Olvassuk el elõzõleg a meghajtó és a lemezek kezelésérõl szóló szakaszt!

 -Az itt látható kijelzõoldal Open/Save típusú: Open = megnyit, Save = elment. Ennek két funkciója van: 1)
mint az ábra mutatja, kijelzõ a közvetlen kiválasztáshoz, 2) kijelzõ a számadatok betáplálásához, ahol a song ill.
fájl számát adhatjuk meg.

1

Betesszük a lemezt a meghajtóba.

1 Megnyomjuk az egyik SONG-gombot, hogy behívjuk a song kiválasztásának
kijelzõoldalát. Ha szükséges, a [BACK]/[NEXT] gombbal elõhívjuk az FD (lemezmeghajtó)
oldalt.
1 Kiválasztunk egy songfájlt. Ez ugyanúgy történik, mintha hangszínt vagy stílust
választanánk ki.
1 Elindítjuk a lejátszást a SONG CONTROL[START/STOP] gombjával.
SONG CONTROL Ezzel a gombsorral jelzéseket vihetünk be songadatokba, így
könnyebben tájékozódhatunk vagy hozhatunk létre ismétlõdõ
szakaszokat.
REC
Ezzel vehetjük fel a billentyûzeten való játékunkat MIDI-songadatok
formájában.
TOP
Lejátszás közben ezzel ugorhatunk közvetlenül a song elejére, ahonnan
újra indul a lejátszás. Legjobb akkor használni, amikor a song véget ért.
REW, FF
Ha egyszer megnyomjuk, a song egy ütemet ugrik vissza ill. elõre,
folyamatos lenyomással csévélünk velük. Lenyomva pedig a SONG
POSITION kijelzõablakot hívjuk be velük.
1

A SONG CONTROL[START/STOP] gombbal állítjuk le a songot.

 A zeneszám szövegének és partitúrájának megtekintése
 Ha a songadatokhoz szöveg is tartozik, úgy tehetjük olvashatóvá, hogy a fõ kijelzõn
megnyomjuk a [LYRICS] kijelzõgombot.
 A partitúrát (kottát) a [SCORE] kijelzõgombbal jeleníthetjük meg.
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A songpozíció jelzéseinek használata
A song adatainak sorába négy jelzést (SP 1 – 4) is betehetünk. Ezáltal nemcsak gyorsan
mozoghatunk az adatok között, hanem ismétlõdõ szakaszokat is kialakíthatunk.
 Ugrás egyik pozícióból a másikba
1 Kiválasztunk egy songot, és elindítjuk az elejétõl kezdve. Ehhez szükség esetén
megnyomjuk a [TOP], majd a [START/STOP] gombot.
2 Megjelöljük az egyik pontot a songon belül úgy, hogy lejátszás közben gyorsan
kétszer megnyomjuk az egyik [SP]-gombot. Az illetõ gomb jelzõfénye zölden világít, és a
jelzés bevitelre kerül az illetõ ütem elsõ ütésénél. Ha a gombhoz már tartozott kijelölt pozíció,
akkor eredetileg is zölden vagy pirosan világított a jelzõfény. Most az új kijelölés lép
érvénybe.
Ugyanígy további kijelöléseket is elvégezhetünk.
 A kijelölést úgy is elvégezhetjük, hogy a kívánt ponton leállítjuk a songot, és azután nyomjuk le kétszer a
gombot. Bármelyik eljárást választjuk, a jelzés mindig az aktuális ütem elejére kerül.
 Ha meg akarjuk õrizni a kijelöléseket, mentsük ki õket a felhasználói memóriába, floppyra vagy merev
lemezre! A kijelölések elvesznek, ha mentés nélkül másik songot választunk vagy kikapcsoljuk a hangszert. A
songadatok mentésérõl l. késõbb.

1 Leállítjuk a songot.
2 Miután kijelöltünk pontokat a songban, próbáljuk ki, hogyan tudunk ugrani
közöttük!
 Ugrás lejátszás elõtt egy pontra
Ilyenkor a lejátszás az [SP1] gombhoz rendelt ütemtõl indul.
 Ugrás lejátszás közben egy pontra
Ilyenkor a lejátszás az aktuális ütem végéig folytatódik, azután továbbugrik a gombbal kijelölt
pontra. Ezt visszavonhatjuk, ha a gombot még egyszer megnyomjuk, mielõtt az ugrást
végrehajtottuk volna. (Vigyázat! Nem szabad gyorsan kétszer egymás után megnyomni!)
 Vigyázzunk, hogy az [SP1-4] gombot csak egyszer nyomjuk meg, mert a kétszeri gyors megnyomásra
áthelyezzük a kijelölt pontot!

1

Leállítjuk a songot.

 A kijelölt pontok felhasználása ismétlõdõ lejátszás kialakításához
A fenti 2. lépésben eltárolt pontok segítségével olyan szakaszokat hozunk létre a songban,
amelyek a lejátszás során ismétlõdnek.
1 A jelölésekkel ellátott song elejére megyünk, és elindítjuk a lejátszást. Az [SP1]
fénye zöldrõl pirosra vált, amikor a song ahhoz a ponthoz ér.
2 Miután a song túlhaladt az [SP1] ponton, megnyomjuk a [LOOP] gombot. Ekkor
a song tovább szól az [SP2] pontig, majd visszatér az [SP1]-hez, és megismétlõdik a
szakasz.
3 A fenti szakasz addig ismétlõdik, amíg a [LOOP] gombot ismét meg nem
nyomjuk. Ezután a song szól tovább az [SP3] pontig. (Az [SP2] jelzõfénye zöldrõl pirosra
vált, miután a song túlhaladt rajta.)
4 Megint megnyomjuk a [LOOP] gombot, mielõtt elérnénk az [SP3] pontot. Ekkor
új, ismétlõdõ szakasz képzõdik az [SP2] és [SP3] pont között.
5 Ugyanez az eljárás a többi pont esetén.
6 Leállítjuk a songot.
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A song és a billentyûzeten játszottak hangerejének
szabályozása
A [BALANCE] megnyomásával elõhívjuk azt az ablakot, amely egy kis keverõpultot mutat.
A hangerõ-viszonyokat az [1], [5], [6], [7] és [8] gombokkal állíthatjuk be.

Songszólamok kiiktatása (On/Off)
Megnyomjuk a [CHANNEL ON/OFF] gombot, mire alul megjelenik egy külön ablak. Az alsó
[1] – [8] gombokkal kapcsolhatjuk be és ki song lejátszása közben az egyes szólamokat
(csatornákat).
A [CHANNEL ON/OFF] tobbszöri megnyomásával válthatunk a stílusszólamok (csatornák)
és a songcsatornák között.

Éneklés mikrofonba
A Tyros rendelkezik olyan bemenettel, amelyre külsõ hangforrást – pl. mikrofont, e.gitárt
vagy CD-lejátszót – csatlakoztathatunk, és ennek hangzását hozzákeverhetjük a Tyroséhoz. Ez
azonban messze nem minden. A Vocal Harmony funkcióval énekhangunkhoz vagy a
gitárszólamhoz különbözõ harmónia- és echoeffekteket keverhetünk. A Tyrost karaokéhoz is
használhatjuk vagy egyszerûen csak énekelünk játék közben, mialatt a Tyros DSP-effekteket
ad hozzá.
 Ha a mikrofonba idegen zajok szûrõdnek be, a Vocal Harmony mûködése nem lesz kifogástalan. Ezért a
mikrofont a beépített hangszóróktól minél távolabb kell helyezni.

Beállítások
1 A bemeneti hangerõt a hátoldali [TRIM] szabályzóval és a kezelõfelületi [INPUT
VOLUME] szabályzóval a minimálisra állítjuk be.
2 Csatlakoztassunk egy mikrofont a MIC/LINE IN aljzatra!
 Ha a mikrofonba idegen zajok szûrõdnek be, a Vocal Harmony mûködése nem lesz kifogástalan. Ezért a
mikrofont a beépített hangszóróktól minél távolabb kell helyezni.
 Mivel ez az aljzat nagyon érzékeny, elõfordulhat, hogy zajokat produkál, amikor nincs bekötve semmi. Ezért
az [INPUT VOLUME] legyen mindig a minimumra állítva, ha az aljzatre nem csatoltunk semmit.

1

Bekapcsoljuk a hangszert.
2 Az ének felvétele alatt állítsuk be a bemeneti hangerõt a [TRIM] és az [INPUT
VOLUME] szabályozóval!
 Mivel a mikrofon bemeneti szintje valószínûleg csekély, ezért a [TRIM] szabályzót a
maximum közelébe csavarjuk.
 A szabályzók használatánál figyeljük a SIGNAL és OVER jelzõfényeket. A SIGNAL jelzi,
hogy a hangszer audiójeleket fogad. Az OVER akkor világít, ha a bemeneti szint túl magas,
ezt a beállításokkal el kell kerülni.
 – Az [INPUT VOLUME] szabályozót a minimumra kell állítani,
- ha egy mikrofont rákötünk a hangszerre;
- ha egy mikrofont kihúzunk a hangszerbõl;
- amikor kikapcsoljuk a hangszert.
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Elõfordulhat, hogy a mikrofonhangzás torz, noha az OVER nem világít. Elõször a hátoldali [TRIM] szabályzót
csavarjuk le, azután pródáljunk az [INPUT VOLUME] segítségével megfelelõ szintet elérni.
– Mivel a keverõpult vagy az audióberendezés bemeneti szintje magas lehet, a [TRIM] szabályzót csavarjuk le!

A szöveg hozzáéneklése a songhoz
Egy songhoz, amelyhez dalszöveg is tartozik, énekelhetünk a csatlakoztatott mikrofonon
keresztül.
1 Kiválasztunk egy songot, amelyhez szöveg is tartozik.
2 Visszatérünk az [EXIT] gombbal a fõ kijelzõhöz, és a [Lyrics] kijelzõgombbal
behívjuk a dalszöveget mutató kijelzõoldalt.
3 Tetszés szerint az [EFFECT] gombot is megnyomhatjuk a mikrofonhoz.
4 Elindítjuk a songot.
5 A kijelzõn a szöveget olvasva énekelhetünk.
6 Leállítjuk a songot.
 A szöveget a [VIDEO OUT] aljzaton kiadhatjuk, és olvashatjuk egy képernyõn. Ilyenkor a hangszer
kijelzõjét használhatjuk más célra.

Harmóniaeffektek alkalmazása az énekhanghoz
A Vocal Harmony funkcióval harmóniaeffektekkel gazdagíthatjuk hangunkat, amikor
mikrofonba énekelünk.
1

Bekapcsoljuk a Vocal Harmony funkciót a megfelelõ gombbal.

2 Megnyomjuk a [VH TYPE SELECT] gombot. Ezzel hívjuk be a kijelzõt, amelyen
kiválaszthatjuk a Vocal Harmony típusát. Kiválasztunk egy típust. A példában ez
„JazzSisters”.
3

Megnyomjuk az [ACMP] gombot.

4 A bal kezes szólamban akkordokat játszunk, és lenyomva tartjuk õket, miközben
énekelünk a kísérethez. A harmóniaeffekt az általunk játszott akkordokhoz igazodva adódik
hozzá az énekléshez.
 - Ha ilyenkor torz vagy hamis hangok keletkeznek, a mikrofon valószínûleg zörejeket is vesz a hangunkon
kívül, pl. a Tyros kíséretét. Különösen a basszushangok befolyásolják negatívan a Vocal Harmony funkciótEzért ügyelni kell, hogy a mikrofon minél kevesebb mellékes zörejt vegyen, tehát
- énekeljünk közelrõl a mikrofonba;
- használjunk irányérzékeny mikrofont;
- állítsuk be megfelelõen a [MASTER VOLUME] hangerõt, a STYLE vagy SONG hangerejét!

 Vocal Harmony-akkordok
A vokálharmóniát az általunk játszott akkordok váltják ki. A fenti példában ehhez a
stílusszakaszon játszott akkordokat használtuk, de a beállítástól függõen másutt játszott
akkordok is használhatók
A vokálharmóniát kiváltó akkordok
A stílusszakaszon játszott akkordok
A felsõ szakaszon (Upper, Right 1 -3) játszott akkordok
Az alsó szakaszon (LOwer, LEFT) játszott akkordok
XF-song adatai
A songadatok hangjai alapján felismert akkordok

Beállítás (Harmony üzemmód)
CHORDAL
VOCODER
VOCODER
CHORDAL
CHORDAL, VOCODER
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Játék és ének gyakorlása a Guide funkcióval
A praktikus és szórakoztató Guide funkció megkönnyíti új darabok betanulását. Mutatja,
melyik hangot mikor kell leütnünk és meddig kell kitartanunk. A mikrofonon való
hozzáéneklés még izgalmasabbá teszi a gyakorlást. Az alábbiakból megtudjuk, hogyan segíti a
Song Score és a Guide funkció a zeneszámok betanulását, miközben a kijelzõn olvashatjuk a
kottát.

Egy Guide-menü kiválasztása
Az alábbi módon elõhívjuk a SONG SETTING kijelzõoldalt, majd kiválasztunk egy Guidemenüt:
- Megnyomjuk a [FUNCTION] gombot.
- A Function menübõl a [B] kijelzõgombbal kiválasztjuk a SONG SETTING oldalt.
- Az [A] és [B] kijelzõgombbal kiválasztunk egyet a négy Guide-menübõl.
- A kereskedelemben kapható songadatokat gyakran eleve a Guide funkiót tartalmazó
csatornával programozták, Ilyenkor alul az AUTO CH SET paramétert „ON”-ra kell állítani.
 Guide-menü a billentyûzeten való gyakorláshoz
 Follow Lights
Ha ezt választjuk, a song lejátszása addig áll, ameddig le nem ütjük a
megfelelõ billentyût. Amint ez sikerül, a song szól tovább. A Follow
Lights a Yamaha Clavinova-sorozatához került kifejlesztésre a
gyakorlás megkönnyítésének céljával. Ott a billentyûk feletti jelzõfény
jelzi, melyiket kell leütni. A Tyrosnál ugyan a billentyûk nem
rendelkeznek jelzõfénnyel, de a kottában hasonló jelzéseket találunk,
amelyek irányítják játékunkat a Song Score funkciónál.
 Any Key
Itt a song lejátszása addig áll, ameddig megfelelõ ritmusban és
tempóban le nem ütünk egy billentyût. Ez lehet akármelyik, mivel
ilyenkor a billentyû nem ad hangot.
 Guide-menü az énekléshez
 Karao-Key
Ennél a funkciónál a song és a kíséret lejátszását egy ujjal
vezérelhetjük, miközben énekelünk. Nyomkodjunk egy
billentyût a zene
ritmusában – a song kíséreti szólama követi játékunkat.
(A billentyû
ilyenkor nem ad hangot.)
 Vocal Cue Time Itt a song addig áll és vár, amíg nem énekeltük ki a megfelelõ hangot,
azután a song szól tovább.

A billentyûzeten való játék gyakorlása a „Follow Lights”
segítségével
1 Kiválasztjuk a songot a gyakorláshoz.
2 Az elõzõekben leírtak szerint behívjuk a SONG SETTING oldalt, és kiválasztjuk
a „Follow Lights” funkciót. Ha szükséges, állítsuk be a csatornát.
3 Az [EXIT] gombbal visszatérünk a fõ kijelzõoldalra.
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4 A [C] kijelzõgombbal behívjuk a Song Score kijelzõoldalt.
5 Megnyomjuk a [GUIDE] gombot.
6 Elindítjuk a songot.
7 A song lejátszása automatikusan leáll, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott
dallamhangot kell leütnünk. Hogy melyiket, azt a kijelzõn lévõ kottából olvashatjuk ki.
8 Ha a song közepén abba akarjuk hagyni a gyakorlást, a SONG CONTROL
[START/STOP] gombjával leállítjuk a songot.

Az ének gyakorlása a „Vocal Cue Time” segítségével
1 Bekötünk egy mikrofont.
2 Kiválasztjuk a songot, amelyet el akarunk énekelni.
3 Az elõzõekben leírtak szerint behívjuk a SONG SETTING oldalt, és kiválasztjuk
a „Vocal Cue Time” funkciót. Ha szükséges, állítsuk be a csatornát.
4 Az [EXIT] gombbal visszatérünk a fõ kijelzõoldalra.
5 A [C] kijelzõgombbal behívjuk a Song Score kijelzõoldalt. A [3] kijelzõgombbal
hívjuk be a dalszöveg partitúráját.
6 Megnyomjuk a [GUIDE] gombot.
7 Elindítjuk a songot.
8 A song lejátszása automatikusan leáll, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott
dallamhangot kell énekelnünk. Hogy melyiket, azt a kijelzõn lévõ kottából olvashatjuk
ki.
9 Ha a song közepén abba akarjuk hagyni a gyakorlást, a SONG CONTROL
[START/STOP] gombjával leállítjuk a songot.

Saját beállításadatok elmentése és behívása
(Registration Memory)

A Tyros olyan gazdag beállítási lehetõségekkel rendelkezik, hogy idõnként nehéz lehet,
valamennyit ellenõrzésünk alatt tartani. Ilyenkor segít a Registration Memory. A hangszer
memóriájának segítségével kényelmesen eltárolhatunk elõhívhatunk a kívánt zenei
irányzathoz illõ stílusokat, hangszíneket, effekteket és beállításokat.

Saját kezelõfelületi beállítások tárolása
1

Elvégezzük valamennyi kezelõfelületi beállítást.

2 Megnyomjuk a [MEMORY] gombot. Ezzel behívunk egy kijelzõoldalt, amelyen
meghatározhatjuk, hogy az egyes paramétercsoportokhoz tartozó beállítások rögzítésre
kerüljenek-e (on) vagy sem (off). A rögzíteni kívánt paramétercsoportot „kipipáljuk”. Az alsó
kijelzõgombokkal vagy az adatbevivõ tárcsával vihetjük a kurzort a kívánt csoportra. A [8]
kijelzõgombokkal pipálunk ki egy paramétercsoportot vagy távolítjuk el a pipát a csoport
mellõl. Az [I] kijelzõgombbal szakítjuk meg a folyamatot és térünk vissza az elõzõ
kijelzõoldalra.
 Ha a SONG négyzetét kipipáltuk, a memória eltárolja a songfájlhoz vezetõ utat is. Ez azonban nem érvényes
a DOC vagy Disklavier-Piano-Soft lemezekre. Ha az utat is el akarjuk menteni, másoljuk be az utóbbi fájlokat a
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felhasználói memóriába, majd mentsük el az ide vezetõ utat!

1 Megnyomjuk a REGISTRATION MEMORY [1] – [8] gombok egyikét. Ennek
jelzõfénye pirosan világít.
2 Az elõzõ lépéseket ismételve elmenthetünk további beállításokat a többi gomb
alatt. Az éppen elmentett adatok gombjának fénye pirosan, a korábban elmentetteké zölden
világít, mutatva, hogy tartoznak hozzájuk adatok.
3 A következõ részben leírtak szerint mentsük el a nyolc gomb beállítását egyetlen
Registration Memory bankként a felhasználói memóriába.
 - Ha az illetõ gombhoz már tároltunk el korábban adatokat (fénye zölden vagy pirosan világít), akkor az az új
mentésnél törlõdik, és az új adatok lépnek érvénybe.
- Az 1 – 4 lépésben elmentett beállítások átmenetileg a RAM-ban vannak, tehát elvesznek, ha másik bankra
váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert, ezért az 5. lépést ne mulasszuk el végrehajtani!

A Registration Memory beállításainak elmentése a
felhasználói memóriába
A Tyros lehetõséget nyújt, hogy a nyolc beállításcsoportot egyetlen Registration Memory bank
formájában elmentsük. Ez annyiszor lehetséges, amíg ki nem merítjük a hangszer
tárolókapacitását.
1 Az elõzõ részben leírtak szerint a nyolc Registration Memory gombhoz
hozzátársítjuk a kezelõfelületi beállítások csoportját. Nem szükséges minden gombhoz
beállításokat társítani; az „üres” gomb jelzõfénye nem ég.
2 Megnyomjuk a [REGIST BANK] gombot, hogy behívjuk a Registration Memory
bankok kiválasztására szolgáló Open/Save ablakot.
 Ezt a kijelzõoldalt a fõ kijelzõoldalról is behívhatjuk.
1 Tetszés szerint behívhatjuk a Registration Edit kijelzõoldalt, ahol további
beállításokat végezhetünk, pl. nevet adhatunk a banknak vagy törölhetjük a már
fölöslegessé vált beállításokat.
1 Visszatérünk a 2. lépésben megnyitott oldalra, és végrehajtjuk a mentést:
- Megnyomjuk az alsó [6] (SAVE) gombot.
- A kijelzõ alján megjelenik az ablak, amelynek segítségével a bankot elnevezhetjük, A név
betáplálása után megnyomjuk az [OK] (felsõ [8]) gombot, ezzel elmentjük a bank nevét és a
nyolc beállításcsoportot a felhasználói memóriába.

Az elmentett kezelõfelületi beállítások behívása
1 A [REGIST BANK] gombbal elõhívjuk a kijelzõoldalt, ahol a Registration
Memory bankokat lehet kiválasztani.
2 Kiválasztunk egy memóriabankot. Ez ugyanúgy történik, mint egy hangszín vagy
egy stílus kiválasztása.
3 Megnyomjuk az egyik, zöld jelzõfényû számgombot a Registration Memoryszakaszban. Ellenõrizzük utána, hogy valóban a megfelelõ beállítást kaptuk-e.
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 Bizonyos, a memóriában õrzött paraméterek változatlan formában való megõrzése –
Freeze funkció
A Registration Memory segítségével egyetlen gombnyomással elõhívhatunk egész
kezelõfelületi beállítás-kombinációkat. Elõfordulhat, hogy e kombinációk egy részét meg
akarjuk változtatni, míg más részét meg akarjuk tartani, pl. más hangszín- vagy
effektbeállítások mellett meg akarjuk õrizni a kíséreti stílust. Erre való a Freeze (befagyasztás)
funkció.
1 Kiválasztjuk a paramétercsoportot, amelyet meg akarunk tartani (ennek módját
l. késõbb)
2 Megnyomjuk a [FREEZE] gombot.
3 Megváltoztatjuk a Registration Memory számát.
 Registration Memory-számok egymás utáni elõhívása – Registration Sequence (l.
késõbb)
A Registration Memory-gombok használata nagyon praktikus, de elõfordulhat, hogy játék
közben nincs szabad kezünk a használatukra. Ha a Registration Sequence (a memóriahelyek
egymás utáni behívása) funkciót egy pedálhoz rendeljük, akkor lábbal kapcsolhatjuk át a
beállításokat abban a sorrendben, ahogyan elõzõleg meghatároztuk.

Játékunk felvétele és songok létrehozása – Song
Recording

A Song Creator funkcióval rögzíthetjük játékunkat a felhasználói memóriába, floppyra vagy
beszerelt merevlemezre. A szerkesztõ funkciókkal, az automatikus kíséret és a Multi Padok
használatával tökéletesen hangszerelt zenedarabokat vehetünk fel több sávra. A végeredmény
a zongoraszólótól vagy templomi orgonától a big banden keresztül a szimfonikus zenekari
hangzásig terjedhet.
 Quick Recording - Gyors felvétel
Ez a leggyakoribb mód, amellyel az éppen begyakorolt zeneszámokat azonnal felvehetjük. Különösebb
beállításokat nem igényel.
 Multi Recording - Többsávos felvétel
Itt több hangszeres szólamot vehetünk fel, hogy a hangzás egy kisebb vagy nagyobb zenekarra emlékeztessen.
Minden hangszeres szólamot felveszünk egyenként, ezáltal teljesen hangszerelt kompozíciót alkothatunk.
Lehetséges egyszerre több sávra is felvenni. Felvétel elõtt be kell állítani, melyik szólamot melyik MIDIcsatornához rendeljük hozzá.
 Mentési eljárás songok felvételénél
Játékunk elõször a munkamemóriába (RAM) kerül, majd onnan kimentjük a felhasználói memóriába, floppyra
vagy külön beszerelhetõ merevlemezre.
Az éppen felvenni vagy átalakítani kívánt songot a RAM-ba töltjük.
 Ha új songot hozunk létre:
Az üres songadatokat betöltjük a memóriahelyre úgy, hogy egyszerre megnyomjuk a [REC] és a [TOP] gombot.
 Egy már felvett songot akarunk átalakítani/újra felvenni:
Úgy töltjük be a RAM-ba, hogy kiválasztjuk a felhasználói memóriában, floppyn vagy merevlemezen lévõ
songot.

Gyors felvétel
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1 Megnyomjuk egyszerre a SONG CONTROL[REC] és [TOP] gombját, hogy
betöltsünk egy üres songhelyet (New Song) a munkamemóriába.
2 A [REC] gombbal felvételi üzemmódra váltunk. A [REC] és a [START/STOP]
jelzõfénye villog.
1

Elvégezzük a beállításokat. Emlékeztetõül:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§

Ellenõrizzük az egyes szólamok (RIGHT 1,2,3, LEFT) on/off állapotát;
Ellenõrizzük az egyes szólamok (RIGHT 1,2,3, LEFT) hangszín-beállítását;
Beállítjuk a tempót;
Kiválasztjuk a stílust és/vagy beállítjuk az ütemmértéket;
Ha a stíluskíséretet használni akarjuk, megnyomjuk az [ACMP] és a [SYNC START] gombot;
Ha a stíluskíséretet használni akarjuk, elvégezzük az OTS segítségével a beállításokat;
Ellenõrizzük, hogy a megfelelõ stílust válaszottuk-e ki, szükség esetén változtatunk;
Ellenõrizzük, hogy a megfelelõ Multi Padot választottuk-e ki, szükség esetén változtatunk;
Tetszés szerint bekapcsoljuk a [HARMONY/ECHO] effektet;
Tetszés szerint megnyomjuk az egyik Registration Memory-gombot.

1 Elindítjuk a felvételt. A [REC] jelzõfénye ezután folyamatosan ég. Az elindítás módjai:
 Leütünk egy billentyût.
Amikor az [ACMP] és [SYNC START] él, a stílus és a felvétel egyszerre indul, amint az
osztásponttól balra leütünk egy akkordot.
Amikor az [ACMP] él, de a [SYNC START] nem, a felvétel indul, amint az osztásponttól
balra Stop Accompaniment funkcióban leütünk egy akkordot.
 Lenyomjuk a SONG CONTROL[START/STOP] gombját.
Ha ezt választjuk, a hangszer mindaddig „üres adatokat” vesz fel, amíg le nem ütünk egy
hangot. Ez azért hasznos, mert így a song elején lesz egy vagy két ütemnyi szünetünk, amit
akkor tudunk kihasználni, amikor a songot egy rövid pick-up-pal vagy lead-in-nel akarjuk
indítani.
A stílus ritmusszólamai (csatornái) és a felvétel egyszerre indul, amikor a [START/STOP]
gombot megnyomjuk.
 A Multi Pad lejátszása és a felvétel egyszerre indul, amint lenyomjuk az egyik Multi
Padot.
1

A felvételt a [REC] gombbal állítjuk le.

1 Meghallgatjuk az éppen felvett songot. A [TOP] gombbal visszatérünk az elejére, majd
indítjuk a [START/STOP] gombbal.
1 Szükség esetén újra felvesszük a song egy szakaszát, vagy a végéhez teszünk még
további felvett részeket. Megismételjük a 2 – 6. lépést. Egyes részelet felvehetünk úgy, hogy
a felvételt a song közepén kezdjük és a megfelelõ ponton leállítjuk.
1 A kész songot elmentjük a felhasználói memóriába vagy lemezre. Valamelyik SONGgomb megnyomásával behívjuk a USRR vagy az FD kijelzõoldalt, és elvégezzük a mentést.
- Megnyomjuk az alsó [6] (SAVE) gombot.
- A kijelzõ alján megjelenik az ablak, amelynek segítségével a songot elnevezhetjük. A név
betáplálása után megnyomjuk az [OK] (felsõ [8]) gombot, ezzel elmentjük a song nevét és
adatait a felhasználói memóriába.
 A felvett song elvész, ha egy másik songra váltunk át vagy kikapcsoljuk a hangszert anélkül, hogy a songot
kimentettük volna a 8. lépésnek megfelelõen!
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 Egy song – tizenhat MIDI-csatorna
Hangszerünkön egy song adatait 1 – 16 csatornán rögzíthetjük. Amikor felvesszük játékunkat,
minden szólamot hozzá kell rendelnünk, egy külön MIDI-csatornához. Gyors felvételnél a
Tyros elvégzi helyettünk ezt a feladatot, mégis jobban megértjük a felvétel menetét, ha
átolvassuk az alábbiakat.
 Standard sávkiosztás:
MIDI-csatorna
száma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Standard szólam egy új song
felvételénél
RIGHT
12
LEFT
RIGHT
RIGHT
3PAD
MULTI
1
MULTI
PAD
MULTI
MULTI PAD
PAD 324

MIDI-csatorna Standard szólam egy új song
száma
felvételénél
9.
RHYTHM
12
10.
RHYTHM
11.
BASS
12.
CHORD1
13.
CHORD
21
14.
PAD
15
PHRASE
16.
PHRASE 2

 Felvételi módok és a szólamok standard beállítása
Új song felvétele

Gyors felvétel
Minden felvételi csatorna kiosztása
automatikus, minden csatornához egy
szólam tartozik (l. a fenti táblázatot).

Egy már felvett songAz eredeti felvételben érvényes
új felvétele
csatornakiosztás marad érvényben.

Többcsatornás felvétel
A csatornát manuálisan kell kijelölni felvételre, a
fenti táblázat szerint azonban a szólamok
automatikusan hozzárendelõdnek egy
csatornához.
A csatornát manuálisan kell kijelölni felvételre, de
az eredeti felvételben érvényes csatornakiosztás
marad érvényben.

 A felvétel elõtt a standard csatornakiosztást megváltoztathatjuk akkor is, ha eredetileg a gyors felvételi
módban voltunk, átléphetünk a több csatornás felvételi módba, és ott elvégezhetjük a csatornakiosztást.

Multi Recording (Több csatornás felvétel)
1 Megnyomjuk egyszerre a SONG CONTROL[REC] és [TOP] gombját, hogy
betöltsünk egy üres songhelyet (New Song) a munkamemóriába.
2 A [REC] gombot lenyomva tartva kijelöljük a csatornát, amelyre fel akarunk venni,
és az alul lévõ ablakban hozzárendeljük a csatornához a szólamot.
1

Elvégezzük a beállításokat. Emlékeztetõül l. a gyors felvételnél lévõ listát.

1 Elindítjuk a felvételt a más ismert módok egyikével. A [REC] jelzõfénye ezután
folyamatosan ég.
 Ha közben a stíluskíséretet nem vesszük fel, a metronóm segíthet az ütemtartásban.
1

A felvételt a [REC] gombbal állítjuk le.

1 Meghallgatjuk az éppen felvett songot. A [TOP] gombbal visszatérünk az elejére, majd
indítjuk a [START/STOP] gombbal.
1

Szükség esetén felvesszük a következõ csatornát. Ehhez megismételjük a 2 – 6. lépést.

1 A kész songot elmentjük a felhasználói memóriába vagy lemezre. Valamelyik SONGgomb megnyomásával behívjuk a USRR vagy az FD kijelzõoldalt, és elvégezzük a mentést.
 A felvett song elvész, ha egy másik songra váltunk át vagy kikapcsoljuk a hangszert anélkül, hogy a songot
kimentettük volna a 8. lépésnek megfelelõen!

 A kész song új felvétele vagy átalakítása
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Az alábbi funkciókat, amelyekkel módosíthatunk a felvett zeneszámon, a késõbbiekben
ismerjük meg:
§
Egy szakasz új felvétele (Punch-in/out)
§
Az egyes csatornákra felvett adatok átalakítása
§
Kvantálás
§
A megadott csatorna adatainak törlése
§
Két megadott csatorna adatainak összekeverése
§
Az egyes csatornák hangadatainak transzponálása
§
Kezdeti beállítások mint pl. hangszín, hangerõ, tempó stb.
§
Az akkordadatok átalakítása az eventlista segítségével
§
A csatornaadatok átalakítása az eventlista segítségével
§
A rendszerexkluzív adatok átalakítása az eventlista segítségével
§
A songszövegadatok átalakítása az eventlista segítségével

Számítógép használata
Ha összekötjük õket, a Tyros és a számítógép képes lesz adatcserére a MIDI útján. A
számítógépet felhasználhatjuk a Tyros által létrehozott adatok kezelésére. A Voice Editorral
pl. átdolgozhatjuk a Tyros hangszíneit, a File Utility segítségével pedig számítógépünkkel
kezelhetjük a felhasználói memóriában (USER), floppyn (FD) vagy merev lemezen (HD) lévõ
fájlokat.
USB
A csatlakoztatás USB-kábellal történik. Az USB a „Universal Serial Bus” rövidítése. Egy soros portról van szó,
amely a számítógép és perifériái között az eddiginél gyorsabb adatátvitelt tesz lehetõvé. Emellett a „hot
swapping” is lehetséges, azaz a perifériát bekapcsolt számítógéphez is csatolhatjuk.
 A Tyrost kétféleképpen köthetjük rá a számítógépre: MIDI- és USB-kábellal. Az alábbi leírásban USB-kábelt
használunk.

 Erre jó a számítógép:
 A hangszerrel szállított CD-n lévõ File Utility szoftverrel kezelhetjük a a felhasználói
memóriában (USER), floppyn (FD) vagy merevlemezen (HD) lévõ fájlokat, továbbá
átvihetjük adatainkat vele a számítógépre és onnan visszatölthetjük azokat.
 A hangszerrel szállított CD-n lévõ Voice Editor szoftverrel felhasználói hangszíneket
hozhatunk létre.
 Játékadatainkat rögzíthetjük egy szoftverszekvencerrel, mint pl. az XGworks. A felvétel
után az adatokat átdolgozhatjuk számítógéppel, majd lejátszhatjuk a Tyros hanggenerátora
segítségével.
 FIGYELEM!
Az USB-kábel ki- és bedugása valamint a Tyros be- vagy kikapcsolása a szoftver lefagyását vagy a hangszer
hibás mûködését eredményezheti. Az alábbi mûveletek alatt NEM SZABAD sem az USB-kapcsolatot
megszakítani, SEM a hangszert ki- vagy bekapcsolni:
§
Mialatt a Tyros eszközöket ismer fel vagy mialatt a meghajtót telepítjük;
§
Az üzemrendszer összeszerelése vagy kikapcsolása alatt;
§
Mialatt a számítógépes rendszer pihenõ ill. standby állapotban van;
§
Egy MIDI-szoftver indítása alatt.
A számítógép akkor is lefagyhat ill. a Tyros mûködésében zavar állhat be, ha
§
a hangszert túl gyakran kapcsoljuk be és ki vagy a kábelt túl gyakran dugjuk be és húzzuk ki;
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§
a berendezések MIDI-adatok átvitele közben pihenõ állapotba kerülnek, majd ismét
beüzemeljük õket;
§
a kábeleket kihúzzuk vagy bedugjuk, miközben a Tyrost bekapcsoljuk;
§
a Tyrost be- vagy kikapcsoljuk, elindítjuk a számítógépet vagy felteszünk egy meghajtószoftvert,
miközben nagyobb adattömegek átvitele zajlik.

A rendszer felállítása (Setup)
Itt az alapvetõ lépésekrõl lesz szó. A részleteket a külön installációs útmutatóban találjuk.
1 Ellenõrizzük, hogy megvannak-e azok a minimális rendszerkövetelmények,
amelyeket a szoftver igényel.
A hangszerrel szállított szoftverekre vonatkozó tudnivalókat a külön installációs
útmutatóban találjuk.
A többi szoftver esetén a hozzájuk tartozó útmutatót olvassuk át.
1

A számítógépet USB-kábellal rákötjük a Tyrosra.

1

Elindítjuk a számítógépet, és feltesszük rá a szükséges MIDI-meghajtót.
Windows operációs rendszer esetén az USB-MIDI-meghajtót kell installálni, részleteket l.
az installálási útmutatóban.
Macintoshnál az OMS-t kell feltenni, részleteket l. az installálási útmutatóban.
1

Feltesszük a szükséges szoftvert a számítógépre.
A hangszerrel szállított szoftverekre vonatkozó tudnivalókat a külön installációs
útmutatóban találjuk.
A többi szoftver esetén a hozzájuk tartozó útmutatót olvassuk át.

A Voice Editor használata
A Tyros hangzásvilágát tovább bõvíthetjük azáltal, hogy a Voice Editor segítségével saját
hangszíneket hozhatunk létre. Ezeket a PRESET-meghajtóra menthetjük és mint CUSTOM
(felhasználói) hangszín kerül elmentésre. Ezeket azután a [CUSTOM VOICE] gombbal
hívhatjuk be.
1 Bekapcsoljuk elõbb a számítógépet, azután a Tyrost.
2 Elindítjuk a számítógépen a Voice Editort.
3 A számítógépen átalakítjuk a hangszín-paramétereket, hogy saját hangszínt
hozzunk létre. A részleteket a szoftver dokumentációja tartalmazza.
4 Miután végeztünk a munkával, a hangszínt átvisszük a számítógéprõl a Tyrosra.
5 Bezárjuk a Voice Editort.
6 Megnyomjuk a [CUSTOM VOICE] gombot, és játszunk a felhasználói hangszínnel.

A File Utility használata
1
2

Bekapcsoljuk a számítógépet, azután a Tyrost.
Elindítjuk a számítógépen a File Utility szoftvert.
3 Ennek segítségével kezeljük a USER memóriában a floppyn (FD) vagy a
merevlemezen (HD) lévõ fájlokat. A részleteket a szoftver dokumentációja tartalmazza.

Alapvetõ kezelési eljárások
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A kijelzõn alapuló vezérlés
Mint már a rövid használati útmutatóban láttuk, a TYROS szokatlanul nagy méretû és
egyszerûen kezelhetõ kijelzõvel rendelkezik. Átfogó tájékoztatást ad az aktuális
beállításokról, és segítséget nyújt a funkciók folyamatos ellenõrzéséhez.
 Kijelzõgombok
Az [A] – [J] kijelzõgombokkal a hozzájuk rendelt menüket hívhatjuk elõ. Az [1] – [8]
kijelzõgombokból kettõ-kettõ van, az egyikkel felfelé, a másikkal lefelé mozoghatunk.
Ezekkel a közvetlenül a gombok felett látható beállításokat változtathatjuk meg vagy
különbözõ funkciókat hívhatunk elõ. Ha a gombpár fölött nincs menüpont, akkor annak nincs
funkciója.
 Az adatbevivõ tárcsa [DATA ENTRY] és az [ENTER] gomb
A kijelzõoldaltól függõen a tárcsát az alábbi két módon használhatjuk:
 Értékek bevitele
Azokat a paramétereket, amelyek a fõ kijelzõ alján láthatók (mint pl. a keverõpult
tolószabályzói), kényelmesen bevihetjük a tárcsával és az [1] – [8] kijelzõgombbal. Ehhez
csak behívjuk a kívánt paramétert a kijelzõgombbal (a paraméter színe megváltozik), majd a
tárcsával megváltoztatjuk az értéket.
Ez a beviteli technika kiváló az olyan paraméterek beállításához, mint a tempó vagy a
transzponálás. Ilyenkor megnyomjuk az illetõ gombot, elfordítjuk a tárcsát a kívánt értékig,
majd az [ENTER] gombbal bezárjuk az ablakot.
 Fájlok kiválasztása
Ha egy Open/Save kijelzõt nyitottunk meg, a tárcsával és az [ENTER] gombbal
kiválaszthatunk egy fájlt (Voice, Style, Song, stb.). A tárcsával a kurzort a fálra visszük, és az
[ENTER] gombbal elõhívjuk a kijelölt fájlt. A 60. oldal példáján egy hangszínre vihetjük a
kurzort, utána megnyomjuk az [ENTER]-t.
 [BACK]/[NEXT]-gombok ("Lapozás")
Ha több kijelzõoldalra van szükségünk a beállításhoz, ezekkel a gombokkal mozoghatunk
közöttük.
 [EXIT] gomb (Kilépés)
Függetlenül attól, melyik szintet mutatja éppen a kijelzõ, ezzel a gombbal mindig a következõ
szintre vagy a megelõzõ kijelzõoldalhoz léphetünk. A funkció azért hasznos, mert
elõfordulhat, hogy a kijelzõoldalak között mozogva "eltévedünk". Ilyenkor a gombbal mindig
visszatérhetünk a kiinduló oldalhoz. Többszöri megnyomással eljutunk a standard
kijelzõoldalhoz, amely akkor jelenik meg, amikor bekapcsoljuk a hangszert.

Helpszöveg és üzenetek a kijelzõn
 Help (Szöveges segítség)
Ezek a szövegek megmagyarázzák és leírják a Tyros egyes funkcióit és tulajdonságait.
1 Megnyomjuk a [HELP] gombot.
2 Kiválasztjuk a kívánt témát a [1] – [5] kijelzõgombokkal.
3 A [8] (ENTER) gombbal behívjuk a témához tartozó magyarázatot. Az egyes oldalak
között a [BACK]/[NEXT] gombbal mozoghatunk.
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A [6]-[7] kijelzõgombbal kiválaszthatjuk a nyelvet, amely azután minden egyéb szöveges
üzenetre is érvényes lesz.
 Másik nyelv kiválasztása a következõ gondokkal járhat:
- a fájlneveknél bizonyos írásjelek szokatlan jelekké változhatnak;
- egyes fájlokat esetleg nem lehet megnyitni.
A visszakapcsolás az eredeti nyelvre megszünteti ezeket a problémákat. Hasonló problémák merülhetnek fel, ha a
fájlokat olyan számítógépen akarjuk megnyitni, amelynek más a rendszernyelve.

 Üzenetek a kijelzõn
A kijelzõ megkönnyíti a kezelést részletes jelzéseivel és kezelési utasításaival. Ezek a jelzések
öt nyelven érkezhetnek. A válasz általában valamelyik kezelõ- vagy kijelzõgomb megnyomásával történik.

Közvetlen hozzáférés (Direct Access)
Ezzel a praktikus funkcióval egyetlen gombnyomással közvetlenül elõhívhatunk egy
kijelzõoldalt. Amikor megnyomjuk a [DIRECT ACCESS] gombot, megjelenik a kijelzõn egy
üzenet a feszólítással, hogy nyomjuk meg a megfelelõ gombot. Ezt megtesszük, mire
megjelenik a kívánt kijelzõoldal. A példában ez az oldal, amelyen a Guide funkció beállításait
végezhetjük el. További információkat a külön adatlistában találunk.
 Ezen a módon bármelyik kijelzõoldalról visszajuthatunk a fõ (Main) kijelzõoldalra, ha megnyomjuk a
[DIRECT ACCESS], azután az [EXIT] gombot.

A fájlok/mappák és memóriák alapszerkezete
A Tyros számos adattípust használ. Ezek egy része gyárilag beprogramozott, más adatokat
bizonyos funkciók kapcsán hozunk létre. Ezeket az adatokat különbözõ fájlok tartalmazzák,
akárcsak egy számítógépnél. Az alábbiakban arról lesz szó, hogyan szervezõdnek az adatok
fájlokba és mappákba, amelyek azután a Tyros különbözõ tároló egységeiben kapnak helyet.
 Fájlok
Az alábbi 11 adattípust a Tyros fájlok formájában tárolja, és rendszerint az Open/Save
kijelzõoldalakon jelennek meg illetve választhatók ki.
•
Hangszeres hangszínek
•
Stílusok
•
Songok
•
Multi Pad bankok
•
Registration Memory bankok
•
Felhasználói effektek
• Vocal Harmony típusai
• Felhasználói effektek*
• Felhasználói Master EQ*
• Felhasználói Master Compressor
•
MIDI-setup
• MIDI-sablon
•
Rendszer setup
•
Music Finder**
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•

•

„Main Picture” (fõ kép) – a fõkijelzõ háttérképe
„Lyrics Background Picture” (a songszövegek háttérképe)

* Ezeket az adatokat nem lehet egyesével floppyra vagy merev lemezre menteni.
** A Music Finder funkció az összes feljegyzett adatot kezeli beleértve az alapbeállításokat és a pótlólagosan
létrehozott adatsorokat egy fájlban.

 Fájlcsoportok és mappák
Az imént leírt fájltípusok mappákban kaptak helyet. A hangszíneknél ez a mappa a hangszercsoport, pl. zongora, vonósok, trombiták. A hasonló alapon szervezett kezelõfelületi gombok
nevét is ilyen mappaként foghatjuk fel.
 A fájlokat és mappákat rögzítõ memóriák és lemezek
 PRESET-memória
Itt tárolja a Tyros a gyárilag beprogramozott fájlokat, amelyeket
bármikor be lehet hívni. Mivel ez ROM (Read Only Memory), a
tartalmát nem lehet más eszközre kimenteni.
 USER-memória
Itt tároljuk azokat az adatokat, amelyeket mi hoztunk létre a
Tyros egyes funkcióival. Mivel ez a memória Flash-ROM, az
adatok a hangszer kikapcsolása után is megmaradnak.
 FD-meghajtó
Saját adatainkat floppyra is kimenthetjük, továbbá betölthetünk
innen kereskedelemben kapható lemezeken lévõ szoftvereket.
Ezek a fájlok természetesen csak akkor hozzáférhetõk, ha a
lemezt betettük a meghajtóba.
 HD-meghajtó
A Tyrosba beszerelhetünk egy külön megvásárolható
merev lemezt, amelyre a saját adatainkat kimenthetjük és
ahonnan visszatölthetjük azokat.
 Fájlok és memóriák/tárolók
Az eredeti útmutató 64. oldalán látható a három adattárolási mód összefüggése:
PRESET
Flash-ROM memória, nem lehet felülírni. Az itteni adatokat átmásolhatjuk a
USER
memóriába, amelynek általunk létrehozott adatait kimenthetjük
FD (floppy) lemezre vagy
HD
merevlemezre. Ez utóbbiak adatait szükség esetén visszatölthetjük a USER
memóriába.
 Voice Editor
E szoftver segítségével saját hangszíneket hozhatunk létre a PRESET memóriában. Ez az
egyetlen adattípus, amellyel ez megtehetõ, máskülönben a PRESET memóriába nem
menthetünk adatokat.
 File Utility
E számítógépes szoftver segítségével kezelhetjük azokat a fájlokat, amelyek a USER
(felhasználói) memóriában vagy valamilyen lemezen vannak.
Az oldal alján látható kijelzõkép a Voice Open/Save oldalt mutatja. Itt a [BACK]/[NEXT]
gombokkal választhatjuk ki a kívánt memóriát.
 Az Open/Save kijelzõ mindig csak azokat az adatokat mutatja, amelyeket az illetõ kijelzõoldal mutatni képes,
pl. a floppyn lévõ adatok közül a Voice Open/Save oldal csak a hangszíneket mutatja. Ha a lemezen stílusok
vagy songadatok is vannak, akkor azok itt nem láthatók.

 A Tyros memóriáinak rendszere
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Az eredeti útmutató 65. oldalán látható, melyik mûvelet milyen eredményét melyik
memóriában helyezhetjük el. Az elsõ oszlop a különbözõ felhasználói beavatkozásokat
mutatja a következõ sorrendben:
• Sound Creator
hangszín átalakítása
• Style Creator
stílus felvétele, összerakása
• Kezelõfelületi beállítások
mentés, új felvétel készítése
• Song Creator
felvétel
• Multi Pad Creator
felvétel
• MIDI
átalakítás
• Vocal Harmony típusa
átalakítás
• User Effect (keverõpult)
átalakítás
• Master EQ Edit (keverõpult)
átalakítás
• User Master Compressor (keverõpult) átalakítás
Innen az adatok bekerülnek egy átmeneti memóriába, onnan pedig ki kell menteni õket a
felhasználói memóriába vagy valamilyen lemezre.
* A „Save” mentési funkciót az Open/Save kijelzõrõl lehet végrehajtani.
** Az ezekhez tartozó Open/Save kijelzõt a következõ úton lehet elõhívni: [FUNCTION]  UTILITY 
SYSTEM RESET
 A Flash-ROM tartalma megmarad a hangszer kikapcsolása után is, A RAM-ban lévõ adatok azonban
kikapcsoláskor elvesznek, ezért ne felejtsük el a fontos adatokat kimenteni!

Mappa/fájlmûveletek az Open/Save kijelzõn
Az Open/Save kijelzõ a mappákkal és fájlokkal végzett mûveletek kiindulópontja. Itt
menthetünk el és kezelhetünk fájlokat. Mivel tizenegy adattípus létezik, ezért tizenegy
Open/Save kijelzõoldal van. A Voice-, Style- és Song-kijelzõoldalakat már ismerjük, az
alábbiakban általában lesz szó ezekrõl a kijelzõoldalakról.
Egy Open/Save kijelzõoldalt elõhívhatunk kezelõfelületi gombokkal, a fõ kijelzõoldalról vagy
egyéb kijelzõoldalakról (mint pl. a MIDI-sablonok estében).
A kijelzõoldal által nyújtott lehetõségek:
Fõ mezõ
Mappák és fájlok kiválasztására ill. megnyitására használjuk
NAME
Itt lehet elnevezni egy mappát vagy fájlt.
CUT
Itt lehet kivágni egy mappát vagy fájlt, amelyet utána áthelyezünk (Paste)
COPY
Itt lehet kimásolni egy mappát vagy fájlt, amelyet utána áthelyezünk (Paste).
PASTE
Itt lehet behelyezni a kivágott vagy kimásolt mappát vagy fájlt.
DELETE
Itt töröljük a mappát vagy fájlt.
SAVE
Itt menthetünk el egy fájlt.
NEW
Itt hozhatunk létre egy új mappát.
UP
Ezzel léphetünk eggyel feljebb a könyvtárak szintjén.
VIEW
Itt válthatunk az Open/Save kijelzõ másik nézetére.
Mint már korábban említettük, a PRESET memória tartalmát csak olvasni lehet, de nem
menthetünk oda adatokat, ezért a fenti funkcióknak nem mindegyike áll itt rendelkezésre. A
memóriák összefüggése ismételten látható az eredeti útmutató 66. oldalának alján: A PRESET
memória tartalmát kimásolhatjuk bármely más eszközre, mint ahogy azok adatait is
másolhatjuk egymás között, de a rögzítõ eszközökrõl nem másolhatunk át semmit a PRESET
memóriába.
 Az Open/Save kijelzõoldal funkcióival nem másolhatunk fájlokat egyik lemezrõl egyenesen a másikra, hanem
a „DISK TO DISK COPY” funkciót használjuk, amelyhez a következõ módon jutunk el: [FUNCTION] 
UTILITY  DISK
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Új mappa létrehozása
Ahogy az általunk létrehozott adatok tömege gyarapszik, egyre szükségesebbé válik, hogy
ezeket mappákban helyezzük el. Ezzel a funkcióval új mappát nyithatunk bármelyik tároló
eszközön.
1 Az Open/Save kijelzõoldalon elõhívjuk azt az oldalt, amelyhez egy új mappát
akarunk nyitni.
2 Megnyomjuk a [NEW] kijelzõgombot (alsó [7]), ekkor megnyílik a
párbeszédablak, ahol megadhatjuk az új mappa nevét.
3 Megadjuk a nevet, ennek módját l. valamivel késõbb.
4 Megnyomjuk az [OK] gombot (felsõ [7]). Az új mappa kész.
 A mappák könyvtára max. négy szintes lehet. Az elmenthetó mappák és fájlok összmennyisége 3200 lehet, de
ez függ a fájlnevek hosszától is. Az egy mappában tárolható fájlok maximális száma 250.

Egy mappa vagy fájl kiválasztása (megnyitása)
Egy mappa vagy fájl kiválasztására két lehetõségünk van:
1. Egy fájl kiválasztása kijelzõgombokkal
1 A [BACK]/[NEXT] gombokkal kiválasztjuk a tároló eszközt.
2 Ha nem fér fel az összes mappa és fájl egyetlen oldalra, akkor a felsõ [1]-[6]
kijelzõgombokkal válthatunk át a további oldalakra.
3 Megnyomjuk a kívánt mappához ill. fájlhoz tartozó kijelzõgombot ([A] – [J]).
 A megfelelõ gombra kétszer röviden ráütve behívjuk a fájlt, és ezzel bezárjuk az oldalt.
2. Egy fájl kiválasztása adatbevivõ tárcsával
1 A [BACK]/[NEXT] gombokkal kiválasztjuk a tároló eszközt.
2 Elfordítjuk az adatbevivõ tárcsát, amíg a kívánt mappa vagy fájl más színre nem
vált, vagyis ki nincs jelölve.
3 Megnyomjuk az [ENTER] gombot. A kívánt fájl megnyílik.
 Az [ENTER] gombra kétszer röviden ráütve megnyitjuk a fájlt, és ezzel bezárjuk az oldalt.

Mappák és fájlok másolása (másol és beilleszt)
A mappákat és fájlokat bármelyik tároló eszközre átmásolhatjuk, a PRESET memóriát kivéve,
ahonnan lehet, ahová viszont nem lehet másolni.
1 Az Open/Save kijelzõoldalon elõhívjuk azt az oldalt, amely a másolni kívánt
mappát vagy fájlt tartalmazza.
2 Megnyomjuk a [COPY] kijelzõgombot (alsó [3]). Ekkor megnyílik a másolás
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térherünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
3 Kiválasztjuk a másolni kívánt mappát és fájlt. Megnyomjuk a megfelelõ betûjeles
kijelzõgombot. Egyszerre több fájl is kiválasztható, akár különbözõ oldalakról is. Ha az
aktuális oldal összes mappáját vagy fájlját ki akarjuk választani, megnyomjuk az [ALL]
(alsó [6]) gombot. Ezután az [ALL] gomb felirata átvált [ALL OFF]-ra. Akkor ezzel
törölhetjük a kiválasztást.
4 Az [OK] (alsó [7]) gombbal visszatérhetünk az Open/Save kijelzõhöz.
5 Behívjuk a célkijelzõt. A PRESET memóriát nem lehet kiválasztani. A céloldalon
szükség esetén létrehozunk egy új mappát a már ismert módon.
6 Megnyomjuk a [PASTE] (beillesztés) (alsó [4]) gombot. A kiinduló oldalon kimásolt
mappák és fájlok megjelennek a kijelzõoldalon.
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 Az Open/Save kijelzõoldal funkcióival nem másolhatunk fájlokat egyik lemezrõl egyenesen a másikra, hanem
a „DISK TO DISK COPY” funkciót használjuk, amelyhez a következõ módon jutunk el: [FUNCTION] 
UTILITY  DISK

Mappák és fájlok áthelyezése (kivág és beilleszt)
A mappákat és fájlokat bármelyik tároló eszközre áthelyezhetjük, a PRESET memóriát
kivéve, ahonnan lehet, ahová viszont nem lehet semmit áthelyezni.
1 Az Open/Save kijelzõoldalon elõhívjuk azt az oldalt, amely a kivágni kívánt
mappát vagy fájl tartalmazza.
2 Megnyomjuk a [CUT] kijelzõgombot (alsó [2]). Ekkor megnyílik a kivágás
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térherünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
3 Kiválasztjuk az áthelyezni kívánt mappát és fájlt. Megnyomjuk a megfelelõ
betûjeles kijelzõgombot. Egyszerre több fájl is kiválasztható, akár különbözõ oldalakról is.
Ha az aktuális oldal összes mappáját vagy fájlját ki akarjuk választani, megnyomjuk az
[ALL] (alsó [6]) gombot. Ezután az [ALL] gomb felirata átvált [ALL OFF]-ra. Akkor ezzel
törölhetjük a kiválasztást.
4 Az [OK] (alsó [7]) gombbal visszatérhetünk az Open/Save kijelzõhöz.
5 Behívjuk a célkijelzõt. A PRESET memóriát nem lehet kiválasztani. A céloldalon
szükség esetén létrehozunk egy új mappát a már ismert módon.
6 Megnyomjuk a [PASTE] (beillesztés) (alsó [4]) gombot. A kiinduló oldalon kivágott
mappák és fájlok megjelennek a kijelzõoldalon.

Mappák és fájlok törlése
A PRESET kivételével bármely memóriáról törölhetünk mappákat és fájlokat.
1 Az Open/Save kijelzõoldalon elõhívjuk azt az oldalt, amely a törlendõ mappákat
vagy fájlokat tartalmazza.
2 Megnyomjuk a [DELETE] kijelzõgombot (alsó [5]). Ekkor megnyílik a törlés
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térherünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
3 Kiválasztjuk a törölni kívánt mappát és fájlt. Az eljárás ugyanaz, mint másolásnál.
4 Megnyomjuk az [OK] (alsó [7]) gombot. A kijelzõ megerõsítést kér.
5 Követjük a kijelzõ utasításait.

Fájlok elmentése
Ezzel a mûvelettel a saját magunk által létrehozott adatokat, mint pl. hangszíneket vagy
songokat, elmenthetjük a felhasználói memóriába, floppyra vagy merevlemezre. Az alábbiak
közül az elsõ lépést nem kell végrehajtani, ha éppen nyitva lévõ fájlt akarunk elmenteni.
1 Miután létrehoztunk egy songot a Song Creatorral vagy egy hangszínt a Sound
Creatorral, megnyomjuk a [SAVE] gombot. Megjelenik a megfelelõ Open/Save
kijelzõoldalt.
 Bizonyos mûveletknél, mint pl. felhasználói effektek, User Master EQ és User Master Compressor,
Open/Save kijelzõ helyett párbeszédablak nyílik meg, ahhoz hasonlóan, mint a 3. lépésben. Ilyenkor a 2. és 3.
lépés elmarad.

1 Kiválasztjuk a célkijelzõoldalt.
2 Megnyomjuk a [SAVE] (alsó [6]) gombot. Ekkor megnyílik a mentés
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térherünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
3 Megadjuk a fájl nevét.
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Megnyomjuk az [OK] (alsó [7]) gombot.
Ismét megnyomjuk az [OK] gombot, ezzel a fájl mentése megtörténik.

Mappák és fájlok elnevezése
Az installált adattárolókon lévõ mappákat és fájlokat bármikor átnevezhetjük, az újonnan
létrehozott fájloknak pedig nevet adhatunk. Az alábbiak az elnevezésnek azt a módját
mutatják, amely az Open/Save kijelzõoldalon történik. Máskülönben az 5. lépéstõl járunk el.
1 Az Open/Save kijelzõoldalon elõhívjuk azt az oldalt, amely a kívánt mappákat
vagy fájlokat tartalmazza.
2 Megnyomjuk a [NAME] kijelzõgombot (alsó [1]). Ekkor megnyílik az elnevezés
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térhetünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
3 Kiválasztjuk az elnevezni kívánt mappát vagy fájlt. Az eljárás ugyanaz, mint
másolásnál.
4 Megnyomjuk az [OK] (alsó [4]) gombot. Ekkor megnyílik a névbevitel
párbeszédablaka. A [CANCEL] gombbal térherünk vissza az eredeti kijelzõoldalhoz.
5 Betápláljuk a nevet.
- A kurzort az adatbevivõ tárcsával a kívánt pozícióra visszük.
- A [CASE] gombbal változtatjuk meg a jelek típusát.
- Az [ICON] gombbal az ICON SELECT kijelzõoldalt hívjukbe. Ezzel változtathatjuk meg a
fájlnévtõl balra lévõ szimbólumokat.
- A kívánt jel beviteléhez megnyomjuk a megfelelõ gombot, mégpedig annyiszor, ahányadik a
jel. A jel beviteléhez csak továbbvisszük a kurzort, vagy megnyomunk egy másik gombot a
jelbevitelhez.
- Ha az [ÄÒÇ] gombot a jel bevitele elõtt nyomjuk meg, a jelhez különleges írásjeleket fûz
(német Umlaut, hangsúlyjel stb.) Ha ezt a gombot a jel bevitele után nyomjuk meg, a
különleges karakterek listáját hívjuk be vele. A kurzort az adatbevivõ tárcsával a kívánt jelre
visszük, és megnyomjuk az [OK] vagy az [ENTER] gombot. A jel bevitelre kerül, és visszatér
a névbeviteli párbeszédablak.
- A [DELETE] gombbal törölhetjük a kurzornál lévõ jelet,
- A [CANCEL] gombbal a sorban lévõ összes jelet töröljük, és visszatérünk a kiinduló
kijelzõre.
- Az új név átvételéhez és a kiinduló oldalhoz való visszatéréshez megnyomjuk az [OK] (felsõ
[8]) gombot.
1 Megnyomjuk az [OK] (felsõ [8]) gombot. Az új név ezzel beiktatásra kerül, és
visszatérünk a kiinduló kijelzõoldalra.

Az Open/Save kijelzõoldal nézetének megváltoztatása
Az Open/Save kijelzõoldalnak két megjelenési formája van. Az egyik a közvetlen
kiválasztásé, amelyet eddig használtunk. A másik a listaformátum, amelyben a fájlok
számozásuk szerint szerepelnek. A két típus között a felsõ [7] gombbal válthatunk.
A listás kijelzõoldal elemei:
- Az alsó számgombokkal adjuk meg a kívánt számot.
- A [CLEAR] gombbal töröljük a megadott számot és térünk vissza a kiinduló kijelzõhöz.
- Az [UP] gombbal feljebb lépünk eggyel a könyvtárfán.
- Az [F] gombbal megnézhetjük a meghajtó, mappa vagy fájl tulajdonságait.
- A [G] gombbal az oldal elejére ugrunk.
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- A [H] és [I] gombbal felfelé és lefelé mozoghatunk a listán.
- A [J] gombbal a lista végére ugorhatunk.
A közvetlen kiválasztás kijelzõjén a kívánt fájlt közvetlenül kiválaszthatjuk, csak meg kell
nyomnunk a mellette lévõ betûgombot. A listaformátumnál a megfelelõ számot kell megadni.
Mivel a fájlok esetleg több oldalt is elfoglalnak, a szám megadása kényelmesebb lehet,
feltéve, hogy ismerjük a kívánt fájl számát.
 Listaformátum – Egy szám megadása
Ha pl. a 128. számú hangszínt keressük, megnyomjuk a három szám gombját a beviteli ablak
alatt, utána megnyomjuk az [ENTER] gombot. Az egy- és kétjegyû számok betáplálása is így
történik.
Ha a megelõzõ vagy utána következõ fájlt akarjuk megnyitni, megnyomjuk a [ ] vagy [ ]
kijelzõgombot.
 Adatbevitel listaformátumban a keresési útvonal rögzítésével
A mappáknak és fájloknak aktuálisan a kijezõn látható elrendezése az „útvonal”. A songok és
stílusok Open/Save kijelzõoldala lehetõséget nyújt, hogy az aktuális útvonalat elmentsük egy
kezelõfelületi gombhoz. Ettõl kezdve egy bizonyos fájlt egyetlen gombnyomással hívhatunk
elõ függetlenül attól, hol helyezkedik el a könyvtárak szintjén és hogyan helyezkednek el az
adatok. A példában a songok Open/Save kijelzõjérõl lesz szó.
1 Behívjuk a listaformátumú kijelzõoldalt, azután behívjuk az útvonalat, amelyet
hozzá akarunk rendelni egy gombhoz, és megnyomjuk a [MEMORY] ([E]) gombot.
2 Song esetén megnyomjuk a SONG kezelõfelületi mezõben azt a gombot, amelyhez
a fent kiválasztott útvonalat hozzá akarjuk rendelni.
3 Megismételhetjük az eljárást: elõhívunk egy másik útvonalat, pl. a hangszínek
Open/Save kijelzõjét, és megnyomjuk ugyanazt a gombot, mint a 2. lépésben. Megjelenik
ugyanaz a kijelzõoldal, mint az 1. lépésben.
Ugyanezen a módon menthetünk el útvonalakat stílusokhoz is.

A Highlight-kurzor a kijelzõn
Mint már lathattuk, a kijelzõn különbözõ fájltípusokat választhatunk ki és paramétereket
állíthatunk be. A fénykurzorral kiemeljük a fájlt vagy a paramétert, amellyel dolgozni
akarunk.
 Fájlok kiemelése a kurzorral
- Amikor a billentyûzeten játszunk, felhangzik az éppen kiválasztott hangszín.
- Az adatbvivõ tárcsával mozgathatjuk a kurzort az Open/Save kijelzõn. A kijelölt fájlt azután
az [ENTER] megnyomásával nyithatjuk meg.
 Paraméter kiemelése a kurzorral
- A kijelzõ keverõpultján az átalakításra kiválasztott paraméter látható kiemelten. A
paramétert az adatbevivõ tárcsával változtathatjuk meg.
- A Style Setting kijelzõoldalon a kiválasztott nyíl pirosan világít. A paramétert az adatbevivõ
tárcsával változtathatjuk meg.

A kezelõfelületi gombok jelzõfényei
Az alábbi táblázatba foglalt kezelõfelületi gonbok egy vagy két színben: zölden vagy pirosan
világítanak. A színek a gomb állapotát és funkcióját mutatják.
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• Sötét
Ehhez a gombhoz nem tartoznak adatok.
• Zöld
A gombhoz adatok tartoznak.
• Piros
A gombhoz tartoznak adatok, és a gomb éppen aktív vagy az
adatokat a hangszer éppen használja.
További információkat az alábbi táblázatban találunk.
[REGISTRATION
MEMORY]-gombok

Sötét
Ehhez a gombhoz nincsenek
kezelõfelületi beállítások
hozzárendelve.

Zöld
Ehhez a gombhoz rendeltünk hozzá beállításokat.

[PROGRAMMABLE
ONE TOUCH
SETTING] gombok

Ehhez a gombhoz nincsenek
kezelõfelületi beállítások
hozzárendelve.

Ehhez a gombhoz rendeltünk hozzá beállításokat.

A stílusszekciók
gombjai

Az éppen kiválasztott stílusban Az éppen kiválasztott
ez a szekció nem tartalmaz
stílusban ez a szekció
adatokat.
tartalmaz adatokat.

[SP1] – [SP4]

A gombhoz nem rendeltünk
hozzá songpozíciót.

MULTI PAD [1] – [4]

A Multi Padhoz nem tartoznak A Multi Padhoz nem
adatok.
tartoznak adatok.

A gombhoz rendeltünk
hozzá songpozíciót.

Piros
Ehhez a gombhoz rendeltünk hozzá beállításokat,
amelyeket éppen be is
hívtunk.
Ehhez a gombhoz rendeltünk hozzá beállításokat,
amelyeket éppen be is
hívtunk.
Az éppen kiválasztott
stílusban ez a szekció
tartalmaz adatokat, és éppen
aktív.
A gombhoz rendeltünk
hozzá songpozíciót, és ez az
utolsó az éppen hangzó
songban.
Aktív (Épenn szól)

A billentyûzet
A Tyros billentyûzete olyan funkciókkal és játéksegítõ elemekkel rendelkezik, amilyenekkel
egy akusztikus hangszer nem. Mint már a rövid útmutatóból kiderült, akár hét hangszínt is
egymásra rétegezhetünk „layer”-ek formájában, vagy különbözõ hangszíneket szólaltathatunk
meg bal és jobb kézzel (sõt, jobb kézzel egyenesen három hangszínt egyszerre!).

A billentyûzet szakaszai és azok funkciói
A hangszíneken az alábbi módokon játszhatunk:
•
Egyetlen hangszínnel az egész billentyûzeten (ez RIGHT 1);
•
Két hangszínnel az egészen (RIGHT 1 + 2);
•
Három hangszínnel az egészen (RIGTH 1 + 2 + 3);
•
Két külön hangszínnel a bal (LEFT) és a jobb kézzel (RIGHT
1 + 2 +3) (az osztásponttól jobbra és balra);
•
Az automatikus kíséret szakasza: amikor az automatikus kíséret él, a
bal hangszín szakasza az akkordjátéké.

Szinkronstart be- és kikapcsolása
A kényelmes „Synchro Start” funkcióval egy stílust vagy songot azáltal indíthatunk, hogy
leütünk egy billentyût. A funkciót természetesen be kell kapcsolnunk, ha használni akarjuk.
 Synchro Start – Stílus lejátszása
Ehhez lenyomjuk a STYLE CONTROL szakaszon lévõ [SYNCHO START] gombot. Ezután
a stílus lejátszása az [ACMP] gombt állapotától függ:

47
• Ha az [ACMP] ki van kapcsolva, csak a kiválasztott stílus
ritmuscsatornája indul, amint leütünk egy billentyût.
• Ha az [ACMP] be van kapcsolva, a stílus valamennyi szólama indul,
amikor leütünk egy akkordot a kíséreti szakaszon. (Ha másik szakaszon
játszunk, a stílus nem indul.)
 Synchro Start – Song lejátszása
A funkció bekapcsolásához elõször megnyomjuk a [TOP] gombot, azután a SONG
CONTROL szakaszon a [START/STOP] gombot. Ekkor a song az aktuális pozícióról indul,
amint játszani kezdünk a billentyûzeten.

Funkciók listája
 Gomb/Szabályzó
 A kijelzõ címsora
 Funkció

Gomb/Szabályzó

75.old.
Ez a gomb vagy szabályzó, amelynek mûködtetésével elõhívjuk
a funkciót. A mellette lévõ szám megfelel az útmutatóban a
kezelõfelületi elemeket bemutató részben találhatóaknak.
Ez látható a kijelzõ legfelsõ sorában, amikor mûködtetjük a
gombot vagy szabályzót. „---" azt jelenti, az illetõ gomb vagy
szabályzó nem nyit meg kijelzõoldalt.
A funkció leírása, amelyet a kijelzõn végezhetünk. Ha az elõzõ
rubrikában „---" áll, a gomb vagy szabályzó funkciójának leírása
szerepel itt.
Kijelzõ

Funkció

1 POWER ON/OFF

---

Hangszer be- és kikapcsolása

2 MASTER VOLUME

---

Az alaphangerõ beállítása

3 INPUT VOLUME

---

A mikrofon hangerejének beállítása

4 MIC-gombok
[VOCAL HARMONY]
--gomb
[TALK] gomb
--[EFFECT] gomb
--[VH TYPE SELECT] gomb VOCAL HARMONY TYPE
MICROPHONE
SETTING
OVERALL
SETTING
TALK SETTING

Be- és kikapcsolja a Vocal Harmony effektet.
Behívja a Talk-beállításokat a mikrofonhoz.
Be- és kikapcsolja az effektet a mikrofonhangzáshoz.
Kiválasztja ill. kiváltja a Vocal Harmony effektet.
Beállítja
mikrofonra
vonatkozó
paramétereket, mint
Itt állítjuka be
a Talk funkció
paramétereit.

5 SONG CONTROL
[SP1] – [SP4] gombok

---

[LOOP] gomb

---

[REC] gomb
[TOP] gomb
[START/STOP] gomb

(Bevillanó párbeszédablak)
-----

[REW] gomb
[FF] gomb

6 FADE IN/OUT

(Bevillanó ablak)
(Bevillanó ablak)

---

Songpozíció-jelzéseket helyez el és „ugrik” két
jelzés között.
Be- és kikapcsolja két jelzés között a
végtelenített ismétlést.
Egy song felvétele.
A kiválasztott song elejére ugrik.
Elindítja és leállítja egy song lejátszását vagy
felvételét.
Gyors visszacsévélés
Gyors elõrecsévélés

Egy kíséret vagy song elejét beúsztatja, a végét
kiúsztatja.
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7 SONG
8 STYLE
[POP&ROCK] –
[WORLD] gomb
[PRESET] gomb
[USER/DISK] gomb

A songok Open/Save kijelzõje

SONG

Open/Save kijelzõ a kiválasztott gomb kategóriájához
(útvonalához).
Kiválaszthatjuk a [POP&ROCK] – [WORLD]
stíluskategóriákat úgy, ahogyan a kezelõfelületen látható.
Kiválaszthatjuk a [POP&ROCK] – [WORLD]
stíluskategóriákat úgy, ahogyan a felhasználó elmentette.

STYLE
STYLE
STYLE

9 STYLE CONTROL
[ACMP]
[OTS LINK]

…
---

[AUTO FILL IN]
[INTRO]
[MAIN VARIATION]
[BREAK]
[ENDING/rit.]
[SYNC STOP]
[SYNC START]

---------------

Be- és kikapcsolja az automatikus kíséretet.
Be- és kikapcsolja az OTS-funkcióhoz való
kapcsolódást.
Be- és kikapcsolja az „Auto Fill In” funkciót.
Lejátssza a kíséret bevezetõ részét.
Lejátssza a kíséret fõrészét.
Szünetet iktat be.
Lejátssza a kíséret befejezõ részét.
Be/kikapcsolja a szinkronstop funkciót.
Be/kikapcsolja a szinkron indítást.

[START/STOP]

---

Indítja és leállítja a kíséretet.

10 METRONOME

---

Be- és kikapcsolja a metronómot.

11 TAP TEMPO

---

Beszámol a stíluslejátszásnál.

12 TEMPO

(Bevillanó ablak)

Megváltoztatja a stílus, Multi Pad vagy
song lejátszásának tempóját.

13 TRANSPOSE

(Bevillanó ablak)

Transzponálja a hangmagasságot.

14 MULTI PAD CONTROL
[STOP]
[1] – [4]
15 MIXING CONSOL

----Keverõpult
VOL/VOICE
FILTER
TUNE
EFFECT
EQ
CMP
LINE OUT

Leállítja a Multi Pad lejátszását.
Lejátssza a Multi Padoket.
Kiigazítja
az
egyes szólamok
hangerejét és
Kiigazítja
aaz
határfrekvenciát.
Kiigazítja
a és
szólamok
hangmagasságra
Kiigazítja
egyes
szólamok
Kiválasztja
elindítja
a
Master
Kiválasztja
és
elindítja
valamelyik
Line Out-beállítások az egyes EQMaster
szólamokhoz és a dobhangszín valamennyi
hangszeréhez (billentyûjéhez).

16 BALANCE

(Bevillanó ablak)

Kiigazítja a szólamok hangerõ-viszonyait.

17 CHANNEL ON/OFF

(Bevillanó ablak)

Be- és kikapcsolja a song vagy stílus egyes
szólamait a lejátszásnál.

18 REGISTRATION
MEMORY
[REGIST BANK] gomb
[FREEZE] gomb
[1] – [8]
[MEMORY] gomb

REGISTRATION BANK
----REGISTRATION
MEMORY CONTENTS

Open/Save kijelzõ
A FREEZE-funkció be/kikapcsolása
Különbözõ kezelõfelületi beállítások elõhívása
Kezelõfelületi beállítások elmentése

19 DEMO

DEMO

A demo-számok kiválasztása és lejátszása

20 HELP

HELP

Magyarázatokat tartalmaz a Tyros funkcióihoz, és
kiválasztja az üzenetek nyelvét.
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21 FUNCTION

MASTER
TUNE/SCALE
TUNE
MASTER
TUNE

SCALE
TUNE SPLIT
SONG
SETTING
STYLE
SETTING/
STYLE
SETTING/SPLIT
CHORD
FINGERING POINT
CONTROLLER
FOOT
PEDAL
KEYBOARD/PANEL
REGIST.
SEQUENCE/
REGISTRATION
FREEZESET SEQUENCE
VOICE
HARMONY/ECHO
VIDEO
OUT
MIDISYSTEM
TRANSMIT
RECEIVE
ROOT
CHORD DETECT
MFC10
UTILITY
CONFIG
12
CONFIG
DISK
OWNER
SYSTEM RESET

Beállítja
alaphangmagasságát.
Beállítja aaazhangszer
oktáv
minden
hangjának
Beállítja
lejátszásának
paramétereit,
Beállítja
a song
stílus
lejátszásának
Meghatározza
a
módot,
ahogyan bal
Kijelöli aapedál
funkcióját.
Beállítja
billentyûzet
paramétereit,
mint
Beállítja
a Regist.
Memory-sorozatot.
Meghatározza,
mely
beállításokat
kell
Meghatározza,
hogy
egybeállításai
új hangszín
A
harmony/Echo
effekt
Beállítja
a
kijelzõ-tulajdonságokat,
amikor
Egy
MIDI-sabloncsatornák
kiválasztása
A
MIDI-rendszerparaméterek
beállítása
A
MIDI-átviteli
beállítása
A
csatornák
beállítása
A
MIDI-akkordok
alaphangjának
A MIDI-vételi
MIDI-akkordok
felismerése
Egy
csatlakoztatott
MFC10
Különbözõ
paramétereket
be,
mint
Kül.
paramétereket
állít végre,
be,állít
pl. mint
hogy
a pl.
Lemezmûveleteket
hajt
Itt menthetjük
nevünket.
Visszaállítja
a el
belsõ
Flash-ROM
memóriát
alapállapotára.

22 SOUND CREATOR

SOUND
CREATOR
COMMON
CONTROLLER
SOUND
EFFECT/EQ
HARMONY

Létrehoz
egy
felhasználói hangszín
hangszínt.
Beállít
kül.
paraméterértékeket,
amelyeket
Beállítja
egy
felhasználói
Olyan
fontos,
hangzást befolyásoló
Beállítja
aa felhasználói
hangszín
Beállítja
felhasználói
hangszín
elõhívásával behívott harmónia
paramétereit.

23 DIGITAL RECORDING

SONG
CREATOR
REC
MODE
CHANNEL
CHD
1LYRICS
– 16
SYS/EX.
STYLE
CREATOR
BASIC
ASSEMBLY
GROOVE
CHANNEL
PARAMETER
EDIT
MULTI
RECORD
EDIT PAD CREATOR

Létrehoz
felhasználói
songot.
Beállítja
aegy
felvétel
indításának
és
Átalakítja
az
egyes
szólamok
(csatornák)
Akkordadatok
felvétele
eventlistára
Egyes
csatornák
MIDI-eseményeinek
Rendszerexkluzív
adatokazfelvétele
felvétele
az
Songszövegek
adatainak
az
Létrehoz
felhasználói
stílust.
Beállítja
aegy
felvételhez
az szekciók
alapparaméÚj
stílust
hoz
létre
meglévõ
stílusok
Megváltoztatja
az
egyes
Átalakítja
az egyes
Átalakít
a stílusszólamokra
fájlformátumára
Az
egyeskül.,
csatornák
MIDI-eseményeinek
Létrehoz
egy
felhasználói
Multi(Repeat)
Padot. és
Beés kikapcsolja
az ismétlést
Az egyes
padok
MIDI-eseményeinek
felvétele az eventlistára.

24 PROGRAMMABLE
MUSIC FINDER
25 PROGRAMMABLE ONE
TOUCH SETTING
[1] – [4]

MUSIC FINDER

---

Kiválaszt, átszerkeszt vagy kikeres egy
egységet a Music Finderben.

A stílushoz illõ, különbözõ kezelõfelületi
beállítások egy érintéses behívása

A hangszínek Open/Save kijelzõoldala

26 VOICE-gombok

VOICE

27 PART SELECT

---

Kiválaszt egyet a billentyûzet négy
szakaszából. (RIGHT 1 – 4, LEFT)

28 PART ON/OFF

---

Be- és kikapcsolja az egyes
billentyûzetszakaszokat.

[HARMONY/ECHO]
[INITIAL TOUCH]
[SUSTAIN]
[POLY/MONO]

---------

[DSP]

---

[DSP VARIATION]

---

A Harmony/Echo effekt be- és kikapcsolása
Be- és kikapcsolja a billentésdinamikát.
A sustain be- és kikapcsolása
A kiválasztott hangszínt poli- vagy monofonra
állítja.
Be- és kikapcsolja a kiválasztott
billentyûzetszakaszra a DSP-effektet.
Be- és kikapcsolja a kiválasztott
billentyûzetszakaszra a DSP-effekt variációját.

30 UPPER OCTAVE

---

A RIGHT1 – 3 szólamot egy oktávval
felemeli vagy leszállítja.

31 GUIDE

---

Be- és kikapcsolja a Guide funkciót.

29 VOICE EFFECT
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32 PITCH BEND

---

Megváltoztatja a billentyûzeten játszottak
hangmagasságát.

33 MODULATION

---

Vibratoeffektet fûz hozzá a billentyûn
játszott hanghoz.

Referenciarész
Hangszínek (VOICES)
Hangszínek és szólamok: Right 1, Right 2, Right 3 és Left
A TYROS óriási hangszínkészlettel rendelkezik. Kiválasztásuk módjáról már olvashattunk a
Rövid használati útmutató c. fejezetben. A hangszer lehetõvé teszi, hogy egyszerre négy
szólamot szólaltassunk meg, és ezek mindegyikéhez választhatunk egy hangszínt. Minden
hangszín hozzárendelhetõ minden szólamhoz. Az alábbiakban a szólam kiválasztásáról lesz
szó:
- A [PART SELECT] gombok jelzõfényei mutatják, melyik szólam él éppen. A kívánt szólam
kiválasztásához megnyomjuk a megfelelõ szólamgombot.
- Ha csak egy bizonyos szólamot akarunk bekapcsolni, megtehetjük ezt a fõ kijelzõn a
megfelelõ betûjelzésû kijelzõgombbal.
 A hangok neve
Minden billentyûnek van egy hangjegyneve C1-tõl C6-ig.
 Left Hold
Ez a funkció arra szolgál, hogy a bal kezes szólam tovább szóljon a billentyûk felengedése
után is. A lecsengési fázis nélküli hangszínek (pl. vonósok) kitartva szólnak, míg a lecsengési
fázissal rendelkezõ hangszínek (pl. zongora) lassabban csengnek ki. Ez a funkció különösen
hatásos automatikus kísérettel használva. Ha pl. a kíséret részén játszunk egy akkordot, majd
felengedjük a billentyûket, a hozzá beállított hangszín tovább szól, és természetes módon
színezi a kíséret általános hangzását.

Hangszíntípusok
A VOICE-gombokkal (a USER-t kivéve) a gyárilag beprogramozott (Preset) hangszínek
kiválasztására szolgáló Open/Save kijelzõoldalt hívjuk be, amelyen az illetõ kategória, és
azon belül a legutoljára kiválasztott hangszín jelenik meg. Öt hangszín-kategória eltér
ezektõl, ezért külön magyarázatot igényel:
 „Organ Flute” hangszínek (Orgonasípok)
Az [ORGAN FLUTES] gombbal elõhívjuk az orgonahangszínek kiválasztására szolgáló
Open/Save kijelzõt. A Sound Creator segítségével saját orgonahangszínt is létrehozhatunk.
Mint a hagyományos orgonánál, a hangzást befolyásolhatjuk az orgonasípok hosszának
befolyásolásával.
 Percussion/Drum Kit hangszínek
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Ha a [PERC./DRUM] csoportból kiválasztunk egy dobszettet (Drum Kit) vagy egy SFX-Kitet, akkor a billentyûkön játszva ütõs hangszíneket és effektetek szólaltathatunk meg. Az illetõ
hangszereket a billentyûk alatti rajzok mutatják. Egyes hangszerek a dobszetekben
különbözõen hangzanak, még ha azonos is a nevük. Mások teljesen azonosan hangzanak.
A dob- és SFX-szettek listája a külön adatlistában található.

 Ezekre a hangszínekre nem hat a transzponálás.
 GM & XG-hangszínek és GM2 hangszínek
Ezeket közvetlenül a kezelõfelületrõl hívhatjuk elõ. Az egyik VOICE-gombbal elõhívjuk
valamelyik Open/Save kijelzõt, majd megnyomjuk az [UP] (alsó [8]) gombot. Ezzel elõhívjuk
a P2 oldalt, ahol a fenti hangszínek mappái vannak.
 Saját hangszínek
A Preset memóriába rendszerint nem lehet adatokat menteni, kivételt képeznek azok a
hangszínadatok, amelyeket a „Voice Editor” programmal hoztunk létre. Ezeket „Custom
Voice” formájában elmenthetjük a Preset memóriába, és a [CUSTOM VOICE] gombbal
hívhatjuk elõ.

 Mega Voices
Ezeket a különleges programozású hangszíneket nem találjuk a kezelõfelületi VOICEgombok között, nem is arra szánták õket, hogy a billentyûzeten játsszunk velük. A MegaSwitch-hangszíneket azzal a céllal alakították ki, hogy felvett MIDI-szekvenciadatokkal
együtt használjuk õket. Ki kell itt emelni a basszus- és gitárhangszíneket, amelyeket könnyû
megkülönböztetni az Open/Save kijelzõrõl elõhívható hangszínektõl. E hangszínek
különlegessége a Velocity-átkapcsolás használata. Normál hangszínek is használhatják ezt a
funkciót, hogy a billentéserõsségtõl függõen változtassuk a hangszínt vagy a hangerõt. Ezáltal
a Tyros hangzása vaólsághûbb lesz. A Mega-Switch-hangszíneknél azonban minden Velocitytartomány teljesen eltérõ hangzást eredményez. Egy Mega-Switch-gitár pl. különbözõ
játéktechnikák hangzását egyesíti. A hagyományos MIDI-hangszereknél a különbözõ
hangszíneket a MIDI-n keresztül kellene behívnunk, és egymással kombinálva
megszólaltatnunk, hogy elérjük a kívánt hatást. A Mega-Switch-hangszíneknél meggyõzõ
gitárszólót produkálhatunk egyetlen hangszín segítségével, csak eltérõ billentéserõsséget kell
alkalmaznunk. E hangszínek összetett volta miatt, továbbá mivel játék közben nehéz lenne
eltalálni a megfelelõ Velocity-értéket, e hangszínek nem arra valók, hogy a billentyûzeten
játszva megszólaltassuk, nagyon hasznosak viszont MIDI-sávok elõállítására, különösen
akkor, ha egyetlen hangszer többféle hangzására van szükségünk.
 Példa egy Mega-Voice-ra – gitár (eredetei útmutató 80. oldala)
A különbözõ játéktechnikákat a különbözõ Velocity-értékekhez és hangterjedelmekhez
rendelték hozzá egymástól függetlenül.
A létrehozható hangzásokat a külön adatlistában találjuk. A hangszíneket songok, stílusok
vagy Multi Padok MIDI-szekvenciáinak felvételéhez használjuk.
 Mivel a Mega-Switch-hangszínek alapvetõen eltérnek a többi hangszíntõl, az alábbiakra kell ügyelnünk,
amikor azokkal dolgozunk:
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Váratlan ill. nem kívánt hangzások
léphetnek fel a következõ esetekben:
• „Initial Touch” beállítás a
kijelzõn [FUNCTION] 
CONTROLLER
KEYBOARD/PANEL
• Harmony/Echo-beállítások
a kijelzõn [FUNCTION] 
HARMONY/ECHO
•
Billentésérzékenység
beállítása a Sound Creatornál
•
Bal kezes játék a billentyûzeten, amikor a „Stop Accompaniment” beállítása „STYLE”

Váratlan ill. nem kívánt hangzásokMega-hangszínek csak a Tyrosban
léphetnek fel Song-, Style- vagy Multivannak, más modellekkel nem
Pad
adatok
létrehozása
éskompatibilisek, tehát nem szólnak
szerkesztése közben a következõmegfelelõen, ha más modelleken
esetekben:
akarunk olyan adatokat lejátszani,
•
Amikor
egy
Mega-amelyeket a Tyroson állítottunk elõ
hangszínt választunk ki egy stílusMega-hangszínek segítségével.
Revoice-kijelzõjén
•
Amikor
egyszerre
változtatjuk meg több hang
Velocity-értékét
a
songok,
stílusok vagy Multi Padok
eventlistáján.
•
Amikor
egyszerre
változtatjuk meg több hang
Velocity-értékét a Style Creator
Velocity
Change
vagy
a
Dynamics funkciójával.
•
Amikor
több
csatornához
egyszerre
változtatjuk
meg
a
hangszámokat a Song Creator
Channel Transpose funkciójával.

Maximális polifónia
A hangszer maximális polifóniája 128 hang. Mivel az automatikus kíséret ebbõl sokat leköt,
amikor ezt bekapcsoltuk, nem áll rendelkezésre a teljes polifónia. Ugyanez érvényes az
RIGHT2, RIGHT3 és LEFT hangszín, a Multi Padok bekapcsolásakor és songok
bejátszásakor. Ha túllépjük a polifónia határait, a hangok az utolsó leütött hang
elsõbbségének elve alapján szólalnak meg.

Hangszíneffektek
A VOICE EFFECT gombokkal kapcsoljuk az illetõ effektet be (lámpa ég) vagy ki (lámpa
kialszik).
 Harmony/Echo
Bõvebben l. a rövid útmutatóban és késõbb.
 Initial Touch (Billentésdinamika)
A hangszer beállítható billentés-érzékenységre. Ez azt jelenti, hogy a hangerõ függ a leütés
erõsségétõl, akár egy akusztikus hangszernél. Két formája van:
- Initial Touch (billentésdinamika): Ezzel a funkcióval a hangszer méri, milyen erõsen vagy
gyengén ütjük le a billentyûket. Ezzel az információval a hangszíntõl függõen befolyásoljuk a
hangzást. Játékunk kifejezõbb lesz, játéktechnikánkkal újabb effektekkel gazdagíthatjuk a
játékunkat.
A [FUNCTION]CONTROLLERPANEL CONTROLLER kijelzõn adhatjuk meg a
billentyûzetszakaszt, amelyre az Initial Touch hat.
- Aftertouch (utólagos rányomás billentyûre): Ezzel a funkcióval a hangszer méri, mekkora
nyomást gyakorolunk a billentyûre a leütés után, és ezzel a hangszíntõl függõen befolyásoljuk
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a hangzást. Játékunk kifejezõbb lesz, játéktechnikánkkal újabb effektekkel gazdagíthatjuk a
játékunkat.
A [FUNCTION]CONTROLLERPANEL CONTROLLER kijelzõn adhatjuk meg a
billentyûzetszakaszt, amelyre az Aftertouch hat. Az alapbeállítást és annak a hangszínre való
hatását a Sound Creatorban lehet megváltoztatni és a felhasználói hangszínnel elmenteni.
 Sustain
Ezzel a funkcióval a billentyûzet felsõ szakaszán (RIGHT 1- 3) játszott hangok hosszabban
kitartanak. Az egyes hangszínek sustainszintjét a Sound Creatorban lehet megváltoztatni és a
felhasználói hangszínnel elmenteni.
 Poly/Mono
Ezzel a paraméterrel határozzuk meg, hogy a szólam hangszíne monofon (egyszerre egy hang)
vagy polifon (több hang) szólaljon meg. MONO beállításnál a portamento effektet legato
játékkal használhatjuk (a kijelölt hangszíntõl függõen). A Poly/Mono beállítása és a
portamento intenzitása az adott hangszínnél gyárilag beprogramozott, de ezt a Sound
Creatorban lehet megváltoztatni és a felhasználói hangszínnel elmenteni.
A portamento idejét beállíthatjuk a keverõpulton is (l. késõbb).
 DSP és DSP VARIATION
A digitális effektekkel mélységet és atmoszférát kölcsönözhetünk játékunknak, pl. térhatást
adhatunk a hangzásnak, mintha egy nagy koncertteremben játszanánk.
- A [DSP] gombbal kapcsoljuk be és ki az effektet az éppen kiválasztott
billentyûzetszólamhoz.
- A [DSP VARIATION] gombbal kapcsolhatunk át az effektek variációi között, pl.
beállíthatjuk a Leslie-effektnél a forgási sebességet.

A hangmagasság befolyásolása
A Tyros többféle lehetõséget kínál a hangmagasság megváltoztatására.
 PITCH BEND-tárcsa
A PITCH BEND-tárcsával a billentyûzeten játszott hangok magasságát "hajlíthatjuk" lefelé
(tárcsát lefelé toljuk) vagy felfelé (tárcsát felfelé nyomjuk). Valamennyi szólamra
használhatjuk. A tárcsa rugalmasan visszaugrik, amint elengedjük - itt van a normál
hangmagasság.
 - A hangmagasság megváltoztathatóságának szélsõ értékét megváltoztathatjuk a MIXING CONSOLE
kijelzõoldalon.
- Ha a Pitch Bend terjedelmét a MIDI-n keresztül 1200 centnél (egy oktávnál) nagyobbra állítjuk be,
elõfordulhat, hogy egyes hangszínek hangmagassága nem változik teljes mértékben.

 MODULATION-tárcsa
A moduláció funkcióval vibratóhatást érhetünk el a billentyûn éppen játszott hangoknál,
hangszíntõl függetlenül. Ha a modulációs tárcsát ütközésig magunk felé húzzuk, az effekt
mélysége minimális, ha felfelé toljuk, az effekt egyre erõsödik.
 - Ha szeretnénk elkerülni, hogy a modulációs effekt ne adódjon hozzá a hangzáshoz véletlenül, állítsuk a
tárcsát a minimumra!
- A tárcsát más paraméter vezérlésére is beállíthatjuk.

 Transzponálás
Ezzel a funkcióval felfelé vagy lefelé transzponálhatjuk a hangszín általános hangfekvését 2-2
oktávval. Három transzponálási mód áll rendelkezésre, ezeket a [FUNCTION] 
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CONTROLLER  KEYBOARD/PANEL kijelzõoldalon választjuk ki, azután a
[TRANSPOSE] gombok segítségével megváltoztatjuk az értéket.
 Keyboard Transpose
A [TRANSPOSE]-gombok befolyásolják a billentyûzet, a kíséret és a Multi Padok
hangmagasságát, amennyiben az akkord-kiigazítás (Chord Match) funkciója be van
kapcsolva. A transzponálás a következõ hangnál vagy kísérõ akkordnál lép életbe a gomb
megnyomása után.
 Song Transpoe
A [TRANSPOSE]-gombok csak a lejátszott songra hatnak. A transzponálás a következõ
hangnál vagy kísérõ akkordnál lép életbe a gomb megnyomása után.
 Master Transpose (Általános transzponálás)
A [TRANSPOSE]-gombok a hangszer általános hangmagasságára hatnak.
A két gomb [+]/[-] együttes megnyomásával visszaállítható a normál hangmagasság ("0").
A transzponálás a keverõpulton is beállítható.
 Upper Octave (Felsõ oktávok)
L elõbb a rövid útmutatóban.

Orgonasípok
A hangszer rendelkezik orgonasíp-hangszínekkel is, amelyeket hozzárendelhetünk az
aktuálisan kiválasztott szólamokhoz, és a VOICE [ORGAN FLUTES] gomb megnyomásával
hívhatunk elõ. Át is dolgozhatjuk õket a Sound Creator segítségével.
Mint egy hagyományos orgonánál, a saját hangszíneket az orgonasípok hosszának változtatásával hozhatjuk létre.
Kezelési lépések (Organ Flutes)
1

Megnyomjuk az [ORGAN FLUTES] gombot.

2 Megnyomjuk a [SOUND CREATOR] gombot, ezzel elõhívjuk a megfelelõ
kijelzõoldalt. Az [1] gombbal válthatunk a 16’ vagy 5-1/3’ lábmérték között, majd a szintet is
itt állítjuk be. Az alsó sorban állíthatjuk be a sípok hossza lábban mérve.
1

A [BACK]/[NEXT] gombbal kiválasztjuk a menüt és beállítjuk a paramétereket.

1 A [SAVE] gombbal behívjuk a felhasználói memória Open/Save kijelzõjét, és
elmentjük beállításainkat felhasználói hangszínként. Részletesen l. elõbb.
 Ha másik hangszínt választunk anélkül, hogy beállításainkat elmentettük volna, az értékek elvesznek, ezért
elõbb mentsük el azokat felhasználói hangszín formájában!

A Sound Creator paraméterei (Organ Flutes hangszínek)
Az Organ Flutes paraméterei három kijelzõoldalon állíthatók be a fenti módon. Be lehet
programozni ezeket a Voice-Set paraméterek részeként is, l. késõbb, akkor a hangszín
behívásával együtt a beállítások is érvénybe lépnek.
 FOOTAGE (lábmérték)
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ORGAN TYPE
ROTARY SP SPEED
VIBRATO ON/OFF
VIBRATO DEPTH
16’ – 1’
(LÁBMÉRTÉK)

Meghatározza, az orgonahang-generátor melyik fajtája mûködjön:Sinus vagy Vintage
(klasszikus).
Ezzel a gombbal válthatunk át a lassabb és gyorsabb forgási sebességre, ha a Leslieeffektet orgonasípokra alkalmazzuk, és a VOICE EFFECT [DSP] él. (Ennek ugyanaz a
hatása, mint a [DSP VARIATION] gombnak.)
Vibratoeffekt be- és kikapcsolása az orgonasípokhoz.
A kijelzõgombbal a vibrato mélységét három fokozatban állíthatjuk be. Amikor
megnyomjuk, egymás után elõjön az 1, 2 és 3 fokozat.
Ez a beállítás határozza meg az orgonasíp alaphangzását. A "Footage" (lábmérték) a
hagyományos orgonasípokra utal, amelyek hangzása a hosszuktól függ, és a hosszt
lábban (1 láb = 12 coll = 30,48 cm) adták meg. Minél hosszabb egy síp, annál mélyebb a
hangja. Ebbõl következik, hogy a 16'-beállítás a legmélyebb és az 1' a legmagasabb
hang. A különbözõ hosszúságú sípokkal saját hangzást állíthatunk elõ.

 VOL/ATTACK
Beállítja az orgonasípok alaphangerejét. Minél hosszabb az oszlop, annál nagyobb a
hangerõ.
Ez a paraméter a hosszúság beállítása után befolyásolja a hangszín berezgését és
RESP (Response – a
reagálás módja)
kicsengését. Minél magasabb az érték, annál lassabb a berezgés és csillapulás.
Meghatározza a fentiekben már beállított vibrato effekt sebességét.
VIBRATO SPEED
Itt választhatunk a két attackmód között. FIRST esetén az effekt csak az elsõ
MODE
akkordhanghoz vagy egy hangcsoport elsõ hangjához adódik hozzá. EACH esetén az
effekt azonos erõvel adódik hozzá minden hanghoz.
Ez határozza meg a berezgés hangerejét a hozzá tartozó lábmértéknél. Minél hosszabb az
4’, 2 2/3’, 2’
oszlop, annál nagyobb a berezgési hangerõ.
LENG (Length – hossz) Itt állíthatjuk be a hangok lecsengésének idejét a leütés után. Minél hosszabb az oszlop,
annál hosszabb a lecsengési fázis.
VOL

 EFFECT/EQ
REVERB DEPTH
CHORUS DEPTH
DSP ON/OFF
DSP DEPTH
DSP TYPE

VARIATION

EQ LOW/GAIN

Bõvebben l. késõbb

Meghatározza a digitális effekt típusát, amely hozzáadódik az orgonasíp-hangszínekhez.
Ez rendszerint egyike a hat "Rotary Speaker" effektnek. Ha másik effekttípust
választottunk ki, az ORGAN VOICE kijelzõ "Rotary SP Speed" gombja nem hat a
hangszóró forgási sebességére. Ilyenkor ugyanaz a hatása, mint a VOICE EFFECT
[DSP VARIATION] gombnak.
ON/OFF
Be- és kikapcsolja a DSP variációt.
PARAMETER
A DSP típusától függõen mutatja a paramétert, amelyre a variáció vonatkozik.
VALUE
Beállítja a DSP varációs paraméterének intenzitását.
Az EQ-paraméterek határozzák meg az alacsony és magas EQ-sávok frekvenciáját és
hangerejét.

Hangszínek létrehozása (Sound Creator)
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Ezzel az eszközzel saját hangszíneket hozhatunk létre meglévõ hangszínek paramétereinek
megváltoztatásával. A kész hangszíneket azután felhasználó hangszínként (User Voice)
elmentjük a felhasználói memóriába vagy lemezre.
User Voices – Custom Voices
A Tyros segítségével kétféleképpen hozhatunk létre saját hangszíneket. Ebben a részben arról
lesz szó, hogyan tehetjük ezt a Sound Creator segítségével.
 Custom Voices - Ezek olyan felhasználói hangszínek, amelyeket a Voice Editor
szoftverrel hozunk létre, ennek módját l. a szoftver dokumentációjában. Az eredményt a
PRESET meghajtóra mentjük és a [CUSTOM VOICE] gombbal hívhatjuk be.
 User Voices – Ezek olyan felhasználói hangszínek, amelyeket a Tyros Sound Creator
funkciójával hozunk létre. Az eredményt a felhasználói memóriába (User) vagy lemezre
mentjük, és a [USER] gombbal hívhatjuk be.

Kezelési lépések
1 Megnyomjuk az egyik hangszíngombot (az ORGAN FLUTES kivételével).
 User hangszíneket létrehozhatunk Custom vagy másik User hangszínbõl is.
1 Megnyomjuk a [SOUND CREATOR] gombot, ezzel elõhívjuk a megfelelõ
kijelzõoldalt. A COMPARE (összehasonlítás) funkcióval összehasonlíthatjuk az eredeti és az
átalakított hangszínt.
1

A [BACK]/[NEXT] gombbal kiválasztjuk a menüt és beállítjuk a paramétereket.

1 A [SAVE] gombbal behívjuk a felhasználói memória Open/Save kijelzõt, és
elmentjük beállításainkat felhasználói hagnszínként. Részletesen l. elõbb.
 Ha másik hangszínt választunk anélkül, hogy beállításainkat elmentettük volna, az értékek elvesznek, ezért
elõbb mentsük el azokat felhasználói hangszín formájában!

A Sound Creator paraméterei (normál hangszínek)
A normál hangszínek paraméterei öt kijelzõoldalon állíthatók be a fenti módon. Be lehet
programozni ezeket a Voice-Set paraméterek részeként is, l. késõbb, akkor a hangszín
behívásával együtt a beállítások is érvénybe lépnek. Ezek a paraméterek nem alkalmazhatók
az ORGAN FLUTES hangszínekre, amelyeknek saját paramétereik vannak.
 COMMON
Beállítája az éppen átalakított hangszín hangerejét.
Meghatározza a billentésérzékenységet, azaz hogy a hangerõ hogyan változzon a
billentés erõsségének függvényében. „0” esetén a hangerõ annál erõsebben csökken,
minél gyengébben játszunk, „64” esetén a billentyûzet reakciója normál, „127” esetén a
hangerõ a billentéstõl függetlenül rögzített.
Egy oktávval felemeli vagy leszállítja a hangszín oktávfekvését. Mindig az a
OCTAVE
szólamparaméter állítható be, amelyhez az átalakított hangszínt használjuk (RIGHT 1 –
3, LEFT)
Meghatározza, hogy az átalakított hangszín egy vagy több szólamban szóljon-e.
MONO, POLY
PORTAMENTO TIME Beállítja a portamento idejét, ha a fenti beállítás „mono”.
VOLUME
TOUCH SENSE

 CONTROLLER
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 MODULATION
FILTER
AMPLITUDE
LFO PMOFD
LFO FMOD
LFO AMOD

Meghatározza az intenzitást, amellyel a modulációs tárcsa a szûrõ határfrekvenciáját
(Cutoff Frequency) beállítja. Részletesen l. a továbbiakban.
Meghatározza az intenzitást, amellyel a modulációs tárcsa az amplitudót (hangerõt)
beállítja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel a modulációs tárcsa a hangmagasságot (Pitch)
modulálja, és ezzel a vibrato intenzitását befolyásolja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel a modulációs tárcsa a szûrõ frekvenciáját
modulálja, és ezzel a wah effekt intenzitását befolyásolja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel a modulációs tárcsa a hangerõt modulálja, és ezzel
a tremolo effekt intenzitását befolyásolja.

 AFTERTOUCH
FILTER
AMPLITUDE
LFO PMOFD
LFO FMOD
LFO AMOD

Meghatározza az intenzitást, amellyel az Aftertouch a szûrõ határfrekvenciáját (Cutoff
Frequency) beállítja. Részletesen l. a továbbiakban.
Meghatározza az intenzitást, amellyel az Aftertouch az amplitudót (hangerõt) beállítja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel az Aftertouch a hangmagasságot (Pitch)
modulálja, és ezzel a vibrato intenzitását befolyásolja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel az Aftertouch a szûrõ frekvenciáját modulálja, és
ezzel a wah effekt intenzitását befolyásolja.
Meghatározza az intenzitást, amellyel az Aftertouch a hangerõt modulálja, és ezzel a
tremolo effekt intenzitását befolyásolja.

 SOUND
•
FILTER
A szûrõ olyan áramkör vagy logikai egység, amely meghatározza a hangszín alapvetõ
jellegét, amennyiben felerõsítenek vagy levágnak bizonyos frekvencia-tartományokat.A
hang világosabbá vagy lágyabbá tétele mellett a szûrõt elektronikus, szintetizátorhoz
hasonló effektek létrehozására is használhatjuk. Az alábbi paraméterek állíthatók be:
BRIGHTNESS
HARMONIC
CONTENT

•

Meghatározza a szûrõ által átengedett frekvenciákat. Magasabb értékek világosabb
hangzást eredményeznek.
Meghatározza a levágott (kiszûrt) frekvencia hangsúlyát. Magasabb értékek
hangsúlyosabb effektet eredményeznek.

EG- vezérlõ elemek (Envelope Generator = burkológörbe-generátor)
A burkológörbe-generátor meghatározza, hogyan változnak a hangzás különbözõ jellemzõi
az idõ függvényében. Ettõl a hangszín természetesebb lesz, jobban hasonlít az akusztikus
hangszerekére, pl. az ütõsöknél
gyorsabb a berezgés és lecsengés, a kitartott
zongorahangok viszont lassabban csengnek le.

ATTACK
DECAY
RELEASE

•

DEPTH
SPEED

Meghatározza, milyen hamar éri el a hang a maximális értéket, miután lenyomtuk a
billentyût. Minél magasabb az érték, annál gyorsabb a berezgés.
Meghatározza, milyen hamar éri el a hang a sustainszintjét. Rendszerint csak kevéssel
van az attacknál elért szint alatt.Minél magasabb az érték, annál gyorsabb a lecsengési
fázis.
Meghatározza, milyen gyorsan cseng le a hang a billentyû felengedése
után.
Minél magasabb az érték, annál rövidebb az utóhangzás.

VIBRATO
Meghatározza az effekt intenzitását. Magasabb érték hangsúlyosabb vibratót
eredményez.
Meghatározza az effekt sebességét.
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DELAY

Meghatározza a késleltetési idõt, amennyi a billentyû leütése és az effekt hatása között
eltelik. Magasabb értékeknél nagyobb a késleltetés.

 EFFECT/EQ
Megfelel az „Organ Flutes” hangszín beállításainak, l. ott. Kivétel a PANEL SUSTAIN
paraméter, amely az átalakítandó hangszín sustainszintjét határozza meg, amikor a VOICE
EFFECT [SUSTAIN] él.
 HARMONY
Megfelel a [FUNCTION]  HARMONY/ECHO kijelzõoldalnak, l. ott.

Songok lejátszása
Ezzel a funkcióval MIDI-songadatokat (szekvenciaadatokat) játszhatunk le, azokat, amelyeket
a kereskedelemben vásároltunk (GM- vagy XG-formátumban), valamint azokat, amelyeket
magunk vettünk fel és rögzítettünk. A Tyros képes mutatni a kottát és a dalszöveget, a Guide
funkciót pedig gyakorlásra használhatjuk. Az alábbi részben azokat a részletekbe menõ
beállítási lehetõségeket találjuk, amelyekrõl a rövid útmutatóban nem volt szó.

A kotta megjelenítése a kijelzõn
Ehhez megnyomjuk a [SCORE] kijelzõgombot a fõ kijelzõn. Ezzel azon kívül, hogy
olvashatjuk a kottát a kijelzõn, a következõ lehetõségeket használhatjuk ki:
• Olvashatjuk a kottát, miközben leállítjuk a lejátszást, és gyakorolhatjuk a
játékot;
• Használhatjuk a kottát arra, hogy csak a dallamot gyakoroljuk, miközben a
hangszer adja a kíséretet. Ehhez a jobb kezes szólamot egyszerûen kiktatjuk a
kijelzõn.
• Ha a songhoz szöveg is tartozik, azt is olvashatjuk a kijelzõrõl, és
énekelhetünk játék közben. Kössünk be egy mikrofont, és keverjük hozzá saját
hangunkat a songhoz!
• A Guide funlcióval a Tyros „betanítja” nekünk a számot, sõt, még azt is, hogyan
énekeljünk a zenéhez a megfelelõ hangmagasságban!
Kezelési lépések (A kotta megjelenítése)
1

Kiválasztunk egy songot.

1

Visszamegyünk a fõ kijelzõre, és megnyomjuk a [SCORE] kijelzõgombot.

1

A song lejátszása közben egy piros pont mutatja a hangok fölött, hol tartunk éppen.

1

A kijelzõ alján lévõ paramétersorral beállíthatjuk a megjelenítés módját.

1 Megnyomjuk a [SETUP] kijelzõgombot, és beállítjuk a megjelenõ Viewparamétereket (megjelenítés).
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 - A kottát a Tyros a songadatok alapján hozza létre, ennek következtében a kotta nem mindig felel meg
pontosan a song nyomtatott változatának – különösen bonyolultabb részeknél vagy sok rövid hangnál észlelhetõ
az eltérés.
- Vannak különleges, szabad tempóbeállítással programozott songok is, amelyeknél a hangszer a tempó, az
ütem és ütés adatait nem tudja pontosan mutatni.
- Ha egy ütemnek nem minden hangja fér rá a kijelzõre. a megjelenítás a következõ sorban folytatódik.
- A kotta megjelenítését nem lehet arra használni, hogy a songot új adatok bevitelével megváltoztassuk, ennek
tényleges módját l. késõbb.
- A mutatott ütemek számát növelhetjük, ha csökkentjük a többi mutatott elem (szólam, szöveg, akkordok
neve stb.) mennyiségét.

 A kotta megjelenítésének (Notation View) paraméterei (elõbbi 4. lépés)
LEFT

RIGHT

LYRICS
CHORD
NOTE
SIZE

Ki- és bekapcsolja a bal kezes szólam megjelenítését. Más beállításoktól függõen ez a
paraméter esetleg nem áll rendelkezésre. Ilyenkor a 4. lépésben látható kijelzõoldalra
váltunk, és a „LEFT CH” paramétert az „AUTO” beállítástól eltérõre állítjuk be. Másik
lehetõség: elõhívjuk a [FUNCTION]  SONG SETTING kijelzõoldalt, és a LEFTparamétert beállítjuk bármelyik csatornára. RIGHT és LEFT nem lehet egyszerre
kikapcsolva.
Ki- és bekapcsolja a jobb kezes szólam megjelenítését. Ha a LEFT CH beállítása az
„AUTO”-tól eltérõ, vagy ha a RIGHT szólamot a [FUNCTION]  SONG SETTING
kijelzõoldalon kikapcsoltuk, akkor automatikusan az 1. csatorna áll be. RIGHT és LEFT
nem lehet egyszerre kikapcsolva.
Be- és kikapcsolja a dalszöveg megjelenítését, feltéve, hogy van szöveg.
Be- és kikapcsolja az akkordok megjelenítését, feltéve, hogy vannak a songban ilyenek.
Be- és kikapcsolja a hangnevek megjelenítését a hangoktól balra. Ha a hangok között
kevés a hely, a név a hangtól balra fenn jelenik meg.
Meghatározza a kotta felbontását.

 A kotta megjelenítésének (Notation View) paraméterei (elõbbi 5. lépés)
LEFT CH/RIGHT CH Meghatározza, melyik MIDI-csatornát használjuk a bal és jobb kezes szólamhoz. A
(CH = csatorna)
beállítás visszavált „AUTO”-ra, ha másik songot indítunk el.
AUTO
A csatornakiosztás automatikusan történik, a szólam ahhoz a csatornához rendelõdik,
amelyet a [FUNCTION]  SONG SETTING kijelzõoldalon beállítottunk.
1 – 16
A megadott MIDI-csatornát rendeli hozzá a bal és jobb kezes szólamhoz.
OFF (csak LEFT CH)
Nincs csatornakiosztás – a bal kezes billentyûzetszakasz ábrázolása kikapcsol.
Arra a pontra, ahol leállítottuk a songot, ütemváltást iktathatunk be. Ez a menü akkor
KEY SIGNATURE
hasznos, ha a kiválasztott song nem tartalmaz a kottához ütemmérték-beállításokat.
Ezzel a funkcióval alakíthatjuk a partitúra hangfelbontását azzal, hogy a mutatott hangok
QUANTIZE
idõértékeit megváltoztatjuk vagy kiigazítjuk egy bizonyos minta alapján. A kiindulás
mindig a legkisebb hangérték, amely a songban megtalálható.
Kijelöli a hangnevek megadási módjának egyik lehetõségét. Akkor lehet ezt beállítani,
NOTE NAME
ha fent a NOTE paraméter beállítása ON.
A, B, C
A hangneveket betûkkel adjuk meg. (a magyar H sok helyütt B).
RÖGZÍTETT DÓ
A hangok megadása a kiválasztott nyelv szokásainak megfelelõen, szolmizációs
szótagokkal történik.
MOZGÓ DÓ
A hangok megadása a kiválasztott nyelv szokásainak megfelelõen, szolmizációs
szótagokkal történik, itt azonban a hangok a hanglétre intervallumainak megfelelõen
jelennek meg, a hangnemtõl függõen eltérõen. Az alaphang dóként jelenik meg. Gdúrban pl. a szó mint alaphang dóként jelenik meg.
Amikor ez a funkció él, a hangok színesen jelennek meg a kijelzõn. (C: piros, D: sárga,
COLOR NOTE
E: zöld, F: narancssárga, G: kék, A: lila, H: fehér).
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A dalszövegek megjelenítése
Ha a songhoz szöveg is tartozik, ezt is megjeleníthetjük a kijelzõn a [LYRICS] gomb
megnyomásával (fõ kijelzõ). E funkció hasznos lehetõségeket nyújt:
• Az éneklendõ mondatokat a kijelzõ a megfelelõ pillanatban kiemeli, így
könnyû követni a szöveget, és jó idõzítéssel belekezdhetünk az énekbe. Mikrofon
bekötésével hangunkat a song hangzásához keverhetjük.
• Külön tévémonitort köthetünk a hangszerre, és azon nézhetjük a szöveget, akkor
egész együttes énekelhet játékunkhoz. Másik haszna: a kijelzõ eközben egyéb
információkat mutat. ([FUNCTION]  VIDEO OUT]
Kezelési lépések (A dalszöveg megjelenítése)
1

Kiválasztunk egy songot.

1

Visszatérünk a fõ kijelzõre, és megnyomjuk a [Lyrics] kijelzõgombot.

1

Miközben szól a zeneszám, a kijelzõn sorról sorra megjelenik a szöveg.

A szöveg megjelenítésének hátterét megváltoztathatjuk a [BACKGROUND] kijrlzõgomb
megnyomása után. Az Open/Save kijelzõrõl beléphetünk a képfájlok listájába, és
kiválaszthatunk egy megfelelõ hátteret, utána az [EXIT] gombbal térünk vissza a szöveg
megjelenítéséhez.
 - A szöveg nyelve a szöveg programozásától függ. Ha összevissza szöveg jelenik meg, változtathatunk rajta a
[FUNCTION]  SONG SETTING kijelzõ LYRICS LANGUAGE beállításával.
- Ha a songadatok meghatározzák a szöveg hátterét, akkor azon nem lehet változtatni.
- A szöveg csak akkor olvasható, ha egyáltalán van szövege a songnak.
- Ha a song akkordadatokt is tartalmaz, akkor a szöveggel együtt az akkordnevek is megjelennek.

A dalszöveg megjelenítése külön monitoron
1

Rákötünk egy monitort a Tyros VIDEO OUT-aljzatára.

1

Bekapcsoljuk a monitort és a hangszert.

1 A [FUNCTION]  VIDEO OUT oldalon a SCREEN CONTENT paramétert
„LYRICS”-ra állítjuk be. Ilyenkor a monitoron csak a dalszöveg jelenik meg függetlenül
attól, mit mutat a hangszer kijelzõje, így a kijelzõt közben arra használhatjuk, hogy hasznos
adatokat kövessünk rajta.
1

Elindítjuk a songot, ahogyan azt már a korábbiakban leírtuk.

Songpozíciók
A Tyros a következõ lehetõségeket kínálja a songpozíció megváltoztatásához:
• Az aktuális songpozíció látható a fõ kijelzõn az ütem és az ütés száma szerint
– így azonnal láthatjuk, hol tartunk a songban.
• Az [FF] vagy [REW] megnyomásával megjelenik a fõ kijelzõn egy Pop-up
ablak az aktuális ütemszámmal (vagy a frázisjelölés számával). Ez utóbbi csak
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akkor lehetséges, ha a song adatok tartalmaznak ilyen jelölést. A beállítás: BAR
(ütemjelölés) vagy PHRASE MARK. Utóbbi beállításnál a [FF] és [REW]
gombbal a frázisjelölések között mozoghatunk a songban.
• Az [SP1] – [SP4] gombokkal songpozíció-jeleket vihetünk be a songba. Ezzel
nemcsak gyorsabban mozghatunk a songon belül, hanem egyszerûen létrehozhatunk
ismétlõdõ szakaszokat (Playback Loops).
 Songpozíciójelek
Itt két funkcióról van szó, amelyekrõl a rövid útmutatóban már volt szó.
 Ugrás (Jump)
A jelzéseket Jump Markers, azaz ugrásjelekként használhatjuk. Az [SP1] – [SP4] gombokkal
iktathatjuk be ezeket a songadatok közé. A Song Creator eventlistáján ezek „SPJ-01” – „SPJ04” (Song Position Jump) jelennek meg. Az eventlistán ezeket bárhová áttehetjük, sõt,
másolhatjuk is, hogy más pontokon azonos jelzéseket hozzunk létre. Ha ugyanaz a jelzésszám
több songpozíciónál felbukkan, a mindenkori utolsót a hangszer Loop End Marker, azaz
ismétlési szakasz végeként értelmezi.
 Loop End Marker (Ismétlési szakasz vége)
Az ilyen jelzések kialakítása az eventlistán történik, nem a kezelõfelületi gombokkal, úgy,
hogy az SPJ-ugrásjelet a songban másik pontra másoljuk. Az ismétlésrõl l. bõvebben
korábban. Az eredeti útmutató 91. oldalának ábrája mutatja, hogyan használhatóak ezek a
jelzések egy song lejátszásánál:
1. Amikor egy song éppen a két SPJ-01 pont között van, a [LOOP] megnyomásával
végtelenített lejátszás indul a két pont között.
Ha a song a második SPJ-01 pont és az SPJ-02 között van, és megnyomjuk a [LOOP]
gombot, a lejátszás visszaugrik az elsõ SPJ-01 pontra, és az ismétlés a két SPJ-01 pont között
zajlik.
2. Ha a [LOOP] gombot akkor nyomjuk meg, amikor a song az eleje és az SPJ-02 között tart,
az ismétlés az SPJ-01 és SPJ-02 közötti szakaszra érvényes.
Amikor a song az SPJ-02 és a második SPJ-01 között tart, a [LOOP] megnyomásával e két
pont közötti ismétlést indítunk el.
Amikor a song a második SPJ-01 pont és az SPJ-03 között tart, és megnyomjuk a [LOOP]
gombot, a lejátszás visszaugrik az SPJ-02 ponthoz, és az ismétlés az SPJ-02 és a második
SPJ-01 (Loop End Marker) között történik.
 - Az ismétlésnél probléma merülhet fel, ha a jelzések túl közel vannak egymáshoz.
- Ha az effektbeállítások eltérõek az ugrás kiinduló és végpontjénél, zavarok léphetnek fel, ez a Tyros
effektprocesszorainak korlátozott képességein múlik.
- Ha a Guide funkciót használjuk az ugrásokkal együtt, elõfordulhat, hogy a Guide kijelzése nem követi elég
gyorsan az ugrásokat.

A fenti példában a Loop End Marker mindig megegyezik az eventekkel, ahonnan másoltuk
õket – egyedül az átmásolt jelzés pozíciója változtatja meg a funkciót.
A song lejátszásánál minden „SPJ-xxxxx” formában megadott jel (xxxxx: bármely jel 01 és
04 között, és minden jelszám OK). Loop End Markerként funkcionál. Mivel a Song Creator
eventlistáján nem nevezhetjük el tetszés szerint a jeleket, a fenti utasításokat kell követnünk új
markerek létrehozásakor. Egy számítógépes szekvencerprogrammal azonban akárhány új jelet
helyezhetünk el és nevezhetünk el. Ha ezt tesszük, könnyebben meg tudjuk különböztetni a
Loop End Markerek és Jump Markerek között.

A songlejátszás paraméterei
Ezeket a [FUNCTION]  SONG SETTING oldalon érhetjük el.

62
• Kedvenc számunkat újra és újra meghallgathatjuk a „Repeat Playback”
funkcióval.
• Egy adott mappa összes songját meghallgathatjuk ismételten vagy
véletlenszerû sorrendben.
• Lejátsszuk egy adott mappa összes songját. Minden songgombhoz több song
tartozik, ezek együtt elég nagy számú zeneszámot jelentenek, amelyeket sorban vagy
véletlenszerû sorrendben meghallgathatunk.
Ezt az automatikus zenegépet bármikor megszakíthatjuk, ha a [NEXT/CANCEL] gombbal
kijelzõgombbal átlépünk a songok kiválasztására szolgáló Open/Save kijelzõre. Itt csak
megadjuk a kívánt song számát, amely azonnal beiktatásra kerül a többi song sorába.
Az alábbiakban a fenti funkciókról lesz szó.
Kezelési lépések (Song Setting)
1

Megnyomjuk a [FUNCTIONmbot.

1

Megnyomjuk a [SONG SETTING] kijelzõgombot.

1

Beállítjuk a kívánt paramétereket, ezeket bõvebben l. a továbbiakban.

Kezelési lépések (Next/Cancel)
1

Lejátszás közben behívjuk a songkiválasztás Open/Save kijelzõjét.

1 Megnyomjuk a kívánt song kijelzõjét, mire a NEXT-jel megjelenik a fájlmezõben, és
jelzi, hogy következõként az a song fog megszólalni. A [NEXT/CANCEL]
megnyomásával megszüntetjük a kijelölést, így más songot választhatunk ki.
Az alábbi paramétereket állíthatjuk be a fenti 3. lépésben:
 Az ismételt lejátszás (Repeat Playback) paraméterei
REPEAT MODE

REPEAT FOLDER

PHRASE MARK
REPEAT

Meghatározza az ismételt lejátszás módját.
OFF
Lejátssza egyszer a kiválasztott songot és leáll.
SINGLE
A kiválasztott songot ismétli.
ALL
A kiválasztott mappa minden songját ismételten lejátssza.
RANDOM
A kiválasztott mappa minden songját véletlenszerû sorrendben, ismételten lejátssza.
Kijelöli a mappát vagy listát (ez utóbbin az az útvonal értendõ, amely a songgombok
alatt elmentõdik), amelynek a songjait a hangszer ALL vagy RANDOM beállításnál
ismételten lejátssza.
CURRENT
Annak a mappának a songjait játssza le, amelyhez az aktuálisan kiválasztott song
tartozik, ezzel a kiválasztott songgal kezdve.
ALL
A SONG-gombok alatt tárolt mappák valamennyi songját lejátssza. Az elsõ az éppen
kiválasztott song, a következõ ugyanennek a songnak a mappájában a következõ songok,
azután következik a többi mappa.
Egy Phrase Mark egy songban elõre beprogramozott jelzés, amely bizonyos szakaszokat
(ütemeket) jelöl ki. Ha ezt bekapcsoljuk, a megjelölt szakaszok ismétlõdni fognak.
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 MIDI-csatorna-paraméterek
LEFT CH
RIGHT CH
HARMONY CH
AUTO CH SET

Ez a paraméter akkor hozzáférhetõ, ha az AUTO CH SET breállítása OFF. Itt adjuk
meg, a songadatok melyik MIDI-csatornáját (a Guide funkcióhoz és a kotta
megjelenítéséhez) rendeljük hozzá a bal kézhez.
Ez a paraméter akkor hozzáférhetõ, ha az AUTO CH SET breállítása OFF. Itt adjuk
meg, a songadatok melyik MIDI-csatornáját (a Guide funkcióhoz és a kotta
megjelenítéséhez) rendeljük hozzá a jobb kézhez.
Megadja a songadatok MIDI-csatornáját, amelynek hangeseményei a Vocal Harmony
effektnél a mikrofonjelhez hozzáadódnak.
Ha ezt bekapcsoljuk, a megfelelõ MIDI-csatornák automatikusan hozzárendelõdnek a
bal és a jobb kézhez, ahogyan azokat a kereskedelemben kapható songadatokban
programozták. Ez az opció rendszerint ON állapotban van. Ha a beállítás OFF, akkor
rendelkezésre áll a LEFT CH és RIGHT CH paraméter.

 A dalszöveg megjelenítésének paraméterei
LYRICS LANGUAGE Meghatározza a megjelenített dalszöveg nyelvét.
AUTO
Ha a songadatoknál adott a nyelv, akkor a szöveget ennek megfelelõen jeleníti meg a
hangszer. Ha nem, akkor a nyelv aszerint jelenik meg, ahogyan a [FUNCTION] 
UTILITY  OWNER oldalon a „Language” beállítás meghatározza.
JAPANESE
A szöveg a japán nyelv szerint jelenik meg.
INTERNATIONAL
A hangszer a szöveget a nyugati nyelvek szabályai szerint kezeli.

 A gyors indítás (Quick Start) paramétere
QUICK START

Egyes, kereskedelemben kapható songadatoknál bizonyos beállításokat az elsõ ütemre, a
hangadatok elõtti szakaszra programoztak be. Ha ez a funkció ON, a Tyros az összes
kezdeti adatot a lehetõ leggyorsabban beolvassa, azután visszakapcsol a normál tempóra
a hangadatok lejátszásához. Ez lehetõvé teszi a song gyors indítását minimális szünettel
az elején.

Song Creator (Digitális felvétel)
Ebben a részben olyan kezelési eljárásokról lesz szó, amelyek nem szerepeltek a rövid
útmutatóban, mint pl. a lépésenkénti felvétel (Step Recording) vagy már meglévõ adatok új
felvétele ill. átdolgozása. A „Quick Recording” és „Multi Recording” eljárással kapcsolatos
tudnivalókat viszont a rövid útmutatóban találjuk.
Valós idejû és lépésenkénti felvétel
A billentyûzeten való játékunkat kétféle módon vehetjük fel MIDI-adatokként:
 Valós idejû felvétel
Játékunkat valós idõben vesszük fel, miközben a célsávon lévõ
adatok felülíródnak. Errõl a módról már olvastunk a rövid
útmutatóban.
 Lépésenkénti felvétel
Ennél a módszernél úgy járunk el, mint a zeneszerzõ, aki
hangról hangra komponálja meg a zeneszámot. Az eventlista
segítségével hangokat, akkordokat és egyéb zenei eseményeket
adhatunk be egymás után.

Punch In/Out
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Ennél a valós idejû felvételi módnál egy már kész song elõre meghatározott szakaszát
vehetjük fel újra. A Punch In és Punch Out pontok közötti adatok kerülnek helyettesítésre. A
két pont elõtti ill. utáni adatok megmaradnak, és a felvételnél el is hangzanak. A két pontot
elõzetesen megadhatjuk ütemszám formájában, vagy menet közben indíthatjuk a Punch Infelvételt pedállal vagy manuálisan, a billentyûzeten való játékkal.
A Punch In/Out-felvétel paramétereit a [DIGITAL RECORDING]  SONG CREATOR
REC MODE kijelzõn állítjuk be. A felvétel a rövid útmutatóban leírtak szerint történik.
Lépésenkénti felvétel az eventlistára
A songadatok különbözõ felvett elemekbõl, eventekbõl (eseményekbõl) állnak, ezek
némelyike az egész songra, mások csak egyes csatornákra vonatkoznak. A MIDI-eventlista a
Song Creator praktikus eszköze, amellyel egy song valamennyi eventjét egymás után, ütemek,
ütések és órajelek szerinti elrendezésben rögzíthetjük, késõbb pedig ezeket igény szerint
átalakíthatjuk. Egyebek mellett az alábbi eventek jöhetnek szóba:
• Chord/Section
A stylus lejátszásának eventjeivel akkordokat és
szekciókat vihetünk be.
• MIDI-csatornajelentések (1 – 16)Csatornaspecifikus eventek, mint pl. Note
On/Off( hang be/ki), Program Change
(programváltás ill.
hangszínszám), Control Change
(beleértve a keverõpult
hangerõ- és panorámabeállításait), Pitch Bend
(hangmagasság
hajlítása)
• Rendszerexkluzív üzenetek
Az összes csatornára vonatkozó eventek, mint pl.
a tempó vagy ütemmérték (Time Signature)
• Lyrics
Dalszövegadatok
Egy songot, amelyet lépésenként vettünk fel, utóbb felvehetünk még egyszer valós idõben.
Kezelési lépések (Song Creator)
1

Kiválasztunk egy üres vagy már felvételt tartalmazó songhelyet.

1

Megnyomjuk a [DIGITAL RECORDING] gombot.

1

Megnyomjuk a [SONG CREATOR] gombot.

1 A SONG CREATOR: New Song oldalról () könnyedén mozoghatunk a songban
bármely irányban, bármely részt kiválaszthatjuk és meghallgathatjuk.
- A REC MODE oldalon megadhatjuk a Punch In/Out pontokat, ha egy már meglévõ song
adott szakaszát akarjuk módosítani.
- A CHANNEL oldalon a már felvett song egyes csatornáin változttahatunk.
- A CHD, 1 – 16, SYS/EX és LYRICS oldalon a MIDI-eventlista segítségével változtathatunk
meg songadatokat.
Felvesszük a songot aszerint, ahogyan a rövid útmutatóban a 2. lépéstõl kezdve olvashatjuk.
 A song létrehozása után ne felejtsük el a végeredményt elmenteni, különben elvész, amint egy másik songot
hívunk el vagy kikapcsoljuk a hangszert!

A továbbiakban a 4. lépésben említett eljárásokról lesz szó.
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A felvételi mód beállítása újbóli felvételhez
Az alábbi paramétereket a fenti 4. lépésben a REC MODE oldalon állíthatjuk be. Állítsuk be
az alábbi paramétereket, és nyomjuk meg a [REC] gombot, azután a vegyünk fel egy songot a
rövid útmutatóban leírtak szerint.
 REC START-beállítások
NORMAL
FIRST KEY ON
PUNCH IN AT

A felvétel a SONG[START/STOP] gombbal vagy [SYNC START] esetén az elsõ
billentyû leütésével indul.
A song normál módon felhangzik, és a felvétel indul, amint játszani kezdünk a
billentyûzeten.
A song normál módon megy a Punch In-pontig (amelyet a megfelelõ kijelzõgombbal
adtunk meg), és innen indul a felvétel (az addigi adatok törlõdnek).

 REC END-beállítások
REPLACE ALL
PUNCH OUT
PUNCH OUT AT

Töröl monden adatot, amely a felvétel befejezésének pontját követi.
A songpozíciót, ahol vége a felvételnek, a hangszer Punch Out-pontnak értelmezi. Az ezt
követõ songadatok megmaradnak.
A felvétel megy a Punch Out-pontig, amelyet a megfelelõ kijelzõgombbal adtunk meg, a
felvétel leáll, és a song megy tovább normál módon.

 PEDAL PUNCH IN/OUT-beállítások
Ha az itteni beállítás ON, a Punch In és Out pontot pedállal jelölhetjük ki. Mialatt egy song
szól, a Foot Pedal 2 aljzatra csatlakoztatott pedál lenyomásával és kitartásával aktiváljuk a
Punch In–pontot, a pedál felengedésével leállítjuk a felvételt (Punch Out). A pedált
akárhányszor lenyomhatjuk és felengedhetjük a song alatt, újabb és újabb szakaszokat felvéve.
Amikor a pedálnak ez a funkciója él, más, hozzárendelt funkciók nem mûködnek.
Az eredeti útmutató 95. oldalán példákat láthatunk a különbözõ felvételi módok
alkalmazására.
A példa több helyzetet mutat, amelynél egy nyolc ütembõl álló szakasz több ütemét újra
felvesszük.

Az egyes csatornák adatainak átalakítása
Az alábbi paraméterek beállításához az elõbb leírt kezelési eljárás 4. lépésében a CHANNEL
oldalt hívjuk be.
1 Kiválasztunk egy menüt.
1

Beállítjuk a CHANNEL, SIZE, STRENGTH paramétert igény szerint.

1 Az [EXECUTE] gombbal hajtjuk végre az itteni eljárásokat. Miután ezt megtettük,
a gomb átalakul [UNDO] gombbá (a SETUP kivételével). Ezzel az eredeti adatokat
visszaállíthatjuk, ha az eredménnyel elégedetlenek vagyunk. Az Undo funkciónak csak
egy szintje van, tehát csak a közvetlenül megelõzõ eljárásokat lehet vele semmissé tenni.
1  Miután elkészült vagy átalakult a song, mentsük el az eredményt, különben elvész,
amint behívunk egy másik songot vagy kikapcsoljuk a hangszert!
 Kvantálás (l. fent a 2. lépést)
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A kvantálással egy már felvett sáv idõzítését lehet pontosan az ütésekhez igazítani. A példa
negyed- és nyolcadhangokból áll. Ha egy zenei részt valós idõben vettünk fel, valószínûleg
nem tökéletes az idõtartás. Kvantálással minden hangot hozzáigazíthatunk a megadott
hangértékhez.
CHANNEL
SIZE

STRENGTH

Meghatározza a kvantálni kívánt csatornát.
Itt választjuk ki a kvantálási értéket (felbontást). Az érték alapja a song legkisebb
hangértéke. Ha pl. az adatok negyed- és nyolcadhangokat egyaránt tartalmaznak, akkor a
nyolcad a kvantálási érték. Ha ugyanis negyedet választanánk, akkor a nyolcadok a
negyedhang-ütésekre tolódnak.
Beállítások
Negyedhang, nyolcadhang, tizenhatodhang, harminckettedhang, tizenhatodhang +
nyolcadtriola*, negyedtriola, nyolcadtriola, tizenhatodtriola, nyolcad + nyolcadtriola*,
tizenhatod + tizenhatodtriola*
A csillaggal jelölt kvantálási értékek különösen praktikusak, mert egyszerre két értéket
lehet megadni anélkül, hogy az egyiknek igazodni kellene a másikhoz. Ha pl. egy
csatornán mind normál nyolcadhangok, mind triolák vannak, és csak a nyolcadot
adnnánk meg kvantálási értéknek, akkor a triolák teljesen eltûnnének a ritmusból. Ha
viszont mindkettõt megadjuk kvantálási értéknek, akkor mindkettõ korrekt módon
igazodni fog az ütéshez.
Megadja a kvantálás mértékét százalékban. Ha az érték kisebb, mint 100%, a hangok
csak a százaléknak megfelelõen közelítenek az illetõ ütéshez. Ezzel a kvantálás nem lesz
gépiesen pontos, „emberi” marad.

 Delete
Ezzel a funkcióval egy csatorna minden adatát törölhetjük. Kiválasztjuk a törlendõ csatornát a
számgombokkal és megnyomjuk az [EXECUTE] gombot.
 Mix (Keverés, l. fent a 2. lépést)
Ezzel a funkcióval két csatorna adatait lehet összekeverni és elhelyezni egy harmadik
csatornán, vagy éppen az egyik csatorna adatait átmásoljuk egy másikra.
SOURCE1
SOURCE2
DESTINATION

Meghatározza a MIDI-csatornát (1 – 16), amelyet keverni akarunk. Annak az összes
MIDI-eventje átkerül a célcsatornára.
Meghatározza a MIDI-csatornát (1 – 16), amelyet keverni akarunk. Csak a
hangesemények kerülnek át a célcsatornára. A csatornabeállítás mellett van még egy
„COPY” beállítás, amellyel a Source 1 adatait a célcsatornára másolhatjuk.
Meghatározzuk a csatornát, amelyre a keverés vagy másolás eredménye kerül.

 Channel Transpose (Csatorna transzponálása)
Ezzel a funkcióval az egyes csatornák adatait félhangnyi lépésekben max. 2 oktávval
felemelhetjük vagy leszállíthatjuk.
- A CH9 – 16 gombbal váltunk az 1 – 8 és 9 – 16 csatornák között.
- Hogy valamennyi csatornát egyszerre azonos értékre állítsuk be, egy csatornánál beállítjuk a
kívánt értéket, és közben lenyomva tartjuk az ALL CH gombot.
 Setup (Beállítás, l. fent a 2. lépést)
A keverõpult aktuális beállításait és a kezelõfelületi beállításokat a song elején felvehetjük
Setup-adatokként. Amikor a song indul, e beállítások automatikusan érvénybe lépnek.
- A SELECT mezõben lévõ beállítások és funkciók közül választhatunk, melyek álljanak be
automatikusan a song behívásakor.
- A MARK ON/OFF gombbal jelöljük meg (pipáljuk ki) a kiválasztott elemet.
SONG

Elmenti a tempóbeállítást és valamennyi keverõpulti beállítást.
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KEYBOARD VOICE

SCORE SETTING
GUIDE SETTING
LYRICS BKGD/LNG
MIC. SETTING

Rögzíti az aktuális kezelõfelületi beállításokat, beleértve a billentyûzeten játszott szólam
hangszínét és azok be/kikapcsolt állapotát is. Az itteni beállítások ugyanazok, amelyeket
az OTS-beállításoknál vettünk fel. A többi beállítástól eltérõen ezt a song bármelyik
pontján fel lehet venni.
Elmenti a kotta megjelenítésének beállításait.
Elmenti a Guide funkció beállításait. Ha a beállításokat elmentjük, a song behívásával
automatikusan behívjuk a Guide funkciókat is.
Elmenti a dalszöveg megjelenítésének beállításait.
Elmenti a keverõpult mikrofonbeállításait és a Vocal Harmony beállításait.

Akkordadatok lépésenkénti felvétele eventlista segítségével
Az alábbi paramétereket a fenti 4. lépésben a CHD oldalról állíthatjuk be. Ezzel a funkcióval
akkordváltásokat vehetünk fel a stílus lejátszásához a legpontosabb idõzítéssel. Mivel a
váltásokat nem lehet valós idõben felvenni, még a dallam felvétele elõtt összetett
akkordváltásokat és kíséreteket hozhatunk létre.
- A CHD kijelzõt használjuk, ha már felvett akkordeventeket akarunk módosítani. A
songpozíciót, ahová az eventet be akarjuk tenni, az ütemszámmal, az ütéssel és az órajellel
adjuk meg.
- A STEP RECORD kijelzõt használjuk, ha teljesen új akkordeventeket akarunk rögzíteni. Az
alsó sor hangjeleinél adjuk meg a bevinni kívánt event hosszúságát és hogy hová ugorjon
tovább az adat bevitele után a kurzor.
- A [DELETE] kijelzõgombbal töröljük a kurzorpozíciónál lévõ eventet.
 Új akkord/szekció bevitele
1 Megnyomjuk a [MAIN D] gombot, hogy megadjuk a szekciót, és betápláljuk a
példában megadott CM7, Dm7 és Em7 akkordot.
- Sect: Mutatja a szekcióváltás-eventet.
- Chord: Mutatja az akkordváltás-eventeket.
Az alsó sorban kiválasztjuk a félhangnyi felbontást.
 Ügyeljünk arra, hogy az [AUTO FILL IN] ki legyen kapcsolva!
1 Megnyomjuk az [AUTO FILL IN] gombot, azután a [MAIN C]-t, hogy betápláljuk a
szekciót („Fill in C”), azután megadjuk a példában szereplõ Dm7 és G7 akkordot.
Az alsó sorban megadjuk a negyedhangnyi felbontást.
1 Betápláljuk a C akkordokat. A [MAIN C] szekció kiválasztása automatikus. Az alsó
sorban az egész hangnyi felbontást választjuk.
1 A [TOP] gombbal a song elejére ugrunk, és meghallgatjuk az új akkordfutamot.
Ugyanezt a megfelelõ kijelzõgombbal is megtehetjük.
 Az akkordfutamot csak a STEP RECORD oldalról lehet lejátszani. Az akkordok lejátszásához a CHD
kijelzõn az [EXPAND] kijelzõgombot kell megnyomnunk, hogy az itt felvett eventeket songadatokká alakítsuk
át.

 Már meglévõ akkordeventek átalakítása
A STEP RECORD kijelzõn bevitt akkordeventeket átalakíthatjuk a CHD kijezõn.
A késõbbiekben leírt Expand funkciót leszámítva a CHD kijelzõn ugyanazokat az elemeket
találjuk, mint a csatornaadatok átdolgozásának kijelzõjén – l. ott.
 A valós idõben felvett akkord- és szekcióváltásokat ezen a kijelzõn nem lehet megjeleníteni és átalakítani.
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- Az [EXPAND] megnyomásával a felvett akkord- és szekcióeventeket songadatokká
alakítjuk. Ezt ahhoz kell végrehajtani, hogy a STEP RECORD oldalon bevitt adatokat
megfelelõen le lehessen játszani.
A Chord eventlista eventjei:
• Style
• Tempo
• Chord – Akkord alaphangja, típusa, On-Bass akkordok (basszus funkcióban)
• Sect – Stílusszekció (Intro, Main, Fill Im, Break, Ending)
• OnOff – A stílusszólamok be/ kikapcsoltsági állapota
• CH.Vol – A stílusszólamok (csatornák) hangereje
• S. Vol – A stílus összhangereje

Hangadatok lépésenkénti felvétele az eventlistára
Az alábbiak az „1 – 16” kijelzõoldalra és a kezelési lépések 4. pontjára vonatkoznak.
Ezen az oldalon létrehozhatunk egy songot úgy, hogy minden csatornához hangokat adunk be
a megfelelõ ütempozícióban, valós idejû játék nélkül. Külön adhatjuk be a dallamhangokat és
a kíséret akkordjait.
- Az „1 – 16” kijelzõt használjuk, ha már felvett hangeventeket akarunk módosítani. A
songpozíciót, ahová az eventet be akarjuk tenni, az ütemszámmal, az ütéssel és az órajellel
adjuk meg.
- A STEP RECORD kijelzõt használjuk, ha teljesen új hangeventeket akarunk rögzíteni. Az
alsó sor hangjeleinél adjuk meg a bevinni kívánt event hosszúságát és hogy hová ugorjon
tovább a kurzor az adat bevitele után.
- Az oldalsó hangjel kijelzõgombja arra szolgál, hogy váltsunk a hangértékcsoportok között:
normál, pontozott és triola.
 Szünet betáplálásához egyszerûen továbblépünk eggyel a kurzorral, és beviszünk egy hangot. A két hang
közötti „üres” helyet a hangszer automatikusan szünetként értelmezi.

 Új hangeventek bevitele
Az alábbiakban erre látunk konkrét példákat.
1. példa
1 Beállítjuk egymás után az alábbi paramétereket:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez negyedhang.

 Billentéserõsség
A példában ez mf. Az alábbi paraméterekbõl választhatunk
Érték
Kbd.Vel
fff
ff
f
mf
mp
p
pp
ppp

Ténylegesen felvett Velocity
Megfelel a billentyûk tényleges leütésének.
127
111
95
79
63
47
31
15
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 Gate Time-beállítások
A példában ez „tenuto”. Az alábbi paraméterekbõl választhatunk:

•

•

Normal

80%

•

Tenuto

99%

•

Staccato

40%

•

Staccatissimo

20%

Manual

Itt kézzel állítjuk be a százalékos Gate Time-értéket az adatbevivõ
tárcsával.

1

Egymás után leütjük a C, D, E, F, G, A, H és C hangokat.

1 A kurzort a [TOP] gombbal a song elejére visszük, és megnyomjuk a
[START/STOP] gombot, hogy az éppen bevitt hangokat meghallgassuk.
2. példa
Ennél a példánál az egyik lépésnél lenyomva kell tartanunk a billentyût, miközben a kezelési
eljárást végrehajtjuk.
1 Beállítjuk egymás után az alábbi paramétereket:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez félhang.
 Billentéserõsség
A példában ez mp.
 Gate Time-beállítások
A példában ez „normal”.
1 Beadunk egy F hangot a példának megfelelõen. Miközben a hangot lenyomva tartjuk,
megnyomjuk a nyolcadhang kijelzõgombját is. Ezzel az F félhang után kapcsolódik egy
nyolcad is.
1 Beállítjuk egymás után a következõ paramétereket:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez nyolcadhang.
 Gate Time-beállítások
A példában ez „staccato”.
1

A példának megfelelõen leütjük az E, F és A billentyût.

1 Beállítjuk egymás után a következõ paramétereket:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez pontozott félhang.
 Billentéserõsség
A példában ez f.
 Gate Time-beállítások
A példában ez „normal”.
1

A példának megfelelõen leütjük az A hangot.
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1 Beállítjuk az alábbi paramétert:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez negyedhang.
1

A példának megfelelõen leütjük az F hangot.

1 A [TOP] gombbal a kurzort a song elejére visszük, és a [START/STOP] gombbal
elindítjuk az éppen felvett hangsort.
3. példa
Ennél a példánál a hangok kötéséhez a billentyûket egész idõ alatt lenyomva kell tartanunk,
mialatt bevisszük a hangokat.
1 Beállítjuk egymás után az alábbi paramétereket:
 Az alsó hangjegyekkel beállítjuk a következõként beadni kívánt hang vagy szünet hosszát.
A példában ez nyolcadhang.
 Billentéserõsség
A példában ez ff.
 Gate Time-beállítások
A példában ez „normal”.
1 Beadjuk a C3 hangot a példának megfelelõen. Miközben a hangot lenyomva tartjuk,
megnyomjuk a nyolcadhang kijelzõjét.
1 Beadjuk az E3 hangot. Miközben a C3 és E3 hangot lenyomva tartjuk, megnyomjuk a
nyolcadhang kijelzõjét.
1 Beadjuk a G3 hangot. Miközben a C3, E3 és G3 hangot lenyomva tartjuk, megnyomjuk
a nyolcadhang kijelzõjét.
1 Beadjuk a C4 hangot. Miközben a C3, E3, G3 és C4 hangot lenyomva tartjuk,
megnyomjuk a nyolcadhang kijelzõjét, azután a félhangok kijelzõgombját. Most minden
hangot beadtunk a példának megfelelõen, így felengedhetjük a billentyûket.
1 A [TOP] gombbal a kurzort a song elejére visszük, és a [START/STOP] gombbal
elindítjuk az éppen felvett hangsort.
 Bevitt hangadatok átalakítása a STEP RECORD kijelzõoldalon
A hang- és más csatornaeventeket az „1 – 16” kijelzõoldalon alakíthatjuk át, de a magyarázat
a többi eventlistára is érvényes.
Ezzel mozgatjuk a kurzort az eventlistán.
- A kurzort az adatlista elejére visszük.
-  A kurzort jobbra és balra mozgatjuk a paraméterek között.
- [BAR], [BEAT], [CLOCK]: Meghatározzák az adat pozícióját.
- [DATA ENTRY]: A bal oldali az eventértékek durva, a jobb oldali az érték finom bevitelére
való. Az adatbevivõ tárcsával vihetünk be adatokat. Ügyeljünk arra, hogy kurzor
továbbvitelével az adatokat automatikusan bevittük.
- [INS]: Az eventlistára új eventet vesz fel.
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- [CUT], [COPY], [PASTE], [DELETE]: Ugyanazok a funkciók, mint a fájloknál az
Open/Save kijelzõkön.
- [CANCEL]: Ha az értéket a kurzorpozíciónál megváltoztattuk, ezzel állíthatjuk vissza az
eredeti értéket.
- [MULTI SELECT]: Ha ezt a gombot lenyomva tartjuk, miközben az [A] és [B] gombot
használjuk, egyszerre több eventet is kijelölhetünk, hogy ezek értékét egyszerre adjuk meg
vagy több eventet egyszerre másik pozícióba másoljunk.
- [FILTER]: Elõhívjuk a „Filter” kijelzõoldalt, ahol kiválaszthatjuk az eventeket, amelyeket
látni akarunk a listán.
- [CH1]: Meghatározza az itt átalakítani kívánt (vagy a STEP RECORD oldalon bevitt) MIDIeventek csatronáját.
A hangeventlista eventjei („1 – 16” kijelzõoldal)
Note (Note On/Off)
Ctrl (Control Change)
Prog (Program Change)
P. Bnd (Pitsch Bend)
A.T. (Aftertouch)

Üzenetek, amelyeket a billentyûn való játékkal hozunk létre. Minden üzenet a
billentyû hangértékét valamint a leütés erõsségét tartalmazza.
Ezek a szabályzók beállításai, mint hangerõ és panoráma, amelyeket a keverõpulton
állíthatunk be.
Meghatározza a hangszín (program) számát.
Ezek az üzenetek a Pitch Bend tárcsa mozgatásával keletkeznek, ami által eltojuk a
hangmagasságot.
Meghatározza az aftertouch értékét.

A fenti eventekrõl bõvebben l. a külön adatlistában a „MIDI-adatformátum” részben.

Rendszerexkluzív adatok lépésenkénti felvétele az
eventlista segítségével
Az alábbiak a SYS/EX kijelzõoldalra és a kezelési lépések 4. pontjára vonatkoznak.
Ezen a kijelzõoldalon olyan adatokat vihetünk be, amelyek az egész rendszerre vonatkoznak,
mint pl. a tempó és ütemmérték (Time Signature). A kijelzõhöz tartozó magyarázat
megegyezik az „1 – 16” oldalhoz tartozó tudnivalókkal.

A SYS/EX eventlista eventjei
ScBar (a kotta elsõ üteme) Megadja az elsõ ütem számát. A songpozícióban nem mehetünk olyan ütemre, amely
ezt megelõzi. A kiválasztott song az itt megadott ütemszámmal jelenik meg a fõ
kijelzõn. A [TOP] megnyomásakor a hangszer az itt megadott ütem elejére ugrik.
Megadja a tempóértéket.
Tempo
Megadja az ütemmértéket.
Time (Ütemmérték)
Megadja a hangnemet és a dúr/moll-beállítást, ami a kotta megjelenítéséhez
Key (Hangnem)
szükséges (Score funkció).
Itt hajthatunk végre részletekbe menõ beállításokat. Az XG-paraméterekrõl bõvebben
XG-Prm (XGparaméterek)
l. a külön adatlistát.
Mutatja a songban lévõ rendszerexkluzív adatokat. Itt már nem vihetünk be új
SYS/EX.
adatokat, és a tartalmukat sem változtathatjuk, lehetõség van viszont az adatok
törlésére, kivágására, másolására és beillesztésére.
Mutatja a songban lévõ SMF-metaeventeket. Itt már nem vihetünk be új adatokat, és
Meta
a tartalmukat sem változtathatjuk, lehetõség van viszont az adatok törlésére,
kivágására, másolására és beillesztésére.
Mutatja a songpozíció-jelzéseket. Itt már nem vihetünk be új adatokat, és a
Marker (Songpozíció
jelzése)
tartalmukat sem változtathatjuk, lehetõség van viszont az adatok törlésére,
kivágására, másolására és beillesztésére.

72

Szöveg lépésenkénti felvétele az eventlistára
Az alábbiak a LYRICS kijelzõoldalra és a kezelési lépések 4. pontjára vonatkoznak.
Ezen a kijelzõn felvett dalszövegeventeket dolgozhatunk át. A kijelzõhöz tartozó magyarázat
megegyezik az „1 – 16” oldalhoz tartozó tudnivalókkal.
Ha a LYRICS kijelzõoldalnál megnyomjuk valamelyik [DATA ENTRY] gombot, elõjön a
szöveg bevitelére alkalmas bevillanó ablak. A szövegbevitel módját l. elõbb.
A Lyrics eventlista eventjei
Megnyitja az ablakot, ahol megadhatunk egy címet.
Name (song címe)
Itt lehet bevinni a dalszöveget.
Dalszövegek
Code (más vezérlõ elemek) CR: Sortörést visz be a szövegbe.
LF: A Tyrosnál nem elérhetõ, de egyes MIDI-berendezéseknél ezzel törölhetjük az
éppen mutatott szöveget, és megnézhetjük a következõt.

Az eventlista testre szabása – Filter (szûrõ)
Mivel az eventlisták (CHD, 1 – 16, SYS/EX, LYRICS) számos eventet tartalmaznak, nehéz
lehet valamennyit áttekinteni, és éppen arra összpontosítani, amelyiken dolgozni akarunk.
Erre való a Filter funkció, amellyel meghatározhatjuk, mely eventtípusokat szertnénk látni az
eventek átdolgozására szolgáló kijelzõoldalakon. A FILTER oldalt a [FILTER] gombbal
hívjuk elõ.
- Elõször választunk a három kategóriából, azután kipipáljuk az adatokat, amelyeket látni
akarunk az eventlistán:
MAIN:
Ennél a beállításnál a legfontosabb eventek láthatók.
CTRL CHG: Ennél a beállításnál valamennyi controllerevent (szabályzó beállítása) látható.
STYLE:
Ennél a beállításnál valamennyi event látható, amely a stílus lejátszását
befolyásolja.
- Az eventtípusokat az alsó kis nyilakkal választjuk ki.
- [MARK]: Itt pipáljuk ki az eventeket vagy tüntetjük el mellõlünk a pipát. A kipipált eventek
jelennek meg az eventlistán.
- [INVERT]: Megfordítja a kijelöléseket: ahol eddig pipa volt, onnan most eltûnik, és
fordítva.
- [NOTE]: Csak a hangadatokat választja ki, a többi négyzet üres marad.
- [ALL ON]: Kipipálja az összes négyzetet.

Automatikus kíséret
Az alábbi részben azokat a stílusfunkciókat magyarázzuk el, amelyek nem szerepeltek a rövid
útmutatóban. Az alapvetõ kezelési lépéseket l. ott.

Akkordlefogási módok
Az akkordok bal kézzel való lefogását vagy egyszerûsített bevitelét "Fingering"-nek
nevezzük. Ezt különbözõ játékfunkciókhoz használjuk:
• Amikor az [ACMP] él, a bal oldali szakasz lesz a „kíséreti szakasz”, és a
stílus a bal oldalon leütött akkordokhoz igazodva szólal meg. Az itt játszott
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akkordok határozzák meg a Vocal Harmony effektet, a Harmony effektet és a
Multi Padok mûködését (ha ezt a Chord Match funkcióval használjuk) is.
• Amikor az [ACMP] nincs bekapcsolva, csak a LEFT-szólam, a LEFT-szólamban
játszott hangokat a hangszer akkordokként értelmezi. Ezek az akkordok nem hatnak a
stílusra, viszont meghatározzák a Vocal Harmony effektet, a Harmony effektet és a
Multi Padok mûködését (ha ezt a Chord Match funkcióval használjuk) is.
Létezik még egy praktikus oktató funkció, amely mutatja, mely hangokat kell leütnünk egy
akkordhoz: [FUNCTION] CHORD FINGERING. Ezen az oldalon kiválasztjuk a STYLE
SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING oldalt, ahol elõször kiválasztjuk az
akkordlefogási technikát, majd a CHORD TUTOR-nál megadjuk az akkord alaphangját
(ROOT) és típusát, mire a felette lévõ billentyûzeten láthatjuk, mely hangokat kell leütnünk.
Egyes akkordoknál egyes hangok esetleg elmaradhatnak.
 A hét akkordlefogási mód
•
Egyujjas technika (SINGLE FINGER)
Ez a módozat nagyon megkönnyíti a játékot. Egyszerû billentyûkombinációkkal igényes
zenekari kíséretet varázsolhatunk elõ dúr-, szeptim-, moll- és moll-szeptim-akkordokkal. A
következõ akkordlefogások alkalmazhatók:
 Dúr-akkordhoz egyszerûen
leütjük az alaphang billentyûjét.

 Szeptim-akkordhoz egyszerre ütjük le az alaphangot,
és egy fehér billentyût tõle balra.

 Moll-akkordhoz egyszerre ütjük
le az alaphangot és egy fekete billentyût
tõle balra.

 Moll-szeptim-akkordhoz egyszerre ütjük le az
alaphangot és tõle balra egy fehér és egy fekete billentyût.

•
Normál akkordlefogási technika (FINGERED)
Ebben a módozatban saját akkordokat játszhatunk a kíséreti billentyûzetrészen, vagyis az
osztásponttól balra. A hangszer ehhez megfelelõ ritmus-, basszus- és akkordkíséretet
nyújt. Itt minden akkordtípus felismerésre kerül, amely a külön adatlistában és a fent
ismertetett Chord Tutor funkcióban szerepel.
•
FINGERED ON BASS (Akkordlefogási technika basszussal)
Alapvetõen ugyanúgy mûködik, mint a Fingered, itt azonban kiegészítésként megadhatjuk
minden akkord legmélyebb hangját - a kíséretre kijelölt szakaszon játszott legmélyebb
hang egyszerûen kíséreti basszushangként jelentkezik. Ez azt jelenti, hogy ebben a
módozatban "On-Bass"-akkordokat is alkalmazhatunk, ahol az akkord basszushangja nem
azonos az alaphanggal.
•

MULTI FINGER
Ez az alapmódozat, amelyben a hangszer az egyujjas és a rendes akkordokra egyaránt
reagál, így mindkét módon lehet játszani a két módozat közötti átkapcsolás nélkül.

•

AI FINGERED (Akkordlefogás mesterséges intelligenciával)
Ez lényegében ugyanaz, mint a FINGERED, csak itt háromnál kevesebb hangot kell leütni
egy akkordhoz (amely egyebek mellett az elõbb játszott akkordon alapul).
•

FULL KEYBOARD (Akkordkíséret az egész billentyûzeten)
Ebben a módozatban a hangszer gyakorlatilag mindenütt felismeri az akkordokat, a
FINGERED módhoz hasonlóan. Az sem baj, ha bal kézzel basszushangot játszunk, és jobb
kézzel fogunk le egy akkordot.
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•

AI FULL KEYBOARD
Amikor ez él, a hangszer gyakorlatilag mindenhez megfelelõ kíséretet generál, amit a teljes
billentyûzeten játszunk, nem kell törõdnünk a kísérõ akkordokkal sem. Ez a mód sok
zeneszámhoz illik, de kivételek lehetnek. A mód hasonlít a FULL KEYBOARD-hoz, csak
itt az akkordok felismeréséhez nem kell három billentyût leütni. Nem játszhatunk nónákat,
undecimákat és tredecimákat. Ez a technika csak a stíluslejátszásnál hozzáférhetõ.

Az alábbi táblázat mutatja a feltételeket, amelyeknél a kíséreti szakaszon játszott
hangokat a hangszer akkordként felismeri:
Akkordlefogási mód

[ACMP] kikapcsol-va, [ACMP] kikapcsol-va, [ACMP] bekapcsol-va, [ACMP] bekapcsol-va,
LEFT-szólam
LEFT-szólam
LEFT-szólam
LEFT-szólam
kikapcsolva
bekapcsolva
kikapcsolva
bekapcsolva

SINGLE FINGER

Nem ismeri fel

FINGERED

Nem ismeri fel

FINGERED ON
BASS
MULTI FUNGER

Nem ismeri fel

AI FINGERED

Nem ismeri fel

Nem ismeri fel

FULL KEYBOARD Nem ismeri fel
AI FULL
KEYBOARD

Nem ismeri fel

Felismeri
FINGERED-nél
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
Nem ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
Nem ismeri fel

A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel

A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel
A kiválasztott mód
szerint ismeri fel

Fade In/Out (Be- és kiúsztatás)
A [FADE IN/OUT] gombbal a kíséretet indításkor be-, a végén kiúsztathatjuk. Ez
befolyásolja a hangszer teljes hangzását, beleértve a billentyûzeten való játékot, a multi
Padokat, a stílus és song lejátszását.
1 Megnyomjuk a [FADE IN/OUT] gombot, mire a jelzõfény kigyullad.
2 Elindítjuk a kíséretet. A beúsztatás alatt a jelzõfény villog. Amikor a kíséret eléri a
teljes hangerõt, a lámpa kialszik.
3 Megnyomjuk ismét a gombot, mire a jelzõfény kigyullad. A kiúsztatás alatt villog a
kijelzõ mindaddig, amíg a kíséret el nem némul, akkor kialszik.
 A be- és kiúsztatás ideje beállítható, l. késõbb.

Tempóbeállítás
Minden stílushoz tartozik egy standard tempóbeállítás, ezt azonban a [TEMPO] gombbal
beállíthatjuk 5 - 5000 ütés/perc tartományban. Ezt megtehetjük a kíséret indítása elõtt vagy
játék közben.
Ha stílust váltunk, és a kíséret nem szól, az új stílus a standard tempóban hangzik fel. Ha a
váltás úgy történik, hogy közben megy a kíséret, az új stílus felveszi az elõbbi tempóját.
 Tap funkció
Ezzel a funkcióval lehet "lekopogni" a tempót. Ehhez nyomkodni kell a [TAP TEMPO]
gombot, és a kíséret az ütögetés tempójával indul. A tempó játék közben is megváltoztatható.
Ehhez kétszer ütjük le a billentyût a kívánt tempóban.
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Szinkronstart és szinkronstop
Amikor a [SYNC START] él, a stílus automatikusan indul, amint a kíséreti szakaszon leütünk
egy akkordot. A [SYNC STOP] bekapcsolása után a kíséret leáll, amint a kíséreti részen
minden billentyût felengedtünk. Egy akkord lefogásával a kíséret újra indul.
A [SYNC STOP] bekapcsolásánál a [SYNC START] is életbe lép. Ha az elõbbit
kikapcsoljuk, mindkettõ kikapcsol. Ezen összefüggés kapcsán a kíséretet indíthatjuk és
leállíthatjuk úgy, hogy akkordokat játszunk ill. felengedünk.
 - Ha egy akkordot hosszabban kitartunk, mint ahogy azt a [FUNCTION]  STYLE SETTING/SPLIT
POINT oldalon beállítottuk, a szinktronstop funkció magától kikapcsol akkor is, ha elõzõleg bekapcsoltuk.
- A funkciót nem lehet bekapcsolni "Full Keyboard" és „AI Full Keyboard” akkordlefogási módozatnál, vagy
akkor, ha az automatikus kíséretet a kezelõfelületi gombbal kikapcsoltuk.

Programozható egyérintéses beállítás (OTS)
Az OTS olyam praktikus funkció, amelynél egyetlen gombnyomással elõhívhatjuk egy stílus
valamennyi kezelõfelületi beállítását. Csak megnyomjuk az egyik [ONE TOUCH SETTING]
gombot, hogy az alábbi beállításokat elõhívjuk:
• [ACMP] és [SYNC START] automatikusan bekapcsol, így a stílust egy bal kézzel
lefogott akkorddal indíthatjuk;
• Emellett a stílushoz leginkább illõ kezelõfelületi beállítások (hangszínek, szólambeállítások, effektek stb.) is életbe lépnek.
A Tyros három lehetõséget is nyújt a komplett kezelõfelületi beállításcsoportok elõhívására:
az itteni OTS, a Music Finder és a Registration Memory. Az OTS abban különbözik a másik
két módtól, hogy minden OTS-beállítás egy bizonyos stílushoz van rendelve – elõször tehát
egy stílust választunk ki a játékunkhoz, azután nyomjuk meg az egyik [ONE TOUCH
SETTING] gombot a stílushoz leginkább illõ beállítások elõhívására.
 OTS Link
Ezzel a funkcióval kényelmesen automatikusan válthatunk az OTS-beállítások között, amint
egy másik Main szekciót választunk. A MAIN A, B, C és D szekció megfelel az OTS 1, 2, 3
és 4 beállításnak. Ez különösen hasznos élõ fellépésnél, mivel az egész hangszert egyetlen
gombnyomással átkonfigurálhatjuk.
 A beállítások elmentése az OTS-hez
A Tyros minden gyárilag beprogramozott stílushoz négy OTS-beállításnak ad helyet. Jóllehet
valamennyit úgy programozták, hogy tökéletesen a stílushoz illõ legyen, a beállításokat meg is
változtathatjuk. A megváltoztatott beállításokat a kiválasztott stílussal együtt elmenthetjük a
felhasználói memóriába vagy lemezre.
 Ne feledjük, hogy mentés nélkül az OTS-beállítások elvesznek, ha másik stílusra váltunk át vagy ha
kikapcsoljuk a hangszert!

Azonnali stíluskiválasztás
Ha létrehoztunk saját stílusokat, és a felhasználói memóriában vagy a külön beszerelhetõ
merevlemezen van egy stíluskönyvtárunk, akkor már nagyon sok stílusból választhatunk, és
nehéz lehet kedvenceinket megtalálni. Az itteni funkcióval elmenthetünk egy útvonalat az
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egyik STYLE-gombhoz, így a stílust elõhívhatjuk egy gombnyomással, akármilyen bonyolult
úton volna is máskülönben elérhetõ.
1 Elõhívjuk a stílusok számának bevitelére szolgáló Open/Save kijelzõt.
2 Elõször kiválasztjuk az elmenteni kívánt stílust úgy, hogy elõhívjuk a megfelelõ
útvonalat, azután megnyomjuk a [MEMORY] gombot.
3 Ellenõrizzük, hogy az útvonal mentése megfelelõen történt-e. Ehhez elõször
behívunk egy másik útvonalat, pl. a hangszínek Open/Save kijelzõjét, majd az éppen
elmentett útvonalat hívjuk be a [USER/DISK], majd a megfelelõ STYLE-gomb
megnyomásával.
4 Behívjuk a másik útvonalat, pl. a hangszínek Open/Save kijelzõjét, majd a 3.
lépésben elmentett útvonalat hívjuk be a [USER/DISK], majd a megfelelõ STYLE-gomb
megnyomásával.

A stíluslejátszás beállításai
A Tyros biztosít stílusaihoz egy sor lejátszási beállítást, amelyet a [FUNCTION]  STYLE
SETTING/SPLIT POINT oldalról érhetünk el.
 Split Point (Osztáspont)
Ezekkel az értékekkel (két osztáspont van) a billentyûzetet két szakaszra oszthatjuk: az
akkordszakaszra, a LEFT-szólam szakaszára és a RIGHT 1 – 3 szólamok szakaszára. Mindkét
osztáspontot hangok nevével adjuk meg.
• Split Point (S) – a stílus megszólaltatásához szükséges akkordszakaszt
választja el a hangszíneket megszólaltató szakasz(ok)tól (RIGHT 1-3, LEFT).
• Split Point (L) – elválasztja a LEFT és a RIGHT 1 – 3 szakaszt.
A két pontot tetszés szerint helyezhetjük ugyanarra vagy különbözõ hangra.
 Az (S) és (L) pont ugyanazon a hangon
Megnyomjuk az [S+L] kijelzõgombot és elfordítjuk az adatbevivõ tárcsát, vagy leütjük a
kívánt billentyût.
 Az (S) és (L) pont ugyanazon a hangon
Megnyomjuk az [L] kijelzõgombot és elfordítjuk az adatbevivõ tárcsát, vagy leütjük a kívánt
billentyût. Azután megnyomjuk az [S] kijelzõgombot és elfordítjuk az adatbevivõ tárcsát,
vagy leütjük a kívánt billentyût.
Az (L) pont nem lehet mélyebben az (S) pontnál, és az (S) pont nem lehet magasabban, mint
az (L).
 Stop Accompaniment
Amikor az automatikus kíséret be van kapcsolva, de a szinkronstart nem él, a kíséreti
szakaszon leállított lejátszásnál is játszhatunk akkordokat, és hallhatjuk az akkordkíséretet.
Ebben az állapotban, amelynek elnevezése Stop Accompaniment, valamennyi létezõ
akkordlefogási mód felismerésre kerül, és a kijelzõ mutatja az akkord alaphangját és típusát.
Mivel a hangszer felismeri az akkordokat, ezért a Chord Match funkciót is használhatjuk a
Multi Padokkal vagy a Harmony effekttel együtt anélkül, hogy egy stílust bejátszanánk.
A STYLE SETTING kijelzõn beállíthatjuk, hogy az akkordszakaszon játszott akkordokat a
Stop Accompaniment állapotban is lejátssza-e a hangszer vagy sem.
• OFF
Az akkordszakaszon játszott akkord nem szól.
• STYLE
Az akkordszakaszon játszott akkord a Pad-szólam és a
kiválasztott stílus basszuscsatornájának hangszínén szólal
meg.
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•

FIXED

Az akkordszakaszon játszott akkord a kiválasztott hangszínen
szólal meg, a kiválasztott stílustól függetlenül.

 Egy akkordot, amelyet a hangszer leállított kíséretnél felismer, a beállítástól függetlenül felvehetünk egy
songban. A hangszín-kíválasztást a hangszer figyelembe veszi STYLE beállításnál, de OFF és FIXED esetén
nem.

 OTS Link Timing
Ez az OTS Link funkcióra vonatkozik. Ez a paraméter meghatározza az idõzítést, amellyel az
OTS-beállítások a MAIN VARIATION [A] – [D] szekciókkal együtt átkapcsolnak. (AZ [OTS
LINK] gombot ehhez be kell kapcsolni.)
• Real Time (Valós idõ) Az OTS-beállítás azonnal beáll, ha megnyomjuk az
egyik
[MAIN VARIATION] gombot.
• Next Bar (Következõ ütem)
Az OTS-beállítás a [MAIN VARIATION] gomb
megnyomása utáni következõ ütemmel áll be.
 Synchro-Stop ablak
Itt állítjuk be, meddig tarthatunk lenyomva egy akkordot anélkül, hogy a szinkronstop
automatikusan kikapcsolna. Ellenkezõ esetben a szinkronstop kikapcsol, amint az itt
beállítottnál hosszabb ideig tartunk lenyomva egy akkordot. Ilyenkor a stílus lejátszása
visszaáll a normál állapotba, és nyugodtan felengedhetjük a billentyûket anélkül, hogy a
kíséret leállna.
 Style Touch
Be- és kikapcsolja a billentésérzékenységet (Touch Response) a stílushoz. ON beállításnál a
stílus hangereje attól függ, milyen erõvel játszunk a kíséreti szakaszon.
 Section Set
Meghatározza a standard szekciót, amely stílusok átkapcsolásánál (leállított stíluslejátszásnál
is) automatikusan beáll. OFF beállításnál és kikapcsolt stílusnál az aktív szekció nem változik,
akkor sem, ha közben másik stílusra váltunk.
Ha valamelyik MAIN-szekció nem tartozik a stílusadatokhoz, automatikusan a következõ,
hozzá legközelebb álló szekció hívódik be. Ha pl. MAIN D nincs az adatok között, a hangszer
a MAIN C szekciót hívja be.
Egy song és egy stílus egyidejû megszólaltatása
Ha egyszerre indítunk egy songot és egy stílust, a song 9 – 16 csatornáját a stílus csatornái
helyettesítik, és a song kísérõsávjai helyett az aktuális stílust és funkcióit használhatjuk. Ezzel
nõ a játéknál a szabadságunk, mivel a stílus és a song lejátszását külön vezérelhetjük.
 - A stílus a songgal egyszerre áll le. Ha a kísérõ stílus szól, és közben elindítjuk a somgot, a kíséret
automatikusan áll le.
- A gyárilag beprogramozott songok egy része a hangszer saját stílusát használja. Ilyenkor a song
lejátszásakor a hangszer automatikusan betölti a kíséreti stílust is.

Style Creator (Digitális felvétel)
E funkció segítségével saját stílusokat hozhatunk létre, amelyeket ugyanúgy használhatunk,
mint a gyárilag beprogramozottakat.
A stílusadatok szerkezete – Stílusok létrehozása
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Minden stílus max. 15 szekcióból (Intro I – III, Main A – D, Fill In A – D, Break, Ending I –
III) állhat, amelyek a ritmuspatternek variációi. Mind a tizenöt szekció 8 szólamból
(csatornából) áll, amelyeket MIDI-szekvenciaadatok alkotnak. Így összesen 120 MIDIadategyüttest kapunk, amelyek egy stílust építenek fel. A Style Creator segítségével
létrehozhatunk saját stílust úgy, hogy vagy külön felvesszük a MIDI-adatokat, vagy a már
meglévõ stílusok patternadatait visszük át.
- Az eredeti útmutató 114. oldalának felsõ táblázata a stílust alkotó 120 MIDI-adatszekvenciát
mutatja.
* A sötét körök azokat a szólamokat mutatják, amelyek tartalmaznak programozott adatokat, és ahová ezért
Overdub módszerrel lehet új adatokat felvenni. A fehér körrel jelzett szólamokhoz, amelyek szintén
programozott adatokat tartalmaznak, nem lehet az Overdub módszert alkalmazni, hanem elõször törölni kell a
régi adatokat, csak azután lehet a szólamot újból felvenni.

 Preset stílusok használata
Amikor kiválasztunk egy preset (gyárilag beprogramozott) stílust, amely a leginkább hasonlít
ahhoz, amilyet létre akarunk hozni, és behívjuk a Style Creator kijelzõjét, a Preset stílus adatai
átkerülnek az új stílus létrehozását támogató belsó memóriába. Az ide elhelyezett stílus
adatainak bõvítésével, törlésével vagy kicserélésével hozhatunk létre új stílust.
 A DSP1-effektbeállításokat nem lehet elmenteni a User Style-adatok között, ezért a Style Creator funkcióban
nem is lehet dolgozni velük. A Preset stílus összes DSP1-beállítása (mint pl. a Leslie-effekt sebessége) az
átmásolt Preset stílusadatok közül törlõdik, és az új stílus létrehozásához ezek már nem elérhetõk.

 Felvétel és összeállítás (Assembly)
A Style Creator segítségével két módszerrel hozhatunk létre MIDI-szekvenciaadatokat az
egyes szólamokhoz: felvétellel (a billentyûzet segítségével, valós idõben vagy lépésenként) és
összeállítással (Assembly), amelynek során más stílusokból emelünk ki patternadatokat és
helyezünk be saját stílusunkba. Mindkét esetben az eredeti adatokat az új adatokkal felülírjuk.
- Az eredeti útmutató 114. oldalának alsó táblázata egy stílust mutat, amelynek egyes szólamai
különbözõképpen jöttek létre.
* A fekete téglalappal jelölt szólamok adatai felvétellel, a szürkével jelöltek más stílusból átemelve jöttek létre. A
fehér négyzettel jelölt szólamoknál megmaradtak a kiindulási stílus adatai, a vonallal jelölt szólamok nem
tartalmaznak adatokat.

 Loop és Overdub felvételi mód
A Song Creator funkcióval a billentyûzeten való játékunkat MIDI-adatok formájában vettük
fel. A Style Creator másképpen mûködik. A különbségekrõl az alábbiakban lesz szó.
 Loop-felvétel
Az automatikus kíséret végtelenítve ismétli a több ütemnyi ritmuspatternt, és a stílus
felvétele is a loop használatával történik. Ha pl. egy két ütemnyi fõ szekvencia
(MAIN) felvételét indítjuk, ez a két ütem állandóan ismétlõdve kerül felvételre. A
felvett hangok a következõ ismétlõdéstõl felhangzanak, így egyszerre vehetünk fel és
hallgathatjuk a felvett anyagot.
 Overdub-felvétel
Itt egy szólamba, amelyen már vannak adatok, új anyagot veszünk fel úgy, hogy a
régiek is megmaradnak. A stílus felvételénél az adatok nem törlõdnek, hacsak nem
használunk olyan funkciókat, mint "Rhythm Clear" és "Delete". Ha pl. egy két
ütemnyi MAIN-szekció felvételét indítjuk, ez a két ütem állandóan ismétlõdik. A
felvett adatok a következõ lejátszásnál már felhangzanak, így a végtelenített
lejátszásnál az adatokat állandóan bõvíthetjük, miközben halljuk is az eredményt.
A fenti módszerekkel hozhatunk létre egyszerûen összetett ritmuspatterneket.
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•
Ritmusszólamok és hangmagasság-adatokat tartalmazó szólamok
A ritmusszólamok különböznek a többi szólamtól, amelyek hangmagasság-adatokat is
tartalmaznak:
• Az Overdub módszerrel egy gyárilag beprogramozott stílus már meglévõ
ritmusszólamához tehetünk hozzá hangadatokat, miközben a többi szólamot csak
újonnan lehet felvenni úgy, hogy elõzõleg töröltük az ott lévõ adatokat;
• A stílus nemritmusszólamait az alaphang és az akkordtípus megadásával a
billentyûzet kíséreti szakaszán szólaltathatjuk meg, ezeket a hangszer a forráspattern
alapján transzponálja. A Style Creatorban beállíthatunk paramétereket, amelyekkel
meghatározzuk a transzponálás módját és hogy hogyan viselkedjenek a kitartott
hangok akkordváltásnál.
A Style File formátumon alapuló különleges paraméterbeállítások
Az SFF egyesíti egyetlen fájlformátumban a Yamaha teljes tudását, ami az automatikus
kíséretet illeti. A Parameter Edit funkcióval használhatjuk ki ennek lehetõségeit.
Az eredeti útmutató 115. oldalán látható diagram mutatja a folyamatot, amely a kíséret
megszólalásáig tart. (Nem érvényes a ritmussávra!)
A diagram forráspatternje az eredeti stílusadatoknak felel meg. Ennek felvételi módját l.
késõbb. Az alábbiakból kiderül, hogy a kíséret kiadását különbözõ paraméter-beállítások és
akkordváltások (akkordok bejátszása a billentyûzet kíséreti szakaszán) határozzák meg.
 Forráspattern
A megadott alaphangtól/akkordtípustól függõen különbözõképpen szólalhat meg a stílus. A
stílusadatokat a hangszeren végrehajtott akkordváltások alapján alakulnak át. A Style
Creatorral létrehozott Basis Style adatok képezik a forráspatternt.
 Hangtranszponálás
Ez a paramétercsoport két paraméterbõl áll, amelyek meghatározzák, hogyan kell átalakítani a
forráspattern hangjait akkordváltásnál.
 Egyéb beállítások
Itt találjuk a finom beállítási lehetõségeket ahhoz, ahogyan a stílus lejátszásának az
akkordokra reagálnia kell. A „Note Limit” (hanghatár) a stílus hangzását valószerûbbé teszi
azáltal, hogy a hangmagasságot az akusztikus hangszer tényleges hangmagasság-terjedelmén
belül állítjuk be (pl. egy piccolo furulyának ne legyenek basszus hangjai).
Forráspattern
 Akkordváltás
Hangok transzponálása
NTR
Az alaphang megváltozása esetén érvényes transzponálási
szabályok megadása
NTT
Az akkordtípus megváltozása esetén érvényes
transzponálási szabályok megadása
Egyéb
beállítások
HIGH
NOTE KEY
LIMIT
RTR




A billentyûzet kíséreti szakaszán játszott
akkordok eredményezik.
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Kezelési lépések (Style Creator)

3

1

Kiválasztjuk a kívánt stílust és az egyik szekciót.

2

Megnyomjuk a [DIGITAL RECORDING] gombot.
Megnyomjuk a [STYLE CREATOR] kijelzõgombot.

 - Az RHY1 csatornához az Organ Flutes kivételével bármely hangszín kiválasztható.
- Az RH2 csatornához csak dob- és ütõs hangszínt választhatunk.
- A nem ritmuscsatornákhoz bármely hangszín választható, kivéve az Organ Flutes és az ütõs hangszíneket.
- A kívánt szekciót nemcsak a kijelzõrõl, hanem a kezelõfelületi gombbal is kiválaszhatjuk, ilyenkor
megjelenik a megfelelõ kijelzõoldal is a beállítások elvégzéséhez.
- A változtatások tényleges elvégzéséhez meg kell nyomnunk az [OK] kijelzõgombot.

1

A kijelzõhöz tartozó magyarázatok:

- A BASIC oldalon kiválasztjuk az átdolgozni kívánt szekciót és szólamot, és megadjuk az alapvetõ
paramétereket. Ugyanitt végezhetünk valós idejû felvételek.
- Az ASSEMBLY oldalon állíthatunk össze stílusokat régiek elemeibõl.
- A GROOVE, CHANNEL és PARAMETER oldalon átdolgozzuk a már felvett csatornákat.
- Az EDIT oldalon az eventlista segítségével lépésenkénti felvételt hajthatunk végre.
 Egy stílus létrehozatala vagy átdolgozása után ne felejtsünk el menteni! Enélkül az új adatok elvesznek, amint
másik stílusra váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert!
- A szólamot (csatornát) úgy jelöljük ki felvételre, hogy egyszerre megnyomjuk a [REC CH] kijelzõgombot és
alul a megfelelõ kijelzõgombot. Egyszerre csak egy csatornára lehet felvenni. A felfelé mutató gombbal
beléphetünk a hangszínek Open/Save kijelzõoldalára, ahol megváltoztathatjuk a kijelölt szólam hangszínét, majd
az [EXIT] gombbal térünk vissza. Felvétel közben be- és kikapcsolhatjuk az egyes szólamokat a hozzájuk tartozó
kijelzõgombbal.
- [DELETE] – Ezzel töröljük a szólamban lévõ összes adatot úgy, hogy megnyomjuk egyszerre ezt és a
szólamhoz tartozó felsõ kijelzõgombot.
- A SECTION mezõben is kiválaszthatjuk a szekciót, a mellette lévõ PATTERN LENGTH kategóriával pedig
megadjuk a szekció hosszát ütemekben (kivéve a Fill-in-eknél, amelyek mindig egy ütem hosszúak). Az új
beállítások életbe léptetéséhez meg kell nyomni az [EXECUTE] kijelzõgombot. A hangzást a STYLE
CONTROL [START/STOP] megnyomásával ellenõrizhetjük.
- A [NEW STYLE] kijelzõgombot nyomjuk meg, ha teljesen új stílust akarunk létrehozni úgy, hogy
töröljük a már meglévõ adatokat.
 A ritmusszólamokon kívül másutt nem használhatjuk az Overdub módszert olyan csatornákhoz, amelyeken
már programozott adatok vannak. Itt a felvétel elõtt a [DELETE] gombbal törölni kell az adatokat.

Alapbeállítások és a szólamok (csatornák) valós idejû
felvétele
Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, amikor a fenti 4. lépésben a BASIC (általános) oldalt
hívjuk be. A stílusok létrehozásának alapvetõ paramétereit a fenti magyarázatban találjuk, az
alábbiakban a felvétel lépéseit ismertetjük.
 Hangeventek felvétele ritmusszólamhoz
1 A BASIC kijelzõoldalon kiválasztunk egy ritmusszólamot, amelyet fel akarunk
venni.
2 Megnyomjuk a STYLE CONTROL [START/STOP] gombját, hogy elindítsuk a
ritmusszólam felvételét. A felvétel alatt a kiválasztott stílus végtelenítve szól. A szólam
lejátszását tetszés szerint be- és kikapcsolhatjuk.
3 Az Overdub módszerrel dob- vagy ütõs hangszínt veszünk fel a megfelelõ
billentyûk leütésével. A felvétel alatt bizonyos ütõs hangzásokat törölhetünk is. Ehhez

81
lenyomva tartjuk a [RHY CLEAR] gombot és leütjük a törlendõ hangszerhez tartozó
billentyût. Ezzel a funkcióval a hangszer valamennyi elõfordulása törlõdik a szólamból.
4 A STYLE CONTROL[START/STOP] gombbal leállítjuk a felvételt (végtelenített
lejátszást).
 Hangeventek felvétele nem ritmusszólamhoz (Bass/Chord/Pad/Phrase…)
1 A kezelési lépések 4. pontjának utasításait követve kiválasztunk egy szólamot. A
nem ritmusszólamokat nem lehet az Overdub módszerrel felvenni, a már meglévõ adatokat
elõzõleg törölni kell.
2 Elindítjuk a felvételt.
Ezt kétféleképpen tehetjük:
• Megnyomjuk a STYLE CONTROL [START/STOP] gombot.
• Megnyomjuk a STYLE CONTROL [SYNC START] gombot, ezután a
felvétel egy billentyû leütésével indul.
A szólamok lejátszását tetszés szerint be- és kikapcsoljuk.
A felvétel végtelenítve szól, amíg ki nem kapcsoljuk. A felvett hangok a következõ körben
már hallhatók, így egyszerre vehetünk fel és hallgathatjuk meg azonnal az eredményt.
A nem ritmusszólamok felvételének szabályai
 A BASS és PHRASE szólamhoz csak a CM7 hangsor hangjait használjuk!
 A CHORD és PAD szólamokhoz csak az akkordhangokat használjuk!
 - Az INTRO és ENDING szekciókhoz bármely megfelelõ akkord/futam használható (a fenti szabályok nem
érvényesek).
- Ha a patternt nem CM7 forrásakkorddal akarjuk felvenni, a PARAMETER kijelzõoldalon határozzuk meg a
PLAY ROOT és PLAY CHORD paramétert (l. késõbb).

Az automatikus kíséret a fenti adatok felhasználásával a billentyûzeten játszott
akkordváltásoknak megfelelõen változik. A forrásakkord itt rendszerint a CM7, hacsak meg
nem változtatjuk a PARAMETER kijelzõoodalon. Ilyenkor azonban meg kell változtatni az
akkordhangokat és az ajánlott hangokat is, errõl bõvebben l. késõbb.
1 Ismét megnyomjuk a STYLE CONTROL [START/STOP] gombját, hogy leállítsuk
a felvételt (lejátszást).

Hangok lépésenkénti felvétele az eventlista segítségével
Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, amikor a fenti 4. lépésben az EDIT (átalakítás) oldalt
hívjuk be. Ezen az oldalon találjuk az eventlistát, amely segítségével hangokat vehetünk fel
tökéletes idõzítéssel. A felvételi mód az alábbi pontok kivételével megegyezik a songok
felvételével:
• A Song Creatorban az END-Mark, azaz a végejelzés bárhová tehetõ; a Style
Creatorra ez nem érvényes, mert a stílus hossza automatikusan a kiválasztott
szekciók hosszától függ. Ha pl. egy stílust egy négy ütemnyi szekció alapján
hozunk létre, az End Mark automatikusan a negyedik ütem végére kerül, és nem
tolható el máshová.
• A Song Creatorban meg lehet változtatni a felvételi csatornákat, a Style
Creatorban nem.
• A Style Creatorban csak csatornaeventeket és rendszerexkluzív adatokat lehet
beadni, akkordokat és szöveget nem. Az [F] gombbal válthatunk a két eventlistatípus
között.
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Stílusok összeállítása meglévõ patternadatokból
(Assembly)
Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, amikor a fenti 4. lépésben az ASSEMBLY
(összeállítás) oldalt hívjuk be. Itt egyes elemekbõl (ritmus, basszus, akkordok) saját stílust
állíthatunk össze.
Az alábbi magyarázatok az eredeti útmutató 118. oldalának felsõ ábrájára vonatkoznak, ahol
is a „Cool&Beat” patternadatai alapján (jobb oldali kijelzõkép) létrehozunk egy stílust, amely
a bal oldali kijelzõképen látható.
- Kiválasztjuk a szólamot, amelyet össze akarunk állítani, a kijelzõgombokkal. A gombot még
egyszer megnyomjuk, hogy behívjuk az Open/Save kijelzõt, amelyen kiválasztjuk a stílust.
Ennek kiválasztása után az [EXIT] gombbal térünk vissza az elõzõ oldalra, azután
kiválasztjuk a másolandó szekciót és csatornát.
- Kiválasztunk minden csatornához egy lejátszási módot, hogy a stílust a másolás közben
halljuk is:
• SOLO A kiválasztott csatornán kívül kikapcsolja az összes többit.
Mindazon
csatornák szólnak, amelyeket a BASIC oldalon a RECORD
ablakban
ON-ra állítottunk.
• ON
Bekapcsolja a kiválasztott csatornát. Mindazon csatornák szólnak,
amelyeket a BASIC oldalon a RECORD ablakban ON-ra
állítottunk.
• OFF
Elnémítja a kiválasztott csatornát.
 Egy stílus létrehozatala vagy átdolgozása után ne felejtsünk el menteni! Enélkül az új adatok elvesznek, amint
másik stílusra váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert!

Groove & Dynamics
Az alábbi magyarázatok az elõbbi leírás 4. lépésére, a GROOVE oldalra vonatkoznak. Az
itteni eszközökkel a stílus ritmikai hatását befolyásolhatjuk.
- Kiválasztunk egy átdolgozási funkciót.
- Az [EXECUTE] gombbal végrehajtjuk a funkciót. Ezután a gomb [UNDO] gombbá
változik, amellyel az eredeti állapotot visszaállíthatjuk, ha az eredménnyel nem vagyunk
megelégedve. Az UNDO funkciónak csak egy szintje van, mindig csak a legutolsó lépést lehet
vele visszavonni.
- Az alsó sorban állíthatjuk be a paramétereket.
 [SAVE]: Egy stílus létrehozatala vagy átdolgozása után ne felejtsünk el menteni! Enélkül az új adatok
elvesznek, amint másik stílusra váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert!

 Groove-paraméterek
Itt állítjuk be a stílus idõzítésének finom, órajelnyi változtatásait, amelyekkel swinghatást
érhetünk el vagy megváltoztatjuk a feelinget. Az itteni beállítások a stílus valamennyi
szólamára vonatkoznak.
ORIGINAL
BEAT
BEAT
CONVERTER

Meghatározza az ütést, amelyhez az idõzítésnek igazodnia kell. Pl. "8" értéknél a GrooveTiming a nyolcadhangra vonatkozik, a "12" értéknél a kiválasztott szakasz nyolcadtrioláira.
A fent meghatározott ütések alapján az idõzítések megváltoztatása. Ha pl. fent a beállítás "8",
itt pedig "12", akkor minden nyolcadhang az adott szakaszon nyolcadtriolás idõzítésre vált át.
A "16A" és "16B" változatai a "16" beállításnak, amelyet a "12" Original Beat-beállításnál
alkalmazunk.
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SWING

FINE

Swing hangulatot hoz létre a Back Beats-Timing eltolásával. Ha pl. az Original Beat
beállítása nyolcadokra szól, a Swing paraméter minden taktusban a második, negyedik,
hatodik és nyolcadik ütést késlelteti, és ezzel idéz elõ Swing hangulatot. Az A - E beállítások
eltérõ erõsségû hatást képviselnek, ahol A a leggyengébb, E a legerõsebb.
Kijelöl egy Groove-mintát, amely a kijelölt szakaszon érvényesül. A PUSH beállítások
eredményeként egyes ütések elõbbre kerülnek, míg a HEAVY esetén az idõzítés egyes
ütéseket késleltet. A számok (2, 3,4,5) megadják, melyik ütés legyen az érintett. Az elsõ ütés
kivételével a megadottig valamennyi elõbb vagy késleltetve hangzik. "3"-nál pl. a második és
a harmadik ütés az érintett. Minden esetben az "A" típus adja a leggyengébb hatást, a "C" a
legerõsebbet.

 Dynamics-paraméterek
Megváltoztatja bizonyos hangok hangerejét (hangsúlyát) a stílusban. Az itteni beállítások a
stílus valamennyi szólamára vonatkoznak.
CHANNEL
ACCENT TYPE
STRENGTH
EXPAND
COMPRESSION
BOOST/CUT

Kiválasztjuk a csatornát, amelyre a funkciót alkalmazni akarjuk.
Kijelöl egy hangsúlymintát, amely a kijelölt szekcióra vagy szólamra érvényes.
Megadja, milyen erõvel hasson a hangsúlytípus. Magasabb értékek erõsebb effektet
eredményeznek.
Bõvíti vagy szûkíti a sebességértékek terjedelmét. A középérték "64". A 100% feletti
értékek bõvítik, a 100% alattiak szûkítik a dinamikaterjedelmet.
A kijelölt szakaszon vagy szólamban emeli vagy leszállítja a Velocity-értékeket. A 100%
feletti értékek emelik, a 100% alattiak csökkentik a Velocity általános szintjét.

Az egyes csatornák adatainak megváltoztatása
Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, amikor a fenti 4. lépésben a CHANNEL (csatorna)
oldalt hívjuk be.
1 Kiválasztjuk a kívánt átszerkesztési funkciót.
2 A CHANNEL segítségével kiválasztjuk a csatornát (szólamot), amelynek az adataival
dolgozni akarunk.
3 A SIZE és STRENGTH szakaszban beállítjuk az adatátdolgozás paramétereit.
4 Az EXECUTE megnyomásával végrehajtjuk a funkciót. Ezután hallhatjuk az
eredményt, a gomb pedig átalakul [UNDO] gombbá. Ha elégedetlenek vagyunk az
eredménnyel, ezzel a gombbal helyreállíthatjuk az eredeti adatokat. Az Undo-funkciónak
csak egy szintje van, tehát mindig csak a legutolsó mûveletet vonhatjuk vissza vele.
5  Miután elkészült vagy átalakult a stílust, mentsük el az eredményt, különben elvész,
amint behívunk egy másik stílust vagy kikapcsoljuk a hangszert!
QUANTIZE
VELOCITY CHANGE
BAR COPY

BAR CLEAR
REMOVE EVENT

Ugyanaz, mint a Song Creator funkciónál,l. ott.
A kijelölt szólamban meghatározott értékkel növeli vagy csökkenti minden hang
billentéserõsségét.
Adatokat másolhatunk egy ütembõl vagy ütemcsoportból ugyanazon szólam
másikpontjára. A TOP és a LAST kijelzõgombokkal megadjuk a másolni kívánt
szakasz elsõ és utolsó ütemét. A DEST kijelzõgombbal megadjuk annak a
szakasznak az elsõ ütemét, ahová az adatokat másolni akarjuk. Ha a másolandó a
szólam meghatározott ütemszámát túllépi, a forrásütemek másolása nem történik
meg.
Megadott ütemtartományban a kijelölt szólam minden adatát töröljük.
A kiválasztott csatorna meghatározott eventjeit töröljük.

A „Style File Format” beállításai
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Az alábbiak arra az esetre vonatkoznak, amikor a fenti 4. lépésben a PARAMETER oldalt
hívjuk be. Itt határozhatjuk meg, hogyan változzon a hangmagasság és a hangzás, amikor bal
kézzel akkordokat játszunk. Az itteni paraméter-beállítások csak akkor hozzáférhetõk, ha a
RECORD ablakban a BASIC oldalon az egyik nem-ritmus pattern beállítása REC.
1 Kiválasztjuk a kívánt átszerkesztési funkciót.
2 A CHANNEL segítségével kiválasztjuk a csatornát (szólamot), amelynek az
adataival dolgozni akarunk.
3 A PLAY ROOT és PLAY CHORD szakaszban beállítjuk az adatátdolgozás
paramétereit.
4  Miután elkészült vagy átalakult a stílust, mentsük el az eredményt, különben
elvész, amint behívunk egy másik stílust vagy kikapcsoljuk a hangszert!
 - Ha az NTR beállítása Root Fixed és az NTT beállítása Bypass, a Source Root és Source Chord paraméter
helyét átveszi a Play Root és Play Chord. Ilyenkor akkordokat válthatunk, és meghallgathatjuk az összes
csatornán végbement változásokat.
- A Style Creatorral létrehozott stílust rendszerint a forráspatternnel hallhatjuk, lehetséges azonban ezeket egy
adott akkorddal és alaphanggal is lejátszani. Ehhez az NTR beállítása legyen Root Fixed, az NTT pedig Bypass,
és az ekkor megjelenõ Play Root és Play Chord alatt elvégezzük a kívánt átalakításokat.

 Alaphang/Forrásakkord (SOURCE ROOT/CHORD)
Ezek a beállítások határozzák meg a forráspattern eredeti hangnemét (vagyis a pattern
felvételénél használt hangnemet). Az elõre beállított adatok alaphangjától és alapakkordjaitól
függetlenül az alapbeállítás CM7 (az alaphang C, az akkord M7), ha a gyári beállítású
adatokat egy új stílus felvétele elõtt töröljük.
Ha a forráspattern akkordjának alapbeállítását megváltoztatjuk, az akkordfajtának
megfelelõen változnak az akkord- és skálahangok is.
Az eredeti útmutató 121. oldalán a C alaphanggal rendelkezõ akkordok láthatók.
 NTR (Transzponálási szabály)
Két beállítás közül választhatunk:
ROOT TRANS
ROOT FIXED

Amikor a forráshangot transzponáljuk, a hangmagasság-arányok változatlanul maradnak.
Pl. a C hangnembeli C3, E3 és G3 F3, A3 és C4 lesz, ha F-re transzponálunk. Ezt a
beállítást a dallamszólamokhoz használjuk.
A hangok lehetõleg az eredeti hangtartományban maradnak. Pl. a C hangnembeli C3, E3
és G3 C3, F3 és A3 lesz, ha F-re transzponálunk. Ezt a beállítást az akkordszólamokhoz
használjuk.

 NTT (Transzponálási táblázat)
A forráspatternek transzponálásának módját állíthatjuk be vele. Hat lehetõségbõl
választhatunk:
Nincs transzponálás.
A dallamvonal (PHRASE 1/2) transzponálására alkalmas.
Akkordok transzponálásra alkalmas. Használjuk a CHORD 1/2 szólamokhoz, ha ezek
zongoraszólamokat és gitárjellegû akkordszólamokat tartalmaznak.
Ez a táblázat félhanggal csökkenti az akkord második hangközét, amikor dúr akkordot
MELODIC MINOR
moll akkorddá transzponálunk, illetve félhanggal emeli a második hangközt, amikor
moll akkordról dúrra váltunk. Minden más hang változatlan marad. Olyan szekcióknál
használjuk, amelyek csak dúr és moll akkordokra reagálnak, mint az Intro és az
Ending.
MELODIC MINOR 5th A fenti transzponáláshoz ráadásul még a bõvített és szûkített akkordok hatnak a
Var.
forráspattern kvintjeire.
Ez a táblázat félhanggal csökkenti az akkord második és ötödik hangközét, amikor dúr
HARMONIC MINOR
akkordot moll akkorddá transzponálunk, illetve félhanggal emeli a második és ötödik
hangközt, amikor moll akkordról dúrra váltunk. Minden más hang változatlan marad.
Olyan szekcióknál használjuk, amelyek csak dúr és moll akkordokra reagálnak, mint az
Intro és az Ending.
BYPASS
MELODY
CHORD
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A fenti transzponáláshoz ráadásul még a bõvített és szûkített akkordok hatnak a
forráspattern kvintjeire.
Ez a táblázat félhanggal csökkenti az akkord második, ötödik és hatodik hangközét,
amikor dúr akkordot moll akkorddá transzponálunk, illetve félhanggal emeli a második
és ötödik hangközt, amikor moll akkordról dúrra váltunk. Minden más hang változatlan
marad. Olyan szekcióknál használjuk, amelyek csak dúr és moll akkordokra reagálnak,
mint az Intro és az Ending.
NATURAL MINOR 5th A fenti transzponáláshoz ráadásul még a bõvített és szûkített akkordok hatnak a
Var.
forráspattern kvintjeire.
Ez a táblázat félhanggal csökkenti az akkord második és hatodik hangközét, amikor
DORIAN
dúr akkordot moll akkorddá transzponálunk, illetve félhanggal emeli a második és
ötödik hangközt, amikor moll akkordról dúrra váltunk. Minden más hang változatlan
marad. Olyan szekcióknál használjuk, amelyek csak dúr és moll akkordokra reagálnak,
mint az Intro és az Ending.
A fenti transzponáláshoz ráadásul még a bõvített és szûkített akkordok hatnak a
DORIAN 5th Var.
forráspattern kvintjeire.
HARMONIC MINOR
5th Var.
NATURAL MINOR

 NTT BASS ON/OFF
A csatorna (szólam), amelyhez ezt a paramétert behívjuk, felismeri az On-Bass-akkordokat,
amelyeket a FINGERED ON BASS lefogási technikában használunk, az NTT-beállítástól
függetlenül.
 Legmagasabb hang (HIGH KEY)
Megadja a transzponálás legmagasabb hangját (oktávhatárát) a forrásakkord beállított
alaphangjához. Az e fölötti hangot ténylegesen a megadott legmagasabb hang alatti oktávban
szólalnak meg. A beállítás csak akkor él, ha az NTR beállítása ROOT TRANS.
 Hangtartomány (NOTE LIMIT)
Megadja a hangtartományt (alsó és felsõ határértéket) a felhasználói stílussávra felvett
hangszínekhez. Ennek beállításával kiküszöbölhetjük a valószerûtlen hangzásokat (pl. túl
magas hangok a basszusnál vagy túl mélyek egy pikoló furulyánál) úgy, hogy ezeket
"betoljuk" a tartományba tartozó oktávon belülre.
 RTR
Itt határozhatjuk meg, hogyan viselkedjenek a kitartott hangok akkordváltások során. Ötféle
beállításból választhatunk:
STOP
PITCH SHIFT
PITCH SHIFT TO ROOT
RETRIGGER
RETRIGGER TO ROOT

A hang lejátszása megszakad.
A hang hangmagassága berezgés nélkül az új akkordfajtához igazodik.
A hang hangmagassága berezgés nélkül az új alaphanghoz igazodik.
A hang berezgéssel újból megszólal az új akkordfajtának megfelelõ hangmagassággal.
A hang berezgéssel újból megszólal az új alaphangnak megfelelõ hangmagassággal.

Felhasználói stílus felvétele külsõ szekvencerrel
A Tyros STYLE CREATOR funkciója helyett használhatunk a felhasználói stílusok
létrehozására külsõ szekvencert vagy szekvencer programmal rendelkezõ PC-t is.
 Bekötések
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 A Tyros MIDI OUT kimenetét összekötjük a szekvencer MIDI IN bementével, és a
szekvencer MIDI OUT kimenetét a TYROS MIDI IN bemenetével.
Ellenõrizzük, hogy a szekvencer ECHO- (ill. Local Control) funkciója be van kapcsolva, és a
Tyros LOCAL ON/OFF beállítása OFF.
 Adatok létrehozása
 Minden szekvenciát és szólamot rögzítünk a CM7 akkord használatával.
 A szólamokat a Tyros belsõ hanggenerátora segítségével felvesszük az alábbi táblázatban
látható MIDI-csatornákra. Ha csak XG-hangszíneket használunk, ezzel biztosítjuk a más SFFés XG-hangszerekkel való optimális illeszkedést.
Szólam
Rhythm 1
Rhythm 2
Bass
Chord 1
Chord 2
Pad
Phrase 1
Phrase 2

MIDI-csatorna
9
10
11
12
13
14
15
16

 A szekvenciákat felvesszük a lenti táblázatban látható sorrendben egy Meta-Event jelzéssel
minden szekvencia elején. Ezeket a jelzéseket pontosan az itt ábrázolt formában kell
megtenni, beleértve a kis-és nagy betûket valamint közöket is.
 Azonkívül az 1|1|000 pontra (a szekvenciasáv elejére) felvesszük az "SFF1" a "Sint" MetaEvent jelzést, egy stílusnév Meta-Event jelzését és a "GM onSys/Ex" (F0, 7E, 7F, 09,01, F7)
üzenetet. (A táblázat idõzítése negyedenkénti 480 órajelen alapul).
 Az 1|1|000 és 1|4|479 közötti adatok megfelelnek a kezdeti Setup-adatoknak, a 2|1|000-tól
kezdõdõ rész a zárószekvenciáig pedig a forráspatternnek.
A Fill In AA betétszekvencia és az azt követõ Meta-Event jelzés az egyes szekvenciák
hosszától függ.
 Az alábbi magyarázatok feltételezik, hogy a szekvencer felbontása 480 órajel/negyedhang. A tényleges órajel
azonban szekvencertõl függõen eltérhet ettõl.

 A hangszín- és effektbeállítások kezdeti Setup-adatainak helye 1|2|000 és 1|4|479 között
van. Ide ne tegyünk hangadatokat!
 A MAIN A adatai 2|1|000-nál kezdõdnek. Az ütemek száma 1-255 lehet. A taktusok fajtája
csak 2/4, 3/4, 4/4 vagy 5/4 lehet.
 A Fill In AA betét azon ütem elején kezdõdik, amely a Main A pattern utolsó ütemét
követi. A táblázatban ez 4|1|000. Ez azonban csak példa, a tényleges idõzítés a Main A
hosszától függ. A betét hossza csak egy ütem lehet! A többi szekvencia hossza 1 - 255 ütem.

Timing
1|1|000
1|1|000

Meta-Event jele
SFF1

1|1|000
1|1|000
1|2|000
1|4|479
2|1|000

Sint

Tartalomjegyzék
Stílus neve (szekvencia/sáv
neve Meta-Event)
GM on Sys/Ex
Kezdeti Setup-adatok

Main A

Az alábbinak felel meg
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3|4|479
4|1|000
4|4|479
5|1|000

Kétütemnyi fõ ritmusminta
(max. 255 ütem)
Fill In AA
Intro A

MAIN A
FILL IN A

Együtemnyi betétminta
Kétütemnyi bevezetés (max.
255 ütem)

INTRO I

6|4|479
7|1|000

Ending A

Kétütemnyi záró rész (max.
255 ütem)

ENDING I

8|4|479
9|1|000

Main B

Kétütemnyi fõ ritmusminta
(max. 255 ütem)

MAIN B

Fill In BA

Együtemnyi betét

BREAK

Fill In BB

Együtemnyi betét

FILL IN B

Intro B

Kétütemnyi bevezetés (max.
255 ütem)

INTRO II

14|4|479
15|1|000

Ending B

Kétütemnyi záró rész (max.
255 ütem)

ENDING II

16|4|479
17|1|000

Main C

Kétütemnyi fõ rész (max. 255 MAIN C
ütem)

Fill In CC

Együtemnyi betét

FILL IN C

Intro C

Kétütemnyi bevezetés (max.
255 ütem)

INTRO III

21|4|479
22|1|000

Ending C

Kétütemnyi záró rész (max.
255 ütem)

ENDING III

23|4|479
24|1|000

Main D

Kétütemnyi fõ rész (max. 255 MAIN D
ütem)

Fill in DD

Egy ütemnyi betét

10|4|479
11|1|000
11|4|479
12|1|000
12|4|479
13|1|000

18|4|479
19|1|000
19|4|479
20|1|000

25|4|479
26|1|000
26|4|479

FILL IN D

Az alábbi táblázatok felsorolják az összes érvényes MIDI-eseményt a kezdeti Setup- és
patternadatokhoz. Semmiképpen se próbáljunk meg a táblázatban kihúzott (-) vagy itt fel
nem sorolt eseményeket beadni!

Csatornára vonatkozó üzenetek
Esemény (Event)
Note Off
Note On
Program Change
Pitch Bend
Control # 0 (Bank Select MSB)
Control # 1 (Modulation)
Control # 6 (Data Entry MSB)
Control # 7 (Master Volume)

Kezdeti Setup
Hang ki
Hang be
Programváltás
Pitch Bend
MSB Bank kiválasztása
Moduláció
MSB Adatbevitel
Fõ hangerõ

––
––
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Forrás
pattern
OK
OK
OK
OK
OK
OK
—
OK
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Control #10 (Pan)
Control #11 (Expression)
Control #32 (Bank Select LSB)
Control #38 (Data Entry LSB)
Control #71 (Harmonic Content)
Control #72 (Release Time)
Control #73 (Attack Time)
Control #74 (Brightness)
Control #84 (Portamento Control)
Control #91 (Reverb Send Level)
Control #93 (Chorus Send Level)
Control #94 (Variation Send Level)
Control #98 (NRPN LSB)
Control #99 (NRPN MSB)
Control #100(RPN LSB)
Control #101(RPN MSB)
RPN & NRPN
Esemény (Event)

Szeteró panoráma-pozíció
Kifejezõerõ
LSB Bank kiválasztása
LSB Adatbevitel
Harmóniatartalom
Release idõ
Berezgései idõ
Világosság
Portamento vezérlése
Reverb (téreffekt) adásszintje
Kórus effekt adásszintje
Variáció effekt adásszintje
NRPN LSB
NRPN MSB
RPN LSB
RPN MSB

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
—
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

RPN (Pitch Bend Sensitivity)
Pitch Bend érzékenysége
RPN (Fine Tuning)
Finom hangolás
RPN (Coarse Tuning)
Durva hangolás
RPN (Null)
Nullérték
NRPN(Vibrato Rate)
Vibrato effekt rezgése
NRPN(Vibrato Delay)
Vibrato effekt késleltetése
NRPN(EG Decay Time)
EG Decay idõ
NRPN(Drum Filter Cutoff Freqvency)
Dobszûrõ határfrekvenciája
NRPN(Drum Filter Resonance)
Dobszûrõ rezonanciája
NRPN(Drum EG Attack Time)
Szûrõ EG berezgési ideje
NRPN(Drum EG Decay Time)
Dob EG Decay ideje
NRPN(Drum Instrument Pitch Coarse)
Dob durva hangolása
NRPN(Drum Instrument Pitch Fine)
Dob finom hangolása
NRPN(Drum Instrument Level)
Dob kiadási szintje
NRPN(Drum Instrument Pan)
Dob helye a sztereó panorámában
NRPN(Drum Instrument Reverb Send level) Dobhoz téreffekt adásszintje
NRPN(Drum Instrument Chorus Send level) Dobhoz kóruseffekt adásszintje
NRPN(Drum Instrument Variation Send
Dobhoz variáció effekt adásszintje
level)

OK
OK
OK
—
OK
—
—
OK
OK
OK
OK
OK
—
—
—
—
Kezdeti
Setup
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

Forrásp
attern
-

Berendezésre vonatkozó eventek
Esemény (Event)

Sys/Ex GM on

GM formátumú rendszerexkluzív
adatok bekapcsolása
Sys/Ex XG on
XG formátumú rendszerexkluzív
adatok bekapcsolása
Sys/Ex XG Parameter Change (Effect1) XG rendszerexkluzív paraméterek
váltása (effektek)
Sys/Ex XG Parameter Change (Multi XG rendszerexkluzív paraméterek
Part)
váltása (többszólamúság)
DRY LEVEL
Effektek nélküli jelszint
Sys/Ex XG Parameter Change (Drum XG rendszerexkluzív paraméterek
Setup)
váltása (dob setup)
PITCH COARSE
Hangmagasság durva beállítása
PITCH FINE
Hangmagasság finom beállítása
LEVEL
Szint

Kezdeti Setup Forráspattern

OK

-

OK

-

OK

-

-

-

OK
-

OK
-

OK
OK
OK

-
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PAN
REVERB SEND
CHORUS SEND
VARIATION SEND
FILTER CUTOFF FREQVENCY
FILTER RESONANCE
EG ATTACK
EG DECAY1
EG DECAY2

Hely a szeteró panorámában
Téreffekt adásszintje
Kóruseffekt adásszintje
Variáció effekt adásszintje
Szûrõ határfrekvenciája
Szûrõ rezonanciája
EG berezgési idõ
EG Decay idõ 1
EG Decay idõ 2

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK

-

A Multi Padok
Az alábbi részben azokat a funkciókat magyarázzuk el, amelyek nem szerepeltek a rövid
útmutatóban. Arról lesz szó, hogyan kezeljük a Open/Save kijelzõ Multi Pad-adatait és
hogyan hozzunk létre ilyeneket.

Multi Pad-adatok kezelése az Open/Save kijelzõn
A Multi Padok négyesével helyezkednek el a bankokban, és az Open/Savve kijelzõn
fájlokként kezelhetjük õket.
- A Multi Pad-bankok Open/Save kijelzõjét behívhtajuk a fõ kijelzõrõl az [E] kijelzõgombbal.
- Az alsó sor funkciói azonosak a hangszínek, songok stb. kijelzõjén láthatókkal.
- A Multi Pad Edit oldal NAME, COPY, PASTE, DELETE funkcióit alkalmazhatjuk mind az
egyes padokra, mind a bankokra. Az itteni beállításokat és a létrehozott Multi Padot az
Open/Save kijelzõrõl elmenthetjük a felhasználói memóriába vagy lemezre.

Multi Padok létrehozása és átalakítása (Digitális felvétel)
A Multi Pad Creatorral saját Multi Pad-frázisokat hozhatunk létre.
Kezelési lépések (Multi Pad Creator)
1

Kiválasztjuk az Open/Save kijelzõn a Multi Padot.

2

Megnyomjuk a [DIGITAL RECORDING] gombot.

3

Megnyomjuk a [MULTI PAD CREATOR] kijelzõgombot.

1

Létrehozzuk a Multi Pad-adatokat.

- Az itteni tennivalókat a továbbiakban olvashatjuk
 Egy stílus létrehozatala vagy átdolgozása után ne felejtsünk el menteni! Enélkül az új adatok elvesznek, amint
másik stílusra váltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert!

 Egy Multi Pad valós idejû felvétele
Az alábbiak a 4. lépésre vonatkoznak, amennyiben a RECORD oldalt hívtuk be.
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1 A felvételhez kiválasztunk egy Multi Padot. Ha teljesen új adatokat akarunk
létrehozni, megnyomjuk a [NEW BANK] gombot, hogy megnyissunk egy üres
bankot.
2 A [RECORD] megnyomása után elvégezzük a felvételt.
 A felvétel indítása
A [REC] megnyomásával behívjuk a szinkronstart funkciót. A felvétel automatikusan indul,
amint leütünk egy billentyût. A felvételt a STYLE CONTROL [START/STOP] gombbal is
indíthatjuk, így a Multi Pad frázis elé akármilyen hosszú szünetet is felvehetünk.
Ha a felvételhez bekapcsoltuk az akkordigazítást (Chord Match), a felvételhez használjuk a
CM7-hangsort (C, D, E, G, A, H)
 A felvétel leállítása
A frázis végén megnyomjuk a [STOP] kijelzõgombot vagy a MULTI PAD[STOP] gombot.
1 A Repeat szakaszon minden padhoz be- és kikapcsolhatjuk az ismétlést.
2 A Chord Match szakaszon minden padhoz be- és kikapcsolhatjuk a Chord Match
(akkordkiigazítás) funkciót.
3 Szükség esetén nevet adunk a padnak.
4 A Multi Pad létrehozása vagy átalakítása után elmentjük az eredményt (ennek
módját l. korábban).
 Repeat On/Off (Ismétlés be/ki)
Ha ez él, a pad addig ismétlõdik, amíg meg nem nyomjuk a MULTI PAD[STOP] gombot. Ha
egy song vagy egy satílus lejátszása közben megnyomunk egy Multi Padot, amelyhez az
ismétlés él, elindul a lejátszás, és a ritmusnak megfelelõen ismétlõdik.
Ha a Repeat paraméter nem él, a lejátszás leáll, amint a frázis a végére ér.
 Chord Match On/Off (Akkordkiigazítás be/ki)
Ha ez él, a pad azzal az akkorddal szól, amelyet (bekapcsolt [ACMP] esetén) a billentyûzet
akkordszakaszán vagy (bekapcsolt [LEFT] és kikapcsolt [ACMP] esetén) a LEFT
hangszínszakaszon játsszunk.
 Multi Padok lépésenkénti felvétele az eventlista segítségével
Az alábbi magyarázatok a 4. lépésre vonatkoznak, ha itt az EDIT oldalt hívtuk be. Ez
tartalmazza az eventlistát, amellyel tökéletesen idõzített hangokat vehetünk fel. A
lépésenkénti felvétel módja megegyezik a songok felvételével az alábbiak kivételével:
•
Nincs kijelzõgomb a csatornák közötti átváltásra, mivel a Multi Padok
csak egy sávra vesznek fel adatokat.
•
A Multi Pad Creatorban csak csatornaeventeket és rendszerexkluzív adatokat
adhatunk be, akkord- és szövegeventeket nem. Az [F] gombbal válthatunk a két eventlista
között.

Music Finder
Az alábbi részben arról lesz szó, hogyan hozhatunk létre és alakíthatunk át Music Finderadatokat, továbbá mit kell tudni a Music Finder-adatok szerkezeti elrendezésérõl.

Music Finder-adatok átalakítása
A [MUSIC FINDER] RECORD EDIT kijelzõn hívhatjuk elõ és alakíthatjuk át a meglévõ
adatcsoportokat. Emellett létrehozhatunk saját beállítás-kombinációkat is, amelyek
automatikusan elmentõdnek a belsõ Flash-ROM-ba.

91
A Music Finder Record Edit kijelzõoldal paraméterei:
- A felsõ három sorban az egyes elemeket ugyanúgy adjuk meg, mint a keresõ oldalon.
- A [DELETE RECORD] gombbal töröljük a kiválasztott adatcsoportot. A számozott
memóriahely üres marad.
- A [NEW RECORD] gombbal tesszük hozzá a többi Music Finder-beállításcsoporthoz az
újat.
- Az [OK] megnyomásával az új beállításcsoportot elmentjük és visszatérünk a MUSIC
FINDER kijelzõhöz.
- A [CANCEL] megnyomásával megszakítjuk a folyamatot, és visszatérünk a MUSIC
FINDER kijelzõhöz.
- A [GENRE NAME] megnyomásával létrehozunk és elnevezünk egy új mûfajt, ahová a
beállításcsoportot behelyezzük.
- A GENRE határozza meg a zenei mûfajt, amelyhez az aktuális adatcsoport tartozik.
- A [TEMPO] gombbal határozzuk meg az adatcsoport kiválasztásánál beállított tempót.
- A [FAVORITE] gombbal az éppen kialakított beállításcsoportot hozzátesszük a kedvencek
oldalához.
 - Átalakíthatunk egy már létezõ beállításcsoportot, hogy újat hozzunk létre. Ha az eredetit meg akarjuk
tartani, ne felejtsük el az átalakított változatot új adatcsoprotként elnevezni és elmenteni. A gyárilag beállított
adatcsoportokat is ki lehet törölni!
- Ne feledjük, hogy az itt beállított tempó csak a Music Finderben való keresésre vonatkozik, a stílusra nem
hat!
- A gyáriakat is beleértve 2500 a beállításcsoportok maximális száma.

Music Finder-adatcsoportok elmentése egyetlen fájlban
Valamennyi létrehozott és a belsõ memóriában elmentett beállításcsoportot kezelhetjük
egyetlen fájlként. Ne feledjük, hogy az egyes adatcsoportokat (kezelõfelületi beállításokat)
nem kezelhetjük külön fájlokként!
A Music Finder Open/Save kijelzõjén, amelyet a [FUNCTION]  UTILITY  SYSTEM
RESET  MUSIC FINDER úton hívhatunk elõ, menthetjük el a Music Finder-fájlt a
felhasználói memóriában vagy lemezen. Az összes adatcsoportot egyetlen fájlban mentjük
el.
 A Music Finder gyári beállításainak visszanyerése
1 Megnyomjuk a [FUNCTION] gombot.
2 Kiválasztjuk a UTILITY funkciót.
3 Kijelöljük a MUSIC FINDER melletti kis négyzetet.
4 A [FACTORY RESET EXECUTE] megnyomásával visszaállítjuk a gyári
beállításokat.
 Ezzel az eljárással automatikusan törlünk a belsõ memóriából minden adatcsoprotot, amelyet magunk hoztunk
létre, ezeket helyettesítik az eredeti Music Finder-adatok.

 A felhasználói memóriában vagy lemezen tárolt Music Finder-fájlok betöltése
- A Music Finder Open/Save kijelzõjét elõhívjuk a [FUNCTION]  UTILITY  SYSTEM
RESET  MUSIC FINDER úton.
- Kiválasztjuk a megfelelõ tárolóeszközön a Music Finder-fájlt.
- Az összes csoportot egyetlen fájlként kezeljük. Kijelölés után a hangszer megkérdezi, az
adatcsoporttal helyettesítse-e az addigit, vagy tegye hozzá.
REPLACE A hangszerben éppen meglévõ beállításcsoportok törlõdnek, helyükre lépnek az
éppen kiválasztott fájl adatait.
APPEND
A kijelölt beállításcsoportok a szabad helyeket foglalják el.
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A fájlt a fenti beállítások egyikével nyithatjuk meg. A [CANCEL] megnyomásával szakítjuk
meg a mûveletet.
 A REPLACE kiválasztásával automatikusan törlünk a belsõ memóriából minden adatcsoprotot, amelyet
magunk hoztunk létre, ezeket helyettesítik az eredeti Music Finder-adatok.

Registration Memory
Az alábbi részben arról lesz szó, hogyan mûködik a Feeze és a Registration Sequence funkció,
amelyekrõl a rövid útmutatóban nem volt szó.
 Tudnivalók a felhasználói hangszínekrõl és a Registration Memoryról
Ha egy kezelõfelületi beállítást elmentünk egy felhasználói hangszín használatával a
Registration Memoryban, ne feledjük, hogy nem maga a felhasználói hangszín kerül
elmentésre, csak a beállítások.
A Registration Memory elment és felismer egy felhasználói hangszínt mint
•
gyárilag beprogramozott hangszínt, amelyen a felhasználói alapul;
•
a Sound Creatorral létrehozott paraméter-beállításokat.
Ha kiválasztunk egy Registration Memory-számot egy felhasználói hangszínnel, mindkét
elem behívásra kerül, nem pedig a meghajtón lévõ felhasználói hangszín. Ez azt jelenti, hogy
a voltaképpeni felhasználói hangszín átalakítható vagy törölhetõ, mégis megmarad a
Registration Memoryban.

Freeze
Az alapvetõ tudnivalókról már volt szó a rövid útmutatóban.
1 A [FUNCTION]  FREEZE úton elõhívjuk a Registration Freeze (beállítás
befagyasztása) kijelzõoldalt, és kiválasztjuk a paramétercsoportot, amelyet „be akarunk
fagyasztani”, azaz változtalanul akarunk megõrizni. Ehhez a MARK segítségével
kipipáljuk a befagyasztani kívánt paramétereket, vagy töröljük a pipát. A kipipált paraméterek
változatlanul maradnak akkor is, ha másik Registration Memory-számot választunk ki.
 A Registration Freeze oldalon végzett beállítások a kijelzõbõl való kilépéskor automatikusan elmentõdnek a
belsõ memóriába. Ha azonban a hangszert kikapcsoljuk, mielõtt kiléptünk volna az oldalról, a beállítások
elvesznek.
 A Registration Freeze beállításait elmenthetjük a felhasználói memóriába vagy lemezre rendszer-setup
adatként a [FUNCTION]  UTILITY  SYSTEM SETUP kijelzõn.

1 Megnyomjuk a [FREEZE] gombot.
2 Ellenõrizzük, hogy megfelelõ-e a Freeze-beállítás úgy, hogy másik Registration
Memory-számot hívunk elõ.

Registration Sequence (Adatcsoportok beállított sorozata)
Bármilyen praktikusak is a Registration Memory-gombok használata, bizonyos helyzetekben
hasznos lehet, hogy játék közben beállításokat váltsunk anélkül, hogy a kezünket használnunk
kellene. A Registration Sequence funkcióval ez lehetséges, csak a [BACK]/[NEXT] gombot
vagy a pedált kell nyomkodnunk. Ezekhez két funkciót rendelhetünk: bankot válthatunk az
Open/Save kijelzõn meghatározott sorrendben, és megváltoztathatjuk a Memory-számot a
Registration Sequence kijelzõn meghatározott sorrendben.
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1 Kiválasztunk egy Registration Memory-bankot, amelynek a regisztrációs
sorrendje beprogramozott.
2 A [FUNCTION] REGISTRATION SEQUENCE úton elõhívjuk a megfelelõ
kijelzõt.
3 Beprogramozzuk a sorrendet.
- A [REGIST – PEDAL] meghatározza, melyik pedállal lépünk visszafelé a szekvenciában.
- A [REGIST + PEDAL] meghatározza, melyik pedállal lépünk felfelé a szekvenciában.
- A Registration Bank alatt látható a kiválasztott bank fájlneve.
- A [REGISTRATION SEQUENCE ENABLE] gombbal kapcsoljuk be és ki a funkciót. ON
beállításnál a fõ menüben jobbra fent látható a beprogramozott sorozat, és a [BACK]/[NEXT]
gombbal vagy a pedállal futtathatjuk le a sorozatot.
 Ha mindkét pedálgombot OFF-ra állítjuk, a sorozaton csak a [BACK]/[NEXT] gombokkal haladhatunk
végig.

- A másik beállításcsoporttal meghatározzuk a Registration Memory-számok behívási
sorrendjét.:
- A kurzorgombokkal változtatjuk meg a kurzorpozíciót a szekvencián belül.
- A [REPLACE] gombbal a kurzorpozíciónál lévõ számot lecseréljük a kiválasztott
Registration Memory számára.
- Az [INSERT] gombbal a kiválasztott Registration Memory-számot közvetlenül a
kurzorpozíció elé tesszük.
- A [DELETE] gombbal töröljük a kurzornál lévõ számot.
- A [CLEAR] gombbal töröljük a szekvenciát alkotó összes számot.
- A gombsor feletti számsor mutatja az aktuális szekvenciát.
- A SEQUENCE END sor meghatározza, mi történjék, amikor a szekvencia véget ér:
STOP
A szekvencia leáll, akármit teszünk.
TOP
A sorozat elölrõl indul.
NEXTBANK
A sorozat automatikusan átvált az azonos mappában lévõ
következõ Registration Memory-bank elejére.
 A sorozat adatai a Registration Memory-bank fájljában vannak. Az új sorozat megõrzéséhez el kell azt
mentenünk. Az adatok elvesznek, ha mentés elõtt másik bankra ávltunk vagy kikapcsoljuk a hangszert.

1 Miután a REGISTRATION SEQUENCE ENABLE beállítása ON, az [EXIT]
gombbal visszatérünk a fõ kijelzõhöz, és ellenõrizzük, a Registration Memory-számok az
imént beprogramozott sorrendben kerülnek-e behívásra.
- A [NEXT] gombbal elõre, a [BACK] gombbal visszafelé hívhatjuk be a Memory-számokat.
A gombokat csak akkor használhatjuk, ha a fõ kijelzõben vagyunk.
- A pedállal a megadott sorrendben hívhatjuk be a számokat, a kijelzõtõl függetlenül.
A Regist. Seq. , azaz a Registration Memory-számok sorrendje megjelenik fenn a fõ kijelzõn.
Ha a SEQUENCE END beállítása NEXTBANK, a szekvencia automatikusan átvált az azonos
mappában lévõ következõ Registration Memory-bank elejére.
 A sorozatot egyszerûen visszaállíthatjuk az elejére úgy, hogy a pedált néhány másodpercig lenyomva tartjuk
(jobbra fenn kialszik a piros mezõ kijelzõje). Lenyomjuk, majd felengedjük a pedált, ezzel kiválasztjuk a
szekvencia elsõ bejegyzését.

1 Behívjuk a Registration Memory-bank Open/Save kijelzõjét, és elmentjük a
Registration Sequence beállítását mint a Registration Memory-bank fájlját.

Mikrofon használata
Miután a hangszerre mikrofont csatlakoztattunk, az alábbi funkciókat használhatjuk:
 A kottát és a szöveget mutató kijelzõket (Song Score és Lyrics) – hogy a song
lejátszását követhessük;
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 A Guide-funkciókat – hogy gyakorolhassuk az éneklést és megtanuljuk a megfelelõ
hangmagaság tartását;
 A Vocal Harmony-funkciókat – hogy hangunkhoz automatikusan, összhangban
vokálkíséret társuljon;
 A Talk-funkciót – hogy a mikrofonbeállításokat megváltoztathassuk és két song között
belebesélhessünk a mikrofonba.
Emellett DSP-effektekkel gazdagíthatjuk saját hangunkat, valamint a Mixing Console
(keverõpult) kijelzõn további beállításokat végezhetünk a mikrofont illetõen.
- [INPUT VOLUME]
A bemeneti hangerõt úgy kell beállítani, hogy csak a
SIGNALfény égjen, az OVER nem.
- [VOCAL HARMONY]
Ezzel kapcsoljuk be és ki az illetõ effektet. Mikrofonba énekelve
kísérhetjük a songot vagy stílust, miközben a hangszer
automatikusan Vocal Harmony-szólamokat fûz az énekhez.
- [TALK]
Ezzel átmenetileg felfüggeszthetjük a Vocal Harmony vagy más
mikrofoneffekt mûködését, amikor elõadás közben beszélni
akarunk a mikrofonba.
- [EFFECT]
Be- és kikapcsolja a Mixing Console-nál beállíott
mikrofoneffekteket.
- [VH TYPE SELECT]
Ezzel hívjuk elõ a kijelzõt, amelyen kiválasztjuk a Vocal
Harmony típusát. Ez utóbbiakat át is alakíthatjuk itt, vagy újakat
hozhatunk létre.
- [MIC SETTING]
Ezzel hívjuk elõ a Microphone Setting kijelzõoldalt, ahol
beállíthatjuk a mikrofon szintjét és a Vocal Harmony effektet.

Vocal Harmony-beállítások
Ebben a részben arról lesz szó, hogyan hozunk létre Vocal Harmony-típusokat, és megtaláljuk
az átalakítható paraméterek részletes listáját. Max. 10 Vocal Harmony-típust hozhatunk létre
és menthetünk el. Az alapvetõ tudnivalókat a rövid útmutató tartalmazza.
1 Megnyomjuk a [VH TYPE SELECT] –gombot. A típust ugyanúgy választjuk ki, mint
az Open/Save kijelzõkön.
1

Megnyomjuk az [EDIT] kijelzõgombot.

1

Kiválasztjuk az átdolgozni kívánt Vocal Harmony-típust.

1 Kiválasztjuk az átalakítani kívánt paramétereket, és elvégezzük a beállításokat (l. az
alábbi listát).
1 Elmentjük az eredményt a felhasználói memóriába.
 Ha másik típust választunk ki vagy kikapcsoljuk a hangszert anélkül, hogy az itteni beállításokat elmentettük
volna, az adatok elvesznek!
Chordal Type/Vocoder Type Meghatározza a mikrofonhangzáshoz adódó harmónia jellegét
VOCODER/CHORDAL beállításnál.
Meghatározza, hogy a harmóniahagzás neme megváltozzon-e. Beállítások:
Harmony Gender Type
Off/Auto. Utóbbi esetben a harmóniahang neme automatikusan változik.
Meghatározza, változzon-e és hogyan a vezérhang (a mikrofonhang) neme. OFF
Lead Gender Type
esetén nem változik. "Male"(férfi) és "Female" (nõ) esetén a megfelelõ
nemváltás a szólóhangra érvényes. „Unison” esetén a nem nem változik, de
beállítható a LEAD GENDER DEPTH.
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Lead Gender Depth
Lead Pitch Correction
Upper Gender Threshold
Lower Gender Threshold
Upper Gender Depth
Lower Gender Depth
Vibrato Depth
Vibrato Rate
Vibrato Delay
Harmony 1/2/3 Volume
Harmony 1/2/3 Pan
Harmony 1/2/3 Detune
Pitch to Note

Pitch to Note Part

Meghatározza a vezérhang nemváltoztatásának mértékét. Akkor állítható be, ha a
fenti beállítás nem OFF. Minél magasabb az érték, annál nõiesebb, minél
alacsonyabb az érték, annál férfiasabb a hangzás.
"Correct" beállításnál a vezérhang magasságának módosítása pontosan
félhangnyi lépésekben történik. A paraméter csak akkor él, ha a LEAD GENDER
TYPE nem OFF.
A nemváltás akkor érezhetõ, ha a harmónia hangmagassága legalább a
félhangokban megadott mértékben meghaladja a vezérhangét.
A nemváltás akkor érezhetõ, ha a harmónia hangmagassága legalább a
félhangokban megadott mértékben elmarad a vezérhangétól.
Módosítja a nemváltoztatást, amely a harmóniahangokra egy bizonyos
automatikus felsõ küszöb felett érvényes. Minél magasabb az érték, annál
nõiesebb, minél alacsonyabb az érték, annál férfiasabb a hangzás.
Módosítja a nemváltoztatást, amely a harmóniahangokra egy bizonyos
automatikus alsó küszöb alatt érvényes. Minél magasabb az érték, annál
nõiesebb, minél alacsonyabb az érték, annál férfiasabb a hangzás.
Beállítja a harmóniahanghoz társuló vibratoeffekt mélységét. Ez érinti a
vezérhangot is, amennyiben valamelyik Lead Gender Type-ot kijelöltük.
Beállítja a vibratoeffekt sebességét.
Beállítja a késedelmi idõt, amellyel a vibratoeffekt a hanghoz társul.
Beállítja az elsõ/második/harmadik harmóniahang hangerejét.
Beállítja az elsõ/második/harmadik harmóniahang sztereópozícióját. "Random"
beállításnál a hang sztereópozíciója minden játéknál véletlenszerûen máshová
kerül. -63: bal szél, 0: közép, +63 jobb szél.
Megadott centértékkel leszállítja az elsõ/második/harmadik harmóniahang
magasságát.
"On" állásban a TYROS hanggenerátora az énekes hangján játszik. (A hangszer
leméri a hangmagasságot, és átalakítja hangadatokká a hang generátorhoz. A
hangunk hangerejének megváltoztatása azonban nem hat a hanggenerátor
hangerejére.)
Meghatározza, a TYROS mely szólamait irányítsa a vezérhang, ha a Pitch to
Note beállítása ON.

Talk Setting (Beszédbeállítások)
Ez a funkció ideális két zeneszám közötti bemondásokhoz. Ének közben a mikrofonhanghoz
mindneféle effektet kapcsolunk, beszéd közben azonban ezek zavarók lehetnek. A [TALK]
megnyomása után a „Delay” és „Vocal Harmony” effekt kikapcsol, a téreffekt intenzitása
csökken. A Talk-beállításokat hozzáigazíthatjuk igényeinkhez, pl. a beszédhez is adhatunk
hozzá effektet. A [TALK] újbóli megnyomásával visszatérünk az énekhez kiválasztott
beállításokhoz.
1 Megnyomjuk a [MIC SETTING] gombot.
1

Ha szükséges, a [BACK]/[NEXT] gombbal átlépünk a Talk Setting kijelzõoldalra.

1 Kiválasztjuk a menüt, és átalakítjuk a paramétereket.
 Az itteni beállítások a kijelzõbõl való kilépéskor automatikusan elmentõdnek a Flash-ROM-ba. Ha azonban
kikapcsoljuk a hangszert anélkül, hogy a kijelzõbõl kiléptünk volna, az adatok elvesznek!
 A Talk Setting beállításokat elmenthetjük a felhasználói memóriába vagy lemezre a [FUNCTION] 
UTILITY  SYSTEM SETUP oldalon.

Talk Setting-paraméterek
VOLUME
PAN
REVERB DEPTH
CHORUS DEPTH

Meghatározza a mikrofon kiadott hangerejét.
Meghatározza a mikrofonhang sztereó pozícióját.
Meghatározza a mikrofonhanghoz hozzáadott téreffekt erõsségét.
Meghatározza a mikrofonhanghoz hozzáadott kóruseffekt erõsségét.
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TOTAL VOLUME ATTENUATOR
DSP MIC ON/OFF
DSP MIC TYPE
DSP MIC DEPTH

Itt határozzuk meg a mikrofonhang kivételével az összhangzásra
alkalmazott tompítást, hogy kialakíthassuk a hangszerhang és a saját
hangunk egyensúlyát.
Be/kikapcsolja a mikrofonhangra alkalmazott DSP-effektet.
Kiválasztja a mikrofonhangra alkalmazott DSP-effekt típusát.
Meghatározza a mikrofonhangra alkalmazott DSP-effekt erõsségét.

Overall Setting (Általános mikrofonbeállítások)
1

Megnyomjuk a [MIC SETTING] gombot.

1 Ha szükséges, a [BACK]/[NEXT] gombbal átlépünk az Overall Setting
kijelzõoldalra.
1

A kijelzõgombokkal kiválasztjuk azt a sort, ahol a kívánt paraméter található.

1 Átalakítjuk a paramétereket.
 Az itteni beállítások a kijelzõbõl való kilépéskor automatikusan elmentõdnek a Flash-ROM-ba. Ha azonban
kikapcsoljuk a hangszert anélkül, hogy a kijelzõbõl kiléptünk volna, az adatok elvesznek!

 3 BAND-EQ (3 sávos equalizer)
Az equalizereket rendszerint arra használjuk, hogy kiigazítsák az erõsítõk vagy hangszórók
hangkimenetét a tér tulajdonságaihoz illõen. A hang több frekvenciasávra oszlik. A
hangzást úgy módosíthatjuk, hogy minden sáv szintjét emeljük vagy csökkentjük.
 Hz Az illetõ sáv középfrekvenciáját módosítja.
 dB Emeli vagy csökkenti az illetõ sáv szintjét max. 12 db-lel.
 NOISE GATE
Ez az effekt elnémítja a bemeneti jelet, amint a mikrofontól bemenõ jel egy bizonyos érték
alá csökken. Ezzel ki lehet szûrni a zajokat, miközben a kívánt hang átmegy.
 SW
Ez a "Switch" (kapcsoló) rövidítése. Itt kapcsoljuk be/ki a zajkaput.
 TH
Ez a "Threshold" (küszöb) rövidítése. A küszöb határozza meg a
bemeneti szintet, ahol a zajkapu kinyílik.
 COMPRESSOR
Ez az effekt alacsonyan tartja a kimeneti szintet, ha a mikrofon bemeneti jele egy
meghatározott szintet túllép. Ez akkor hasznos, amikor egy széles dinamikájú jelet veszünk
fel. A jel így hatásosan kiegyenlítõdik. A lágyabb részek hangosabbak, a hangos részek
lágyabbak lesznek.
 SW
Ez a "Switch" (kapcsoló) rövidítése. Itt kapcsoljuk be/ki a
kompresszort.
 TH
Ez a "Threshold" (küszöb) rövidítése. A küszöb határozza meg a
bemeneti szintet, ahol a kompresszor mûködésbe lép.
 RATIO
Meghatározza a komprimálás mértékét.
 OUT
Kiigazítja a hangszóró kimeneti jelét.
 VOCAL HARMONY CONTROL
Az alábbi paraméterekkel adjuk meg a harmónia vezérlési módját:
 VOCODER CONTROL
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A játszott hangokon keresztül szabályozza a Vocal Harmony effektet. Itt határozzuk meg,
mely hangok szabályozzák a
harmóniát (a billentyûzeten játszott hangok és/vagy
songadatok).
SONG CHANNEL
(a song csatornája)

KEYBOARD
(billentyûzet)

MUTE/PLAY
„MUTE” beállításnál az alul kijelölt sáv néma marad játék vagy lejátszás közben.
OFF/1 – 16
„OFF” beállításnál a songadatok általi vezérlés kikapcsol. 1 és 16 közötti beállításnál
a songadatokból nyert hangok vezérlik a harmóniát a kijelölt csatornán.
OFF
A billentyûzeten keresztüli harmóniavezérlés kikapcsolása
UPPER Az osztásponttól jobbra lévõ hangok vezérlik a harmóniát.
LOWER Az osztásponttól balra lévõ hangok vezérlik a harmóniát.

 BALANCE
Ezzel állítjuk be a vezérhang és a Vocal Harmony egyensúlyát. Az érték növelésével a
harmónia hangosabb, a vezérhang halkabb lesz. L<H63 beállításnál (L: Lead, vezérhang, H:
harmónia) csak a Vocal Harmony hallható, L63>H értéknél pedig csak a vezérhang.
 MODE
Minden Vocal Harmony-típus a harmóniaképzés három módja közül az egyikhez tartozik. A
harmónia effekt a kijelölt Vocal Harmony módtól és a sávtól függ. A paraméter
meghatározza, hogyan társuljon az effekt a hangszínhez. Az alábbi módok léteznek:
VOCODER
CHORDAL
AUTO

A harmóniahangokat a billentyûzeten játszott hangok és/vagy a Vocal Harmony-sávokat
tartalmazó songadatok határozzák meg.
A kíséret alatt a kíséret oldalán leütött akkordok vezérlik a harmóniát, ha az [ACMP] él, ha a
[LEFT] él és az [ACMP] nem, akkor a Voice-szakaszon leütött hangok. Song lejátszása közben a
songadatok közti akkordok teszik ezt, amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak.
Ha [ACMP] vagy [LEFT] él, és a song tarrtalmaz akkordadatokat, a mód automatikusan
CHORDAL lesz, máskülönben VOCODER.

 CHORD
Itt adjuk meg az akkordok felismeréséhez használt adatokat.
A hangadatok között nem kerülnek felismerésre az akkordok.
Az XF formátumú akkordokon alapul a Vocal Harmony.
A megadott songcsatornán lévõ hangadatok akkordjain alapul a vocal Harmony.

OFF
XF
1 - 16

 MIC
Az alábbi paraméterekkel határozzuk meg a mikrofonhang vezérlésének módját:
MUTE
VOLUME

OFF beállításnál a mikrofonhangot kikapcsoljuk.
Meghatározza a mikrofonhang kimeneti hangerejét.

Keverõpult
A Tyros hangzása több összetevõbõl áll. Ide tartoznak a songok, stílusok és Multi Padok
MIDI-szekvenciaadatai, egy mikrofon bemenõ jelei, a billentyûzeten játszott szólamok. A
keverõpult segítségével alakíthatjuk ezen összetevõk hangerõviszonyait és helyüket a sztereó
hangképben.
A Tyros hangzását alkotó összetevõk
•

A billentyûzeten játszott szólamok (RIGHT 1, 2, 3, LEFT)
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•

• Song-szólamok (1 – 16 csatorna)
• Multi Pad-szólamok (Multi Pad 1, 2, 3, 4)
•
Mikrofonhang szólama
Stílusszólamok (Rhythm 1, 2, Bass, Chord 1,2, Pad, Phrase 1,2)

Kezelési lépések (Mixing Console)
1

Megnyomjuk a [MIXING CONSOLE] gombot a megfelelõ kijelzõ behívására.

1

A [BACK]/[NEXT] gombokkal behívjuk a megfelelõ oldalt.

1 Többször megnyomjuk a [MIXING CONSOLE] gombot, amíg be nem jön a kívánt
szólam. A gomb megnyomásával váltunk a következõ kijelzõoldalak között: All Parts (összes
szólam)  stíluscsatornák  1 – 8 songcsatornák  9 – 16 songcsatornák  ismét All Parts.
A rendelkezésre álló kijelzõoldalak a 2. lépésben kiválasztott oldaltól függnek.
1

A kijelzõgombokkal kiválasztjuk azt a sort, amelyben a kívánt paraméterek találhatók.

1

Beállítjuk a kívánt paramétereket.

1

Szükség esetén a Mixing Console oldalon elmentjük a beállításokat.

A beállítások mentését l. késõbb, a paraméterekrõl l. a következõ táblázatot. Ez utóbbiakról részletes információt
a külön adatfüzetben találunk.
•
A billentyûzet-, a stílus-, a Multi Pad- és a mikrofonszólam elmenthetó a Registration
Memoryba, l.elõbb.
•
A songszólam beállításait song formájában elmenthetjük a felhasználói memóriába vagy lemezre.
Miután minden beállítottunk, behívjuk a Song Creator CHANNEL-kijelzõjét és itt megnyomjuk az
[EXECUTE] kijelzõgombot. Ezzel aktualizáljuk a songadatokat a RAM-ban az új beállításokkal, azután
történhet meg a song kimentése, ennek módját l. korábban.

Szólambeállítások
Az alábbiak a Kezelési lépések 5. pontjára vonatkoznak. A feltüntetett paramétereket a 2.
lépésben behívott kijelzõoldalakon lehet beállítani.
A VOL/VOICE (Hangerõ/hangszín) oldal paraméterei
L. alább a bõvebb leírást.
Elõhívja a VOICE-kijelzõt, ahol minden szólamhoz kiválaszthatunk egy hangszínt.
Ha az imént a 3. lépésben a stíluscsatornákat választottuk ki, akkor sem orgona,
sem felhasználói hangszíneket nem lehet választani. Ha a 3. lépésben a
songcsatornákat választottuk, nem lehet hozzájuk felhasználói hangszíneket
kijelölni. A Multi Padok hangszínét a keverõpulton nem lehet megváltoztatni.
Meghatározza a szólam helyét a sztereó hangképben. 0: bal szél, 64: közép, 127:
PANPOT
jobb szél
Meghatározza minden szólam/csatorna hangerejét, így finoman kiegyenVOLUME
súlyozhatjuk az egyes szólamok közötti hangerõviszonyokat.
 - A STYLE PART oldal RHY 1 csatornájához bármilyen hangszínt renedelhetünk az Organ Flutes
kivételével.
- GM-songadatok lejátszásánál a 10. csatorna csak dobszett-hangszín lehet.
- Ha a stílusok és songok ritmus/ütõs szólamait a VOICE-paraméterrel változtatjuk meg, az ütõs hangszín
részletekbe menõ beállítása visszaáll a gyárira. Egyes esetekben nem lehet visszaállítani az eredeti hangzást.
Songlejátszásnál ehhez visszatérünk a song elejére, és újra indítjuk a lejátszást. Stílusoknál a visszaállításhoz újra
ki kell választani a stílust.
SONG AUTO REVOICE
VOICE
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A Filter (Szûrõ) oldal paraméterei
HARMONIC CONTENT
BRIGHTNESS

A rezonanciahatás beállítása szólamonként.
Meghatározza a hangzás világosságát a Cutoff-frekvencia (határfrekvencia)
beállításával.

A Tune (Hangolás) oldal paraméterei
PORTAMENTO TIME
PITCH BEND RANGE
OCTAVE
TUNING
TRANSPOSE

Meghatározza az illetõ szólam portamento-idejét, amennyiben a szólam beállítása
"MONO". Minél nagyobb az érték, annál hosszabb a portamento-effekt (lágy
átmenet a hangok között).
Meghatározza az illetõ szólamnál a Pitch Bend hatásterjedelmét. Beállítás: 0 - 12,
minden lépés egy félhangnak felel meg.
Eltolja az illetõ szólam hangfekvését egy vagy két szólammal le- vagy felfelé.
Hozzáadódik ahhoz az értékhez, amelyet az [OCTAVE] gombbal állítottunk be.
Beállítja a billentyûzetszólam hangmagasságát.
Eltolhatjuk vele a hangfekvéstfel- vagy lefelé félhangnyi lépésekben. „MASTER”
beállításnál a transzponálás a teljes hangzásra vonatkozik, „SONG” esetén csak a
songra, „KEYBOARD” esetén a billentyûzeten játszottakra, valamint az itteni
játékkal befolyásolt stílusra és Multi Padokra.

 Mint a táblázatból látható, a Master Transpose-beállításokon kívül létezik még transzponálási lehetõség a
billentyûzethez és a songhoz. Ezeket arra használhatjuk, hogy a songot vagy a játékunkat bizonyos hangnembe
tegyük át. Tegyük fel, hogy egy felvett zeneszámhoz játszani és énekelni akarunk. A song-adatok F-ben vannak,
mi D-ben akarunk énekelni, és ahhoz szoktunk hozzá, hogy a billentyûzeten C-ben játszunk. Hogy a
hangnemeket összhangba hozzuk, a Master Transpose-t "0"-ra állítjuk, a billentyûzetét "2"-re, a Song-Transposet "3"-ra. Ettõl a billentyûzet hangfekvését felemeltük, a songadatokét pedig leszállítottuk az énekünk
hangfekvéséhez.

Az EFFECT oldal paraméterei
TYPE
REVERB
CHORUS
DSP

L. a továbbiakban.
Meghatározza minden szólamhoz/csatornához a téreffekt adásszintjét.
Meghatározza minden szólamhoz/csatornához a kóruseffekt adásszintjét.
Meghatározza minden szólamhoz/csatornához a DSP-effekt Dry/Wet-szintjét
(effekttel ellátot/sima jel viszonyát).

Az EQ oldal paraméterei
TYPE
EDIT
EQ HIGH
EQ LOW

L. a továbbiakban.
L. a továbbiakban.
Meghatározza a magas hangok EQ-sávjának középfrekvenciáját.
Meghatározza a mély hangok EQ-sávjának középfrekvenciáját.

Song Auto Revoice
Az automatikus hangszínkiosztási funkcióval optimálisan használhatjuk ki a hangzási
lehetõségeket. Amikor XG-songadatokat játszunk le, ezzel a funkcióval behívhatjuk a Tyros
különleges hangszíneit (Natural! Live! Cool! stb.) a hasonló jellegû, hagyományos XGhangszínek helyett. Ehhez csak a VOL/VOICE oldalon be kell kapcsolnunk a Song Auto
Revoice funkciót. E funkcióhoz használhatjuk kedvenc hangszíneinket és a [SETUP]
kijelzõgombbal egyéb beállításokat is végezhetünk.
- A Mixing Concole (Panel Part) oldalon be- és kikapcsolhatjuk az Auto Revoice funkciót.
- A [SETUP] megnyomásával elõhívjuk az oldalt, amelyen a következõket állíthatjuk be:
- Az elsõ oszlopban találhatok a songadatokhoz tartozó XG-hangszínek. Az ez alatti
gombokkal választjuk ki a helyettesíteni kívánt hangszínt.

100
- A második oszlopban találhatók a Tyros hangszínei, amelyekkel helyettesíteni akarjuk
az imént kijelölteket. Ezt a címsor alatti gombokkal tehetjük meg.
- A szélsõ paramétersorral alakíthatjuk át a helyettesített hangszíneket.
- Az [ALL REVOICE] gombbal az összes XG-hangszínt lecseréljük a Tyros
hangszíneire.
- A [BASIC REVOICE] gombbal csak az ajánlott hangszínek kerülnek lecserélésre,
amelyek alkalmasak a song lejátszására.
- Az [ALL NO REVOICE] gombbal visszaállítjuk az összes XG-hangszínt.
- Az [OK] gombbal végrehajtjuk az itteni beállításokat és kilépünk az Auto Revoice
Setup oldalról.
- A [CANCEL] gombbal kilépünk az Auto Revoice Setup oldalról anélkül, hogy
érvényesítettük volna a beállításokat.

Effektek
A hangszerbe beépített digitális effektekkel atmoszférát és mélységet kölcsönözhetünk a
hangzásnak.
 Effektblokk
A hangszer a Vocal Harmony-processzor mellett kilenc, egymástól független jelfeldolgozó
blokkal (DSP-blokkok) rendelkezik. Mindegyik blokk a Tyros hangzásának meghatározott
szólamára vagy részére hat. A DSP-számok az egyszerûbb tájékozódás kedvéért a
kezelõfelület több helyén is megjelenik: REVERB (1), CHORUS (1), DSP (3), DSP (4) stb.

REVERB

Szólam, amelyre az
effekt hat
Összes

Leírás
.
Az eredmény térhatás, amely a
hangzásnak koncertterem vagy klub
atmoszféráját kölcsönzi.

Effektkapcsolás
Rendszer

CHORUS

Összes

A kórus effekt hatása olyan, mintha
több szólam egyszerre hangzana.

Rendszer

3

Stílus- és songszólamok Torzítás, tremolo és egyéb különleges Rendszer/
effektek
inzert
RIGHT 1, 2, 3, LEFT, A nem használt DSP-blokkokat szükség Inzert
DSP 2, 3, 4, 5
songszólam
esetén automatikusan hozzárendelhetõk
a szólamokhoz.
Mikrofonhang
Csakis a mikrofonhangzáshoz való.
Inzert
DSP 6
L. a továbbiakban
Inzert
Vocal Harmony Mikrofonhang
Összes
L. a továbbiakban
Rendszer
Master EQ
Stílus-, Multi Pad-,
L. a továbbiakban
Part EQ
songszólam, RIGHT 1,
2, 3, LEFT
Összes
L. a továbbiakban
Rendszer
Master
Compressor

3

DSP 1

Az effektek
száma
3

10
10
10
2
0
5

 Effektek összekapcsolása - System és Insertion
Minden effektblokk a két mód egyikén áll összeköttetésben egymással: rendszereffektként
vagy beiktatott (inzert) effektként. Az elõbbiek minden szólamra hatnak, az utóbbiak csak egy
kijelölt szólamra. A Reverb és a Chorus rendszereffektek, a DSP-effektek beállítéstól függõen
lehet mindkettõ.
Az eredeti útmutató 137. oldalán egy jelfolyam-diagram látható.
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 Egy effekttípus kiválasztása és felhasználói effektek létrehozása
Valamennyi effektblokkhoz több effekttípus tartozik, Az effekttípusokat több paraméter
segítségével átalakíthatjuk, és felhasználói effekttípusként elmenthetjük.
- A Mixing Console (Panel art) oldalon megnyomjuk a [TYPE] kijelzõgombot. 
 Beléptünk az effekttípust kiválasztó kijelzõoldalra.
- Itt kiválasztunk egy effektblokkot, valamint egy szólamot, amelyre alkalmazzuk az effektet.
Ha rendszereffektet választunk, akkor ahhoz nem lehet szólamot kijelölni.
- Kiválasztunk elõbb egy effektkategóriát, majd egy típust.
- Megnyomjuk a [PARAMETER] kijelzõgombot. 
 Effektek átalakítása
- A két nyílhoz tartozó kijelzõgombbal váltunk az alsó és a felsõ paraméter között. Az alsó
paraméter intenzitását változtathatjuk, ha megnyomtuk a [VARIATION] gombot.
- A [BLOCK] gombbal kiválasztjuk a blokkot, amelyhez a kívánt effekttípus tartozik.
- A [CATEGORY] és [TYPE] gombbal kiválasztjuk az átalakítani kívánt effekt kategóriáját
és típusát.
- A [PARAMETER] gombbal kiválasztjuk a beállítandó paramétert. A beállítható
paraméterek a kiválasztott típustól függnek. Részleteket l. a külön adatfüzetben.
- A [VALUE] gombbal állítjuk be a kiválasztott paraméter értékét.
- A sarokban lehet még egy gomb, amellyel beállíthatjuk az effekt visszavezetési szintjét, ha
rendszereffektet választottunk ki.
 Bizonyos paraméter-változtatások zavarokat idézhetnek elõ a hangzásban, miközben játszunk.
- Megnyomjuk a [USER EFFECT] gombot. 
 Elmentjük a felhasználói effekttípust.
- A Location alatt kiválasztjuk a célt, ahová menteni akarunk. A célként rendelkezésre álló
memóriahely száma a blokktól függ.
- A [NAME] segítségével lehet átnevezni a kiválasztott effekttípust.
- A [SAVE] megnyomásával elõhívjuk az oldalt, amellyel megadhatunk egy nevet az
effekttípusnak, majd megnyomjuk az [OK] gombot, ezzel elmentjük az effekttípust az imént
megadott helyre.

EQ (Equalizer)
Az equalizert, amely áramkör vagy logikai egység, rendszerint arra használják, hogy erõsítõk
vagy hangszórók kimeneti jeleit kiigazítsa a tér jellegzetességeinek megfelelõen. A hangzás
frekvencia-tartományokra oszlik. Minden sáv szintjét felemelhetjük vagy leszállíthatjuk a
hangzás javítása céljából. Például levághatjuk az alsó frekvencia-tartományokat, ha színpadon
vagy nagy studióban játszunk, vagy felerõsíthetjük a magasabb frekvenciákat, ha kisebb
helyiségben játszunk.
A TYROS ötsávos equalizer-funkcióval rendelkezik. Ezzel a funkcióval végezhetjük el a
hangzáson az utolsó simításokat. Létrehozhatunk két saját felhasználói Master EQ-t, amelyet
elmenthetünk. Ezt és az öt gyárilag beállítottat a [MIXING CONSOLE] oldalról hívhatjuk be.
 A Master EQ kiválasztása és a szólam-EQ beállítása
- A Mixing Console (Panel Part) oldalon kiválasztunk egy Master EQ-típust.
- Az [EDIT] gombbal átlépünk az oldalra, ahol átdolgozhatjuk a Master EQ típusát.
- Egy Master EQ-típus kiválasztásakor automatikusan megjelennek a paraméterek alul a
kijelzõn.
- Egy EQ-sáv átdolgozásakor az illetõ EQ-érték fordítva jelenik meg, és az átalakított sáv
száma megjelenik a Q- és FREQ-vezérlés fölött. A Q-értékekkel a sávszélességet, a FREQ-
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értékekkel a középfrekvenciát módosíthatjuk. Minél magasabb a Q-érték, annál keskenyebb a
sávszélesség. A rendelkezésre álló FREQ-tartomány sávtól függ.
- A PRESET (gyárilag programozott) és USER (felhasználói) görbéket átdolgozhatjuk a
hozzájuk tartozó kijelzõgombokkal. Az öt sávon 12 dB-lel emelhetjük vagy csökkenthetjük a
szintet.
- A TOTAL GAIN ADJ paranccsal módosítjuk az összes EQ-sáv általános erõsítését.
- A [STORE 1, 2] megnyomásával elõhívjuk az oldalt, amellyel megadhatunk egy nevet a
Master EQ-típusnak, majd megnyomjuk az [OK] gombot.

Master Compressor
A kompresszor olyan effekt, amelyet az audiójel dinamikájának korlátozására (a hangerõkülönbségek elegyengetésére) használnak. Olyan jeleknél, amelyeknek széles a dinamikája, pl.
az énekhangnál vagy gitárjátéknál, ez a dinamika „összenyomódik”, azaz a hangosabb részek
halkabban, a halkabbak hangosabban fognak szólni. Ha ehhez még a „Gain” is hozzáadódik,
azaz a hangerõt megemeljük, akkor egy erõs, egyenletes, meglehetõsen magas hangerõt
kapunk.
A kompresszort arra is használhatjuk, hogy e-gitárok sustainjét meghosszabbítsuk, az ének
hangerõ-különbségeit kiegyenlítsük vagy egy ütõshangszert ill. egész ütõs szólamot
hangosabbra keverjünk.
A Tyros nagy teljesítményû, többsávos kompresszorral rendelkezik, amellyel ellenõrzésünk
alatt tarthatjuk a hangzást azáltal, hogy a kompressziós effektet minden frekvenciasávhoz
külön beállítjuk. Létrehozhatunk saját kompresszortípusokat vagy a [MIXING CONSOLE]
CMP oldalon kiválaszthatjuk valamelyik gyári beprogramozású típust.
 Egy Master Compressor-típus kiválasztása
- A kijelzõoldal bal szélén kiválasztjuk a típust. Ezután a kijelzõ alján megjelenõ paraméterek
automatikusan beállnak a kiválasztott típusnak optimálisan megfelelõ értékekre.
- A [BASIC TYPE] meghatározza a kompresszor frekvenciagörbéjét ill. megadja, mely
frekvenciákat kell sûríteni.
- A következõ beállítási szakaszban meghatározzuk a küszöbértéket („Threshold”, azaz a
minimális érték, ahol a kompresszió megtörténik) és a Gain értéket (a sûrített jel szintje három
különbözõ frekvenciasávon). A Gain-beállítás tényleges hatása az alaptípus beállításától függ.
- Az [ON]/[OFF] kijelzõgombbal kapcsoljuk be és ki az effektet.
- Megnyomjuk a [USER] gombot. 
 A Master Compressor elmentése
- A Location alatt kiválasztjuk a célt, ahová menteni akarunk.
- A [NAME] segítségével lehet átnevezni a kiválasztott Master Compressor-típust.
- A [SAVE] megnyomásával elõhívjuk az oldalt, amellyel megadhatunk egy nevet az
kompresszortípusnak, majd megnyomjuk az [OK] gombot, ezzel elmentjük a típust az imént
megadott helyre.

Line Out-beállítások
Ez a kényelmes funkció, amely a [MIXING CONSOLE]  LINE OUT oldalon érhetõ el,
lehetõvé teszi egy vagy több kijelölt szólam kimenõ jeleinek küldését a LINE OUT-aljzatokon
át. A dobszólamoknál még a dobhangzást is megadhatjuk, amelyet kiadunk. A hangszer
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egészében véve mindenre kiterjedõ effekt- és szólamvezérlést biztosít, hogy bonyolult, több
szólamú zeneszámokat hozhassunk létre. Elõfordulhat azonban, pl. stúdiófelvételnél, hogy
bizonyos hangszíneket egy effektberendezés effektjeivel akarunk színesíteni vagy egy
szólamot egy kazettás magnóval akarunk felvenni. A Line Out-beállítások éppen az ilyen
alkalmazásoknál hasznosak.
 Line Out-beállítások az egyes szólamokhoz vagy csatornákhoz
- A [PART] alatt kiválasztjuk a szólamot.
- A megfelelõ rubrika kipipálásával meghatározzuk a jel kiadásának konfigurációját.
- Megnyomjuk a [DRUM] gombot. 
 Line Out-beállítások az egyes hangszerekhez ill. billentyûkhöz
- A [PART] alatt kiválasztjuk az ütõs hangszert.
- A kipipálásos rendszerrel meghatározzuk a kiválasztott ütõs hangzás kiadási konfigurációját.
Ha a „DEPEND ON PART” (szólamtól függõ) mezõt pipáltuk ki:
A kijelölt ütõs hangzás a PANEL kijelzõ bal oldalán kijelölt aljzaton kerül kiadásra.
Ha egy másik mezõt pipáltunk ki:
Egy adott ütõs hangszer beállítása elõnyt élvez a PANEL kijelzõ szólambeállításával
szemben.
 MAIN-aljzatok
A szólam, csatorna vagy ütõs hangzás, amelyhez a MAIN mezõt pipáltuk ki, az alábbi
aljzatokon kerül kiadásra:
• Hátoldali MAIN-aljzatok
• PHONES-aljzat
• LOOP SEND-aljzat
• Külön megvásárolható hangszórók
A hangkiadás az effektbeállításokat is magában foglalja.
 SUB-aljzatok
A szólam, csatorna vagy ütõs hangzás, amelyhez valamelyik SUB mezõt pipáltuk ki, az alábbi
módokon kerül kiadásra:
- Ha a paraméter beállítása a SUB beállítások egyike, az adatok a SUB LINE OUT kimeneten
át kerülnek kiadásra. Ebben az esetben csak Insertion-effektek alkalmazhatók. Systemeffektek és a MASTER EQ nem adhatók ki SUB LINE OUT-kimeneten.
- A szólamok nem adhatók ki a hangszórón vagy a PHONES-aljzatokon át, ha ezek beállítása
SUB.
- Ha a beállítás SUB1&2, a szólam sztereóban hangzik. (1: bal, 2: jobb).
- Ha a beállítás SUB1/SUB2, mono hangzást kapunk az aljzatoknál.
 Ha valamelyik SUB beállítást használjuk, ellenõrizzük, hogy a kábel a megfelelõ SUB LINE OUT-aljzatba
legyen bekötve! Ha a kábel csak a MAIN-aljzatokra van kötve, a szólamok csak azokon át kerülnek kiadásra
akkor is, ha az egyik SUB Line Out-beállítást jelöltük ki.

MIDI-funkciók
A hangszer hátoldalán MIDI IN és OUT A/B és USB csatlakozópontokat találunk. A MIDIfunkciókkal kibõvíthetjük a Tyros zenei lehetõségeit. Ebben a részben a MDI-alkalmazásokról
lesz szó.

Mi a MIDI ?
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Manapság a hangszereket "akusztikus" és "elektronikus" hangszerekre oszthatjuk fel.
Vegyünk elõször két tipikusan akusztikus hangszert: a gitárt és a zongorát! Ha a zongoránál
leütünk egy billentyût, egy kalapács ráüt egy húrra, és ezáltal hang képzõdik. A gitáron egy
húrt közvetlenül az ujjunkkal pengetünk, így a hang ugyanúgy "akusztikusan" képzõdik.
Hogyan mûködik egy elektronikus hangszer hangképzése?
Leütéskor a billentyû a hanggenerátornak digitális információt továbbít, miáltal a generátor
egy sampling-hangot (beprogramozott mintahangot) hív elõ és szólaltat meg hallhatóan.
Mibõl áll az a digitális információ, amelyen a hangképzés alapul?
Tegyük fel, hogy "GrandPiano" (hangversenyzongora) hangszínnel, egyvonalas "C"-t játszunk
negyedhang hosszan. Egy akusztikus zongorával ellentétben, amelynél a leütés átvitele a húrra
egy mechanika segítségével történik, az elektronikus hangszer adatokat állít elõ, amelyek
információkat tartalmaznak a "használt hangszínrõl", a "leütött billentyûrõl" (hangról), a
"leütés idõpontjáról", a "leütés erejérõl" és a "billentyû felengedésének idõpontjáról". Ezek az
információk a billentyûtõl adatértékek formájában jut el a hanggenerátorhoz, amely ezek
alapján a megfelelõ sampling-hangot megszólaltatja.
Példa:
Hangszínszám (használt hangszín)
Hangjegyszám (leütött billentyû)
Hang be (billentyû leütése) és
hang ki (billentyû felengedése)
Dinamika (billentéserõsség)

01 (GrandPiano)
60 (C3)
Numerikus idõadatok (negyedhang)
120 (kemény)

A MIDI a "Musical Instrument Digital Interface" rövidítése, olyan csatlakozópont, amely
lehetõvé teszi a kommunikációt az elektronikus hangszerek között MIDI-üzenetek - mint pl.
hangok, vezérlõ üzenetek, programváltás-üzenetek stb. - cseréje útján.
A Tyros vezérelhet másik MIDI-berendezést, amennyiben annak hangokat és hozzátartozó
adatokat, valamint controller-adatokat továbbít. A hangszer ugyanakkor vezérelhetõ kívülrõl
MIDI-üzenetekkel, amelyek meghatározzák a hanggenerátor üzemmódját, a MIDIcsatornákat, hangszíneket és effekteket, megváltoztatják a paraméterértékeket.
A MIDI-üzeneteket alapvetõen két csoportra oszthatjuk: csatorna- és rendszerüzenetekre.
 Csatornaüzenetek
A Tyros 32 csatornával (16 csatorna x 2 csatlakozópont) rendelkezik, ezeken 32 különbözõ
hangszer szólhat egyszerre, így többszólamúság áll elõ. A csatornaüzenetek olyan
információkat továbbítanak, mint a "Hang be/ki" és "Programváltás" (más hangszín) és
mindezt mind a 32 csatornánál.

Üzenet
Note ON/OFF
Programváltás
Controller
Pitch Bend

 Rendszerüzenetek

Tyros mûveleti/kezelõfelületi beállítása
A billentyû leütésekor keletkezik. Minden üzenet tartalmazza a
hangjegy számát, egy dinamika- vagy hangerõértéket, amely a
leütés erõsségét képviseli.
Hangszínbeállítás
Keverõpult, paraméterváltozások (pl. hangerõ, panoráma stb.)
A Pitch Bend-tárcsa használata
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Ezek az egész MIDI-rendszernek szólnak. Ilyenek pl. a rendszerexkluzív adatok a készülékre
vagy a gyártóra jellemzõ adatok továbbításához, vagy valós idejû üzenetek a MIDI-berendezés
vezérléséhez.
Üzenet
Exkluzív üzenet
Valós idejû üzenet

TYROS mûvelet/kezelõfelületi beállítás
Effekttípus,beállítások (keverõpult) stb.
Taktusvezérlés, start/stop mûveletek

MIDI-csatornák
A Tyros elektronikus hangszer, amely 16 csatornán képes adatokat venni és küldeni.
Képzeljük el, mintha a csatlakozó kábelnak 16 külön vezetéke lenne! Mivel a hangszernek két
független MIDI-portja van, összesen 32 csatornát használhatunk egyszerre.
Adatátvitelnél alapvetõ fontosságú meghatározni, mely adatok küldése mely MIDI-csatornán
át történik. Ha a fogadó berendezés MIDI-csatornája megegyezik a küldõ csatornával, a
fogadó berendezés lejátssza a kapott zenei adatokat.
Így egyszerre több sávot vagy csatornát továbbíthatunk, beleértve a stílusadatokat is (l. az
alábbi táblázatot.) Itt látható, milyen fontos megadni, mely adatok mely csatornán kerüljenek
továbbításra. A Tyroson azt is meghatározhatjuk hogyan kerüljenek kiadásra a vett adatok.
MIDI- vagy USB-kábel
Tyros szólama





Külsõ
berendezés

R1 hangszín
R2 hangszín
R3 hangszín
L hangszín
Multi Pad 1
Multi Pad 2
Multi Pad 3
Multi Pad 4
Automatikus kíséret Rhythm 1 (sub)

1. csatorna
2. csatorna
3. csatorna
4. csatorna
5. csatorna
6. csatorna
7. csatorna
8. csatorna
9. csatorna

1. sáv
2. sáv
3. sáv
4. sáv
5. sáv
6. sáv
7. sáv
8. sáv
9. sáv

Automatikus kíséret Rhythm 2 (main)
Automatikus kíséret Bass
Automatikus kíséret Chord 1
Automatikus kíséret Chord 2
Automatikus kíséret Pad
Automatikus kíséret Phrase 1
Automatikus kíséret Phrase 2

10. csatorna
11. csatorna
12. csatorna
13. csatorna
14. csatorna
15. csatorna
16. csatorna

10. sáv
11. sáv
12. sáv
13. sáv
14. sáv
15. sáv
16. sáv

A Tyros és más MIDI-hangszerek összekapcsolása
A fent leírt MIDI-üzenetek két MIDI-csatlakozáson (MIDI IN A/B, MIDI OUT A/B) és egy
USB-porton át továbbíthatók.
 MIDI IN
Két csatlakozóponton (A, B) fogadja a MIDI-adatokat egy másik
berendezéstõl, mindkettõ 16-16 csatornán veszi az adatokat.
 MIDI OUT
Két csatlakozóponton (A, B) küldi a MIDI-adatokat egy másik
berendezéshez, mindkettõ 16-16 csatornán küldi az adatokat.
 USB
Adatcsere számítógéppel, egy port az adatok iadására és vételére.
A megfelelõ adatcseréhez megfelelõ kábelösszeköttetésre van szükség. Ennek módját l. az
eredeti útmutató 143. oldalán látható ábrán.
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A MIDI-adatok kompatibilitása
Az alábbiakban arról lesz szó, mitõl függ, hogy más MIDI-berendezések le tudják-e játszani a
Tyrosszal felvett adatokat illetve az le tudja-e játszani az üzletben vett lemezek adatait vagy
más hangszerrel, esetleg PC-vel rögzített zenei adatokat. Egyes MIDI-berendezéseknél és
adatfajtáknál ez minden további nélkül megtehetõ, másoknál bizonyos lépéseket meg kell
tennünk ehhez.
Szekvenciaformátum
A rendszert, amely zeneszámok adatait rögzíti, szekvenciaformátumnak nevezzük. A lejátszás
csak akkor lehetséges, ha a lemez és a MIDI-berendezés szekvenciaformátuma megegyezik.
 SMF (Standard MIDI File)
Ez a leggyakoribb formátum. Két típusa van: 0 formátum és 1 formátum. Sok MIDIberendezés a 0 formátumot "ismeri", és a kereskedelemben kapható szoftverek többsége is
ebben készült. A Tyros mindkettõvel kompatibilis, de automatikusan 0 formátumban vesz
fel.
 ESEQ
Ez a formátum számos Yamaha-berendezéssel kompatibilis, mint pl. a Clavinova
sorozattal. Számos Yamaha-szoftver alkalmazza, a Tyros is.
XF
A Yamaha XF-formátuma bõvíti az SMF-szabványt. Több funkcióra képes, és bõvíthetõ a
jövõben. A Tyros mutatja a szöveget, ha egy szöveges XF-fájlt játszunk le.
STYLE FILE
Ez a Yamaha saját stílusformátuma az automatikus kíséret számára. A Tyros is ezt
használja, továbbá olvassa az SFF-stíluslemezeket és SFF-stílusokat hoz létre felvételkor.
Hangszínkiosztási formátum
A MIDI-rendszerben a hangszínek ún."programszámot" viselnek. A számozás szabványát
hangszínkiosztási formátumnak nevezzük. A hangszínek csak akkor szólalnak meg a
várakozásnak megfelelõen, ha ez a szabvány mind a zeneszám adatainál, mind a lejátszó
berendezésnél azonos.
 GM System Level 1, 2
 XG
 DOC

A MIDI-elõbeállítások listája (sablonok)
A Tyros a MIDI-vezérlés széles lehetõségeit kínálja, emellett rendelkezik 10 gyárilag
programozott beállítási sablonnal, amellyel a hangszert egy mozdulattal átkonfigurálhatjuk
egy adott MIDI-alkalmazásra vagy egy másik berendezéssel való együttmûködésre. A
sablonok a [FUNCTION]  MIDI oldalon állíthatók be.
All Parts
KBD & STYLE
Master KBD1
Master KBD2
Clock Ext.A

Minden szólamot továbbít, beleértve az R1, R2, R3 és L szólamokat.
Azonos az elõzõvel, kivéve a billentyûzet szólamainak kezelését. A jobb kezes
szólamot UPPER (felsõ szakasz), a bal kezest LOWER (alsó szakasz) szólamként
kezeli.
A hangszer Master-Keyboardként mûködik külsõ hanggenerátorok vezérlésére.
A hangszer Master Keyboardként mûködik az After Touch-adatok átvitele nélkül.
A MIDI IN A port MIDI-órajeleket vesz, így a hangszert szinkronba hozhatjuk más
berendezésekkel.
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MIDI Accord 1

MIDI Accord 2
MIDI Pedal 1
MIDI Pedal 2
MIDI OFF

Ideális beállítás MIDI-adatok továbbítására és csatlakoztatott hanggenerátor vezérlésére
a billentyûzet és egy MIDI-akkordeon basszus- és akkordbillentyûi segítségével. A
billentyûzeten dallamot játszhatunk, a bal kezes billentyûzet-szakaszon pedig a stílus
lejátszását vezéreljük.
Azonos az elõzõvel azzal a különbséggel, hogy a MIDI-akkordeonon játszott hangok
MIDI-hangeventekként kerülnek értelmezésre.
A MIDI IN B aljzatra kötött MIDI-pedál vezérli a kíséret basszushangjait, amelyek a
csatlakoztatott berendezésen szólalnak meg.
A MIDI IN B aljzatra kötött MIDI-pedál játssza a basszus szólamot.
Nem történik MIDI-jelek átvitele.

Kezelési lépések
1

Megnyomjuk a [FUNCTION] gombot.

2

Kijelöljük a MIDI-funkciót.

3

Kiválasztunk egy MIDI-sablont.

4

Megnyomjuk az [EDIT] gombot, amellyel behívjuk az oldalt, ahol beállíthatjuk a

MIDI-paramétereket. Megjelennek a 3. lépésben kiválasztott sablon beállítási
lehetõségei.
5

Beállítjuk a MIDI-paramétereket.

- SYSTEM: MIDI-rendszerbeállítások (l. a továbbiakban)
- TRANSMIT: A MIDI-adatok továbbításának beállításai
- RECEIVE: A MIDI-adatok vételének beállításai
- ROOT: A MIDI-vételen át történõ stíluslejátszás akkordja alaphangjának beállítása
- CHORD: A MIDI-vételen át történõ stíluslejátszás akkordja típusának beállítása
- MFC10: Egy bekötött MFC10-pedál beállításai
1

Az [EXIT] gombbal visszatérünk a MIDI-sablonok oldalára.

1 A [SAVE] alatt elmentjük a MIDI-beállításokat sablonként a felhasználói
memóriába.

Rendszerbeállítások
Az alábbi magyarázatok az iménti leírás 5. lépésére vonatkoznak.
 Local Control (Helyi vezérlés)
Ez azt jelenti, hogy a Tyros rendszerint maga vezérli a belsõ hanggenerátort, és így a
billentyûkkel megszólaltathatjuk a hangszíneket. A Local Control ki is kapcsolható, ilyenkor a
billentyûzet nem szólaltatja meg a hangszíneket. A megfelelõ MIDI-adatok azonban így is
kiadhatók a MIDI OUT kimeneteken. Ugyanakkor a hangszer hanggenerátora reagál a MIDI
IN bemeneten át XG/GM módban vett jelekre. Ebbõl következik, hogy egy külsõ MIDIszekvencer megszólaltathatja a Tyros hangszíneit, míg a Tyros billentyûivel egy külsõ
hanggenerátort vezérelhetünk.
 Clock-beállítások és egyebek
 CLOCK

108
Meghatározza, hogy a hangszer a saját belsõ ütemadójára vagy egy külsõ MIDI-ütemjelre
reagáljon. Ha a hangszert önmagában használjuk, az INTERNAL a normál beállítás. Ha
azonban hangszerünket másik berendezéssel szinkronba kell hoznunk, akkor a beállítás
EXTERNAL. Ilyenkor a külsõ berendezést rákötjük a Tyros MIDI IN-bemenetére, és
megfelelõ MIDI-ütemjelet kell továbbítani.
 TRANSMIT CLOCK (Órajel küldése)
Be/kikapcsolja a MIDI-ütemjel továbbítását. OFF beállításnál nem történik MIDI-ütemjel,
sem START/STOP adatok továbbítása.
 RECEIVE TRANSPOSE (Transzponálás vétele)
Ha ezt a paramétert OFF-ra állítjuk, a hangszer által vett adatok esetében nem történik
transzponálás. ON beállításnál az adatok transzponálása megtörténik a hangszeren aktuálisan
beállított értékek szerint.
 START/STOP
Meghatározza, hogy a bejövõ FA- és FC-üzenetek (start és stop) a song vagy a stílus
lejátszására hassanak-e.
 Üzenetkapcsoló (Message Switch)
 SYS/EX
A „Tx” érték be/kikapcsolja az exkluzív adatok átvitelét a MIDI-rendszerhez. Az „Rx”
be/kikapcsolja a külsõ berendezések által generált exkluzív üzenetek vételét.
 CHORD SYS/EX
A „Tx” érték be/kikapcsolja az akkordadatok (akkordfelismerés - alaphang és típus) átvitelét.
Az „Rx” be/kikapcsolja a külsõ berendezések által generált, akkordokra vonatkozó üzenetek
vételét és értelmezését.

Átviteli beállítások
A kezelési lépések 5. pontjában elõhívott TRANSMIT oldalon megadhatjuk, melyik hangszín
és szólam, valamint melyik adattípus melyik MIDI-csatornán kerüljön átvitelre.
 Ha ugyanazt az adócsatornát több szólamhoz rendeljük hozzá, a küldött MIDI-üzenetek egyetlen csatornán
kerülnek összefoglalásra, ami váratlan hangzásokat és a csatlakoztatott berendezés zavarait idézheti elõ.

- Kiválasztjuk a szólamot, ahol az adás viszonyai be akarjuk állítani. Bõvebben l. korábban,
kivéve az alábbiakat:
 UPPER A billentyûzet jobb kezes szakaszán játszott szólam, a RIGHT 1, 2, 3 helyett
 LOWER A billentyûzet bal kezes szakaszán játszott szólam a LEFT helyett. A szólamot
nem befolyásolja az [ACMP] gomb helyzete.
- A TRANSMIT CHANNEL alatt kiválasztjuk a csatornát, amelyen kiadjuk a kiválasztott
szólamot.
- A továbbiak a kijelzõoldal alján be/kikapcsolják az illetõ adattípusok átvitelét.
- A Tx-monitor mutatja adatátvitel közben, melyik csatornánál történik átvitel.
 MIDI-adatok, amelyeket küldhetünk vagy vehetünk
•
NOTE (hangadatok)
•
CC (Control Change, a controllerek adatai)
•
PC (Program Change, programváltás)
•
PB (Pitch Bend)
•
AT (Aftertouch)

Vételi beállítások
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A RECEIVE oldalon megadhatjuk, melyik hangszín és szólam, valamint melyik adattípus
melyik MIDI-csatornán kerüljön vételre.
Az alábbi magyarázatok az iménti leírás 5. lépésére vonatkoznak.
- A kijelzõoldal oldalán és alul, a CHANNEL alatt kiválasztunk egy csatornát.
- A PART alatt kijelöljük a szólamot, amelyhez a vett adatokat rendeljük. Bõvebben l.
korábban, kivéve az alábbiakat:
 KEYBOARD
A vett hangadatok a Tyros billentyûzetén való játékot vezérlik.
 EXTRA PART 1 – 4
Van négy szólam, amelyeket kifejezetten a MIDI-adatok vételére és továbbítására szántak.
Ezeket a szólamokat rendszerint nem maga a hangszer használja, segítségükkel a Tyros
sokszólamú, 32 csatornás hanggenerátorként használható.
- A továbbiak a kijelzõoldal alján bekapcsolják az illetõ adattípusok vételét.
- Az Rx-monitor mutatja vétel közben, melyik csatornánál történik vétel.
 MIDI-adatok vétele és továbbítása USB- és MIDI-portokon át
Az eredeti útmutató 147. oldalán alul látható ábra mutatja a MIDI-adatok vételének és
továbbításának módját a két csatlakozóponton.

Alaphang-beállítások stílus lejátszásához
A "Note On/Off" üzeneteket, amelyek ON csatornabeállításnál kerülnek vételre, a hangszer a
kíséret alaphangjaként értelmezi. Az alaphang felismerése a kíséret vagy az osztáspont
kezelõfelületi beállításától függetlenül történik. Ha egyszerre több csatornát ON-ra állítunk be,
a hangszer az alaphangot a több csatornán vett MIDI-adatokból ismeri fel.
Az alábbi magyarázatok az iménti leírás 5. lépésére vonatkoznak.
- A kijelzõoldal bal szélén kiválasztjuk a csatornacsoportot.
- Az alsó sorban ON/OFF-ra állíthatjuk a kívánt sávot.
- Jobb oldalon az ALL OFF paranccsal minden csatornát OFF-ra állíthatunk.

Az akkordfelismerés beállításai stílus lejátszásához
A "Note On/Off" üzeneteket, amelyek ON csatornabeállításnál kerülnek vételre, a hangszer a
kíséret részén akkordhangokként értelmezi. A felismerendõ akkordok függnek az
akkordlefogási módtól. Az alaphangok felismerése nem függ sem a kíséret és az osztáspont
kezelõfelületi beállításaitól. Ha egyszerre több csatornát ON-ra állítunk be, a hangszer az
alaphangot a több csatornán vett MIDI-adatokból ismeri fel. A kezelés módja megegyezik az
alaphang kijelzõjével.

MFC10-beállítások
Az alábbi magyarázatok az iménti leírás 5. lépésére vonatkoznak.
Különbözõ funkciókat rendelhetünk a MIDI B terminálra bekötött Yamaha MFC10
hangfokozó pedálhoz. Élõ elõadásnál ez nagyon praktikus. Öt lábkapcsolót köthetünk rá a
hangszerre. A funkciók kiosztásához elõhívjuk a [FUNCTION]  MIDI  EDIT  MFC10
oldalt. Itt kétféle beállítást végezhetünk:
 Minden lábkapcsoló (F00 – F29) hangszámot küld a hangszerhez, amely azután
meghatározza, milyen funkciót hajt végre e számnak megfelelõen.
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 Minden lábkapcsoló Controller-üzeneteket küld egy szám segítségével a hangszernek,
amely meghatározza, melyik paramétert változtatja meg e számnak megfelelõen.
1 Az MFC10 MIDI IN-aljzatát összekötjük egy MIDI-kábellal a Tyros egyik MIDI
OUT-aljzatával.
 Ebben a lépésben ne kössük rá az MFC10 MIDI OUT-aljzatát a TYROS MIDI IN-aljzatára!
1 Az MFC10-et bekapcsoljuk a normál módon, és bekapcsoljuk az MFC10
[FUNCTION] lámpáját.
1

Elvégezzük a kezelési lépések 1 – 5. lépését, és behívjuk az MFC10 kijelzõoldalát.

1 Ezen az oldalon beállítjuk a paramétereket, és megnyomjuk a [SEND MFC10
SETUP] kijelzõgombot, hogy az itt elvégzett beállításokat átküldjük az MFC10-hez.
- Kiválasztjuk a FOOT SWITCH (lábkapcsoló) vagy FOOT CONTROLLER (szabályzó
pedál) lehetõséget.
- A bal alsó gombokkal kiválasztunk egy lábkapcsolószámot (F00 – F29) vagy egy
szabályzópedál-számot (1 – 5), amelyhez a funkciót hozzá akarjuk rendelni. Minden
lábkapcsolóhoz egy hangszámot és minden szabályzópedálhoz egy controllerszámot kell
hozzárendelni. Ezeket az elõre meghatározott beállításokat nem lehet megváltoztatni.
- A FUNCTION alatt megadjuk a hozzárendelni kívánt funkciót.
- A PART alatt meghatározzuk a szólamot, amelyre a pedálhoz rendelt funkciónak hatnia kell.
- A [CH SELECT] gombbal megahatározzuk a MIDI-csatornát, amelyet az MFC10-zel való
kommunikálásra használunk.
- A jobb felsõ részen meghatározzuk a MIDI-csatlakozás módját az MFC10-zel való
kommunikációhoz. Kiválasztható az USB is, noha az MFC10 nem rendelkezik USBcsatlakozóponttal. Ennek oka, hogy az MFC10 helyett számítógépet is használhatunk, amely
ugyanolyan adatokat küldhet, mint az MFC10. Bõvebben l. alább.
- A [SEND MFC10 SETUP] megnyomásával átküldjük a beállításokat az MFC10-hez.
 Ezek az adatok a lábkapcsoló számából és hangszámból, a szabályzó pedál számából és a controllerszámból,
továbbá a fent megadott kommunikációs csatorna számából állnak.
- A késõbbiekben találunk egy táblázatot, amely a pedálokhoz rendelhetõ funkciókat tartalmazzák.

1 Kihúzzuk a MIDI-kábel mindkét végét, majd az MFC10 MIDI OUT aljzatát
összekötjük vele a Tyros MIDI IN-aljzatával az eredeti útmutató 149. oldalának ábrája
alapján.
 Ebben a lépésben ne kössük rá az MFC10 MIDI IN-aljzatát a Tyros MIDI OUT-aljzatára!
1 Mûködtessük az MFC10-et, hogy ellenõrizzük, a Tyros az imént meghatározott
módon reagál-e.
1 Visszatérünk a MIDI-sablonok kiválasztásának oldalára, és szükség esetén
elmentjük a beállításokat a felhasználói memóriába.
 Számítógép vagy más MIDI-hangszer használata az MFC10 helyett
A [FUNCTION]  MIDI  EDIT  MFC10 kijelzõoldalon elvégzett beállítások közül
kettõ nem menthetõ el az MFC10-en, csak a Tyros Flash-ROM-jában, mint MIDI-sablon:
 Hangszám/Tyros-funkció hozzárendelés
 Controllerszám/Tyros paraméterváltozás hozzárendelés
Ha nem MFC10-et használunk, a Tyrost vezérelhetjük bármely megfelelõ MIDI-berendezés
(PC, szekvencer vagy master keyboard) hangszámaival és controller-üzeneteivel. Ilyenkor
ezen az oldalon be kell állítani a megfelelõ csatornához a külsõ berendezés általi vezérlést.
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Általános és egyéb fontos beállítások - Function
A [FUNCTION] gombbal elõhívott menüben egy sor olyan funkciót találunk, amely a
hangszer egészére vonatkozik. Ezek segítségével a hangszer mûködését hozzáigazíthatjuk
igényeinkhez.

Kezelési lépések (Function)
1

Megnyomjuk a [FUNCTION] gombot.

2

Kiválasztjuk a menüt a megfelelõ kijelzõgombbal. A funkciók egy részét már a

korábbiakban megismertük.
3 Beállítjuk a paramétereket.
 A beállítások mentési módja az adott menütõl függ. Részleteket l. a menüt taglaló részben és a külön
adatlistát tartalamzó füzetben.

Hangolás
Az alábbi magyarázatok az elõbbi leírás 2. lépésre vonatkoznak, ha itt a MASTER
TUNE/SCALE TUNE (általános hangolás/finom hangolás) oldalt választottuk ki.
 MASTER TUNE (Alaphangolás)
A [FUNCTION]  MASTER TUNE/SCALE TUNEMASTER TUNE oldalon 414,8 és
466,8 Hz között beállítjuk a hangszer alaphangolását. A3 = 440 Hz, ez a normál
koncerthangolás, amelyet a két nyílhoz tartozó gombok együttes megnyomásával állíthatunk
vissza. A funkció nem hat a dobszettekre és SFX-szettekre.
 SCALE TUNE (Skálahangolás)
A [FUNCTION]  MASTER TUNE/SCALE TUNESCALE TUNE oldalon állítjuk be a
hangolás módját. Az oktáv minden hangját centnyi finomsággal hangolhatjuk be. Ez
különösen akkor fontos, ha régi korok zenéjét szeretnénk autentikus módon megszólaltatni.
- A kijelzõn a billentyûzetrajz mutatja az aktuális hangolást.
- A bal szélsõ két nyíllal választunk a gyárilag beprogramozott hangolási minták közül.
- A BASE NOTE alatt adjuk meg a hangolás (skála) alaphangját. Ha megváltoztatjuk az
alaphangot, a billentyûzet hangmagasságát transzponáljuk, miközben az eredeti
hangmagasság-viszonyok megmaradnak.
- A TUNE mezõben kiválasztunk egy hangot és behangoljuk.
- A kijelzõ jobb alsó sarkában kiválasztunk egy szólamot, amelyre a Scale Tune beállítás
érvényesül. Ehhez a megfelelõ rubrikába pipát teszünk.
 A Scale Tune beállításokat elmenthetjük a Registration Memory-ban.
Gyárilag beprogramozott skálatípusok
Magyarázat
A skála elnevezése
EQUAL TEMPERAMENT (egyenletes) Az egyes oktávok frekvenciatartományát egyenletesen tizenkét részre
felosztják, miközben a félhangok hangmagasság-különbsége mindenütt
azonos. A mai zenében ez a leggyakoribb hangolás.
Ezek a hangolások megõrzik a hanglétrák tisztán matematikai
PURE MAJOR (tiszta dúr)
PURE MINOR (tiszta moll)
hangközeit, különösen a hármashangzatoknál (alaphang, terc, kvint).
Ezt legjobban a vokáloknál hallani.
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PYTHAGOREAN

MEAN-TONE (középhangos)
WERCKMEISTER
KIRNBERGER

ARABIC 1, 2

Ezt a hangolást a nagy görög filozófus dolgozta ki, és egy sor teljes
kvintbõl áll, amelyeket egyetlen oktávvá sûrítet össze. A tercek egy
kicsit lebegnek, de a kvartok és kvintek nagyon szépen szólnak,
alkalmasak bizonyos vezérszólamokhoz.
Ez a püthagoraszi javított változata azáltal, hogy a dúrtercet "jobban
hangolták". Különösen népszerû volt a 16 - 18. században. Egyebek
mellett Händel is ezt használta.
Ez a kombinált temperálás egyesíti a két rendszert, amelyek maguk is a
középhangos és a püthagoraszi továbbfejlesztései voltak. Fõ
jellemzõjük, hogy minden hang saját, összetéveszthetetlen jelleget
kapott. Bach és Beethoven idején volt használatos, ma pedig különösen
akkor, amikor korábbi korszakok zenéjét adják elõ csembalón.
Arab zene megszólaltatásához használják.

Voice Set (Hangszínbeállítás)
Az
alábbiakban
leírt
paraméterek
a
[FUNCTION]

REGITRATION
MEMORY/FREEZE/VOICE SET VOICE SET oldalon állíthatók be. Ez a funkció
meghatározza, hogy a hangszínre, effektre, EQ-re és harmóniatípusra vonatkozó gyári
beállítások hangszínváltáskor érvénybe lépjenek-e, vagy megmaradjanak az aktuális
beállítások. Érdemes ON beállításban hagyni.
- A kijelzõoldal bal oldalán lévõ kijelzõgombokkal kiválasztunk egy szólamot.
- A kijelzõoldal alján beállíthatjuk minden szólamhoz a beállításcsoportokat.

Videókimenet beállítása
Az itteni funkciókkal beállíthatjuk a VIDEO OUT aljzatra kötött tévén vagy monitoron
megjelenõ dalszövegek és akkordok tulajdonságait.
Az alábbi magyarázatok a kezelési eljárás 2. lépésére vonatkoznak.
- A kijelzõoldal bal alsó sarkában beállítjuk a videónormát. A standard beállítás "PAL". Ha az
országban érvényes norma nem ez, akkor állítsuk be itt az NTSC-t. Ez a beállítás elmentésre
kerül a Backup-paraméterek között.
- A SCREEN CONTENT alatt megadhatjuk, mit mutasson a képernyõ.
 LYRICS
A VIDEO OUT csak a dalszöveget adja ki függetlenül attól, mi látható a hangszer kijelzõjén.
Így mindkettõt láthatjuk egyszerre.
 LCD
Az aktuális kijelzõtartalom jelenik meg a képernyõn.
 - Elõfordul, hogy vízszintes csíkok jelennek meg a monitoron. Ez nem hiba, eltüntethetjük õket a monitor
megfelelõ színbeállításával.
- A szemnek árt, ha túl sokáig nézzük a monitort. Tartsunk olykor-olykor szünetet, irányítsuk tekintetünket
távolabbi tárgyak felé!
- Elõfordulhat, hogy az általunk használt tévéképernyõ az itt javasolt beállítások után sem mûködik
megfelelõen, pl. az LCD jelei nem férnek fel a képernyõre, a jelek nem jól olvashatóak vagy a színek nem
felelnek meg a beállításnak.

Controllerek
Az alábbi magyarázatok az elõbbi leírás 2. lépésre vonatkoznak. Itt mindazon controllerek,
azaz szabályzók beállításait végezhetjük el, amelyek vagy a Tyros részei (beleértve a
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billentyûzetet, a modulációs tárcsát és a Pitch Bend tárcsát is), vagy amelyet a hangszerre
csatlakoztatunk (mint a pedálok).
 FOOT PEDAL (Szabályzó pedál)
A [FUNCTION] CONTROLLER  FOOT PEDAL oldalon a hangszerhez csatlakoztatott
pedálokhoz különbözõ funkciókat rendelhetünk. Használhatunk FC4, FC5 lábkapcsolót és
FC7 szabályozó pedált
 A három pedált bármelyik pedálaljzatra ráköthetjük.
- A kijelzõ felsõ nyílpárjával kijelöljük a pedált, amelyhez funkciót akarunk hozzárendelni.
- A FUNCTION mezõ nyilaival kijelöljük a hozzárendelni kívánt funkciót.
- A kijelzõ alsó sorában beállítjuk a paramétereket, amelyek mindig a kijelölt funkciótól
függnek.
- A pedál lenyomása és felengedése a csatlakoztatott pedáltól függõen eltérhet. Lehetséges pl.,
hogy egy funkciót egy bizonyos pedál megnyomásával bekapcsolunk, míg egy másik
pedálmodellal vagy egy másik gyártó pedáljával ugyanazt a funkciót kikapcsoljuk. A PEDAL
POLARITY beállításával megfordíthatjuk a funkció mûködtetését.
Pedállal vezérelhetõ funkciók
VOLUME*
SUSTAIN
SOSTENUTO

SOFT
GLIDE

PORTAMENTO

PITCH BEND*

MODULATION*
DSP VARIATION
HARMONY/ECHO
VOCAL HARMONY

Hangerõ-szabályozás. A kijelzõn ezt a funkciót minden szólamhoz külön be- vagy
kikapcsolhatjuk.
Normál sustainfunkció. Amikor megnyomjuk a pedált, a hang hosszabban kitart. A
pedál felengedésekor a hatás azonnal megszûnik. A kijelzõn ezt a funkciót minden
szólamhoz külön be- vagy kikapcsolhatjuk.
Amikor egy hangot vagy akkordot játszunk a billentyûzeten, és az elsõ hangnál
lenyomjuk a pedált, a kitartás addig érvényesül, amíg csak lenyomva tartjuk a pedált. A
következõ hangokra a sustain nem érvényesül. Ezzel a megoldással a sustaint
alkalmazhatjuk egy akkordra, miközben a többi hangot "staccato" játsszuk. A kijelzõn
ezt a funkciót minden szólamhoz külön be- vagy kikapcsolhatjuk.
A pedál megnyomásakor kicsit csökken a hangerõ és a hangzás valamelyest változik. A
kijelzõn ezt a funkciót minden szólamhoz külön be- vagy kikapcsolhatjuk.
A pedál megnyomásakor a hangmagasság egy félhanggal esik, majd finoman
visszacsúszik a normál hangfekvésbe, amint felengedjük a pedált. A kijelzõn a
következõ paraméterek állíthatók be:
− UP/DOWN – Meghatározza, hogy a hangmagasság felfelé vagy lefelé csússzon.
− RANGE – Félhangokban megadja a hangmagasság változását.
− ON SPEED – Meghatározza a hangmagasság-változás sebességét a pedál
lenyonása után.
− OFF SPEED – Meghatározza a hangmagasság-változás sebességét a pedál
felengedése után.
− LEFT, RIGHT 1,2,3 – Be- vagy kikapcsolja a pedálfunkciót az egyes
billentyûzetszólamokhoz.
A pedál megnyomásakor portamentóeffekt áll elõ (lágy átmenet a hangok között).
Portamento akkor idézhetõ elõ, ha a hangokat "legato" játsszuk (azaz egy hangot
leütünk, miközben az elõzõ hang még kitart). A portamentóidõ a Mixing Console
kijelzõoldalon állítható be. A kijelzõn ezt a funkciót minden szólamhoz külön be- vagy
kikapcsolhatjuk.
A pedál lenyomásakor a hangmagasság felfelé vagy lefelé csúszik. A kijelzõn a
következõ paraméterek állíthatók be:
− UP/DOWN – Meghatározza, hogy a hangmagasság felfelé vagy lefelé csússzon.
− RANGE – Félhangokban megadja a hangmagasság változását.
− LEFT, RIGHT 1,2,3 – Be- vagy kikapcsolja a pedálfunkciót az egyes
billentyûzetszólamokhoz.
Vibratóeffektet tesz hozzá s billentyázeten játszott hangokhoz.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé. A kijelzõn ezt a funkciót minden szólamhoz
külön be- vagy kikapcsolhatjuk.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
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TALK
SCORE PAGE +
SCORE PAGE SONG START/STOP
STYLE START/STOP
TAP TEMPO
SYNC START
SYNC STOP
INTRO 1
INTRO 2
INTRO 3
MAIN A
MAIN B
MAIN C
MAIN D
FILL DOWN

Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Amikor a song áll, elõrelapoz egy oldalt a kottában.
Amikor a song áll, visszalapoz egy oldalt a kottában.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az [INTRO I] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az [INTRO II] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint az [INTRO III] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint a MAIN [A] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint a MAIN [B] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint a MAIN [C] gombé.
Ugyanaz a funkció, mint a MAIN [D] gombé.
Egy Fill-in hangzik fel, amely után automatikusan a tõle balra lévõ gomb Mainszekciója következik.
FILL SELF
Egy Fill-in hangzik fel, amely után automatikusan az imént eljtászott Main-szekció
következik.
FILL BREAK
Egy break (szünet) követlezik, amely után automatikusan az imnét játszott Main-szekció
hangzik fel.
FILL UP
Egy Fill-in hangzik fel, amely után automatikusan a tõle ojbbra lévõ gomb Mainszekciója következik.
ENDING 1
Ugyanaz a funkció, mint az [ENDING/rit. I] gombé.
ENDING 2
Ugyanaz a funkció, mint az [ENDING/rit. II] gombé.
ENDING 3
Ugyanaz a funkció, mint az [ENDING/rit. III] gombé.
FADE IN/OUT
Ugyanaz a funkció, mint az azonos gombé.
FING/ON BASS
A pedállal válthatunk az akkordlefogási módok és az "On Bass" között.
BASS HOLD
Az automatikus kíséret basszushangjai kitartanak, amíg a pedált lenyomva tartjuk. A
basszus akkordváltáskor is megmarad. Ez a funkció Full Keyboard akkordlefogási
módnál nem alkalmazható.
PERCUSSION
A pedállal szólaltatjuk meg az ütõst, amelyet az [ASSIGN] kijelzõgombbal
választottunk ki (az utóbbi akkor jelenik meg, amikor kijelöljük az ütõsök típusát).
RIGHT 1 ON/OFF
Ugyanaz, mint a PART ON/OFF [RIGHT1] gomb.
RIGHT 2 ON/OFF
Ugyanaz, mint a PART ON/OFF [RIGHT2] gomb.
RIGHT 3 ON/OFF
Ugyanaz, mint a PART ON/OFF [RIGHT3] gomb.
LEFT ON/OFF
Ugyanaz, mint a PART ON/OFF [LEFT] gomb.
OTS +
Elõhívjuk vele a következõ számú One Touch Settinget (egy gombnyomásos beállítást)
OTS Elõhívjuk vele az eggyel alacsonyabb számú One Touch Settinget
* Az optimális hatáshoz használjuk a Yamaha FC7 Foot Controllert!
 A sostenuto és a portamento nem hat az Organ Flutes hangszínekre, még ha ezeket rendeltük is hozzá a
pedálhoz.

 KEYBOARD/PANEL (Billentyûzet és kezelõfelületi szabályozók)
A [FUNCTION]  CONTROLLER  KEYBOARD/PANEL oldalon a billentyûzetre és a
moduláiós tárcsára vonatkozó paramétereket állíthatunk be.
•
Modulációs tárcsa
Meghatározza a szólamokat, amelyekre a modulációs tárcsa hat.
•
INITIAL TOUCH (Billentésdinamika)
Ennél a funkciónál a hangszer méri az erõt, amellyel a billentyûket leütjük, és ezt az adatot a
hangzásra nézve eltérõ módon alkalmazza. A billentés-érzékenység közelíti a hangzást az
akusztikus hangszeréhez. Beállíthatjuk az érzékenységet az egyes billentyûzetszólamoknál.
TOUCH

Meghatározza a billentés-érzékenységet.
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TOUCH OFF LEVEL

HARD 2 - A billentyûket nagy erõvel kell leütni ahhoz, hogy elérjük a maximális
hangerõt.
HARD 1 - A billentyûket elég erõsen kell leütni ahhoz, hogy elérjük a maximális
hangerõt.
NORMAL - Ez a normál érzékenység.
SOFT 1 - Viszonylag gyenge érintésre is nagyobb hangerõt kapunk.
SOFT 2 - Nagyon gyenge leütésre is nagy hangerõvel szólal meg a hangszer.
Meghatározza a rögzített hangerõértéket, ha a TOUCH-funkciót kikapcsoltuk.

•
AFTER TOUCH
Ezt a funkciót be- és kikapcsolhatjuk minden billentyûzetszólamhoz, és az alábbi
paramétereket állíthatjuk be:
TOUCH

Meghatározza a billentés-érzékenységet.
HARD - A billentyûket elég erõsen kell leütni ahhoz, hogy változást érjük el.
NORMAL – Normál Aftertouch-reakció.
SOFT - Viszonylag gyenge érintésre is nagyobb változást kapunk.

•
TRANSPOSE ASSIGN
Meghatározza a [TRANSPOSE] gomb mûködési módját. Beállítások:
KEYBOARD
SONG
MASTER

A gomb a billentyûzeten játszott hangok magasságát transzponálja, ami azonban a
megfelelõ beállítások mellett befolyásolja a stílus és a Multi Pad lejátszását is.
A gomb csak a lejátszott song hangjait transzponálja.
A gomb a hangszer általános hangmagasságát transzponálja.

Harmony/Echo beállítások
Az alábbi magyarázatok a kezelési eljárás 2. lépésére vonatkoznak.
- A kijelzõoldal bal oldali oszlopában kiválasztunk egy harmóniatípust.
- A kijelzõ alján lévõ paramétereket beállítjuk.
- A VOLUME oszlopban beállítjuk a harmóniaeffekt hangerejét.
- A SPEED oszlopban beállítjuk az echo-, tremolo- és trillaeffekt sebességét. A paraméter
akkor él, ha egy Echo alapú effektet jelöltünk ki.
- Az ASSIGN funkcióval hozzárendeljük a harmóniaeffektet különbözõ szólamokhoz.
- Ha a CHORD NOTE ONLY beállítása ON, akkor a harmóniaeffekt csak azokra a hangokra
érvényesül, amelyek az osztásponttól balra játszott akkordokhoz tartoznak. A beállítás nem él,
ha echo-, tremolo- vagy trillaeffektet választottunk ki.
- A TOUCH LIMIT megadja a legalacsonyabb sebességértéket, amelynél a harmóniahang
még szól. Minél magasabb az érték, annál erõsebben kell lenyomni a billentyûket ahhoz, hogy
a harmóniaeffekt mûködjön.
 Harmóniatípusok
A harmóna/echo típusokat az alkalmazott effekt alapján az alábbi csoportokba lehet osztani.
Ha valamelyik harmóniatípust választottuk ki:
Az osztásponttól balra játszott akkordok határozzák meg a harmóniát. Ez azt jelenti, hogy az
osztásponttól jobbra játszott, egyszerû hangokból álló dallamhoz automatikusan egy vagy
több harmóniahang társul. (Az „1+5” és „Octave” beállításokat az akkord nem befolyásolja.)
Ha a "MULTI ASSIGN" beállítást választottuk:
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Ez a típus a különleges effektet a jobb kézzel játszott akkordokhoz rendeli hozzá
Ha az "ECHO" típusokat jelöltük ki:
Az aktuálisan beállított tempóban visszhangeffekt társul a jobb kézzel játszott hanghoz.
 Harmóniatípusok
Ha egy harmóniatípust választottunk ki, az effekt a kiválasztott típusnak és a bal kézzel
játszott akkordoknak megfelelõen adódik hozzá a jobb kézzel játszott hangokhoz.
 Echo-típusok
Ha az egyik echo-típust választottuk ki, a megfelelõ effekt (echo, trilla, tremolo) az aktuálisan
beállított tempóban adódik hozzá a jobb kézzel játszott hangokhoz, mégpedig az [ACMP] és
[LEFT] ON/OFF állapotától függõen, A trillánál két, egyszerre leütött hang váltva hangzik fel.
 Multi Assign
Ez az effekt a jobb kézzel játszott hangokhoz automatikusan különbözõ szólamokat
(hangszíneket) rendel hozzá. Ha pl. három hangot játszunk egymás után, az elsõhöz a RIGHT
1, a másodikhoz a RIGHT 2, a harmadikhoz a RIGHT 3 hangszíne rendelõdik hozzá, az
[ACMP] és [LEFT] ON/OFF állapotától függõen.
 Paraméterek
 A VOLUME oszlopban beállítjuk a harmóniaeffekt hangerejét.
 A SPEED oszlopban beállítjuk az echo-, tremolo- és trillaeffekt sebességét. A paraméter
akkor él, ha egy Echo alapú effektet jelöltünk ki.
 Az ASSIGN funkcióval hozzárendeljük a harmóniaeffektet különbözõ szólamokhoz.
 Ha a CHORD NOTE ONLY beállítása ON, akkor a harmóniaeffekt csak azokra a
hangokra érvényesül, amelyek az osztásponttól balra játszott akkordokhoz tartoznak. A
beállítás nem él, ha echo-, tremolo- vagy trillaeffektet választottunk ki.
 A TOUCH LIMIT megadja a legalacsonyabb sebességértéket, amelynél a harmóniahang
még szól. Minél magasabb az érték, annál erõsebben kell lenyomni a billentyûket ahhoz, hogy
a harmóniaeffekt mûködjön.

Egyéb beállítások (Utility)
Az alábbi magyarázatok a kezelési eljárás 2. lépésére vonatkoznak.
 CONFIG 1
Az alábbi paramétereket a [FUNCTION]  UTILITY CONFIG1 kijelzõoldalon állíthatjuk
be.
 A Fade In/Out-funkció paraméterei
FADE IN TIME
FADE OUT TIME
FADE OUT HOLD TIME

Meghatározza, meddig tartson a beúszás, azaz a minimumról a maximumra való
emelkedés. Határértékek: 0 – 20,0.
Meghatározza, meddig tartson a kiúszás, azaz a maximumról a miniimumra való
csökkenés. Határértékek: 0 – 20,0.
Meghatározza, meddig marad 0 értéken a hangerõ a kiúszás után. Határértékek: 0 –
5,0.

 A metronóm paraméterei
A metronóm „ketyegése” segít tartani a tempót gyakorláskor, vagy lehetõvé teszi egy
bizonyos tempó kipróbálását. A metronómot a METRONOME [START/STOP] gombbal
mûködtetjük, a tempót a [TEMPO] gombbal állítjuk be.
VOLUME
SOUND

Meghatározza a metronóm hangerejét.
Meghatározza, hogy az ütemek elsõ ütését kísérje egy csengõszó vagy sem.
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TIME SIGNATUE

Megadja a metronóm máködésének ütemmértékét. Rendszerint a kiválasztott
stílusnak vagy songnak megfelelõ mértéket állítunk be.

 A TAP-funkció paraméterei
Ez lehetõvé teszi a Tap funkció használatakor meghatározott dobhangszín és tempó beállítását
 PARAMETER LOCK
Ezzel a funkcióval bizonyos paramétereket letilthatunk, így ezek csak a kezelõfelületen át
lesznek elérhetõek (és nem pl. a Registration Memory-n, OTS-beállításon, Music Finderen
stb. keresztül). Ha pl. a Split Point paramétert tiltottuk le, csak közvetlenül a [FUNCTION] 
SPLIT POINT kijelzõn változtatható meg, semmilyen más módon.
 CONFIG 2
Az alábbi paramétereket a [FUNCTION]  UTILITY CONFIG2 kijelzõoldalon állíthatjuk
be.
 Display Voice Number (A hangszínszám kijelzése)
Meghatározza, hogy a Voice Open/Save kijelzõjén a hangszínbank és hangszínszám látható
legyen-e. Az opció hasznos lehet akkor, ha ellenõrizni akarjuk az MSB/LSB bankszámot és
programszámot, amikor a hangszínt egy külsõ MIDI-berendezéssel akarjuk lejátszani.
 Speaker
Meghatározza, hogy a beépíthetõ hangszórók kiadjanak-e hangot vagy sem.
HEADPHONE SW
ON
OFF

A hangszórók normálisan mûködnek, csak akkor némulnak el, ha fejhallgatót
kötünk be a PHONES aljzatra.
A hangszórók mindig szólnak.
A hangszórók nem szólnak.

 DISK
A [FUNCTION] UTILITY DISK oldalon az adatrögzítõ lemezekkel kapcsolatos
mûveleteket lehet végrehajtani. Ez az adatrögzítõ lehet floppy vagy merev lemez.
 Olvassuk el feltétlenül az útmutató elején található szakaszt a lemezmeghajtók kezelésérõl!
- HARD DISK SLEEP TIME: a külön beszerelhetõ merev lemez, ha egy ideig nem
használjuk, energiatakarékos üzemmódra vált át, ezzel élettartama megnõ, és csökken a
zavaró zörejek lehetõsége. A várakozási idõt itt állíthatjuk be.
- FLOPPY DISK SONG AUTO OPEN: Songok automatikus megnyitása – ON beállításnál a
Tyros automatikusan beáll a lemez elsõ songjára, amikor behelyezünk egy lemezt a
meghajtóba.
- FLOPPY DISK/HARD DISK FORMAT: Itt formázhatjuk az adathordozót.
 Egy adathordozó formázásakor minden adat törlõdik! Formázás elõtt ellenõrizzük, tartalmaz-e az
adathordozó fontos adatokat!

- FLOPPY DISK DISK TO DISK COPY: Adatmásolás egyik floppyról a másikra.
 - 2DD és 2HD lemez között nem lehet adatokat másolni, csak azonos típusú lemezek között.
- A kereskedelemben kapható zenei adathordozókat védi a szerzõi jog. Ezek másolása csak magáncélra
engedélyezett, különben szigorúan tilos. Egyes zenei alkalmazások ezért másolásvédettek.

 Lemezrõl lemezre való másolás
Ezzel a funkcióval fontos adatokat két lemezen is megõrizhetünk. Mivel egyszerre csak egy
lemez fér a meghajtóba, a forráslemez tartalmát bemásoljuk a Tyros memóriájába, majd onnan
átmásoljuk a céllemezre.
1 Tartsuk készenlétben a céllemezt, és tegyük be a megõrizni kívánt adatokat
tartalmazó forráslemezt a meghajtóba!
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1 A [FUNCTION]  UTILITY DISK kijelzõn megnyomjuk a [FLOPPY DISK TO
DISK COPY] gombot. Indul az adatok bemásolása a belsó memóriába. Amikor ennek vége,
a kijelzõn olvasható az üzenet, hogy tegyük be a másik lemezt.
1 Kivesszük a forráslemezt, és betesszük a céllemezt. A másolás folytatódik (a belsõ
memóriából a céllemezre). Nagyobb adatmennyiségnél a folyamatot több szakaszra is fel kell
osztani. Lemezcserénél kövessük a kijelzõ utasításait! A mûvelet végén a kijelzõn megjelenik
az üzenet, hogy az adatok másolása sikeresen megtörtént.

 Egy adathordozó formázása
Az eljárást, amellyel egy üres lemezt (3,5 collos, 2HD vagy 2DD) vagy egy külön beszerelt
merev lemezt alkalmassá tesszük a Tyrosban való használatra, formázásnak nevezzük. Ez a
mûvelet az összes adat gyors törlésére is használható. Ennél az eljárásnál azonban óvatosnak
kell lennünk, mivel az adathordozó minden adata törlõdik! A formázás után a 2HD lemez
kapacitása 1,44 MB, egy 2DD lemezé 720 KB.
Formázáshoz betesszük a lemezt a meghajtóba, és a [FUNCTION]  UTILITY DISK
kijelzõn megnyomjuk a [FLOPPY DISK FORMAT] vagy [HARD DISK FORMAT] gombot,
majd követjük a kijelzõ üzeneteit.
 A Tyros képes merev lemezt is formzni, de csak egy particióra, többet nem lehet létrehozni. Ha azonban a
lemezt elõzõleg más hangszerrel, mint pl. PSR-9000 vagy 9000Pro, több particióra formázták, a Tyros kezelni
tud max. 4 particiót is.

 Testre szabás – OWNER kijelzõ
A [FUNCTION]  UTILITY OWNER oldalon a használóra jellemzõ beállításokat
végezhetünk, pl. megadhatjuk a nevünket, és választhatunk egy háttérképet.
 OWNER NAME (A tulajdonos neve)
Megnyomjuk az [OWNER NAME] kijelzõgombot, ha be akarjuk adni a nevünket. A
névbevitel módját l. korábban. Ez a név automatikusan megjelenik a hangszer
bekapcsolásakor.
A név bevitele után az [EXIT] gombbal lépünk ki a UTILITY kijelzõbõl, kikapcsoljuk a
hangszert, majd ismét vissza. A bevitt név megjelenik alul a bevezetõ kijelzõn.
 LANGUAGE (Nyelv)
Ezen az oldalon választhatjuk ki, milyen nyelven adja a hangszer az üzeneteket.
 MAIN PICTURE (Kép a fõ kijelzõhöz)
Itt választhatjuk ki a képet, amelyet háttérként akarunk a fõ kijelzõhöz.
A [FUNCTION]  UTILITY OWNER oldalon megnyomjuk a [MAIN PICTURE]
gombot, hogy elõhívjuk a fõ kijelzõ képeinek Open/Save kijelzõoldalát. Itt választhatunk
egyet a memóriában lévõ képekbõl. A kiválasztás után az [EXIT] gombbal visszatérünk a fõ
kijelzõhöz, ahol máris megjelenik az új háttérkép.
Saját képek használata
Betölthetjük kedves rajzainkat háttérképnek. A következõ szempontokra kell tekintettel
lennünk:
• Csak Bitmap-fájlokat (.bmp) használhatunk.
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• Csak olyan képeket használhatunk, amelyek nem nagyobbak 640 x 480
pixelnél.
• Ha egy lemezen lévõ képfájlt választunk ki, valószínûleg tovább tart, amíg
megjelenik a háttérben. Hogy felgyorsítsuk a folyamatot, a háttérnek szánt képet
másoljuk be az Open/Save kijelzõn a floppyról a felhasználói memóriába.
• Ha egy lemezen lévõ képfájlt választunk ki, a kiválasztott háttérkép a hangszer
újabb bekapcsolásakor nem jelenik meg, hacsak nincs a meghajtóban ugyanaz a lemez.

 System Reset (A rendszer visszaállítása a gyári értékekre)
Az alábbiak a [FUNCTION]  UTILITY SYSTEM RESET oldalra vonatkoznak.
A kijelzõ bal oldalán a FACTORY RESET mûveletet, azaz a gyári beállítások visszaállítását
hajtjuk végre.
 A [FACTORY RESET EXECUTE] megnyomásával állítjuk vissza a kijelölt elemek gyári
beállításait.
 Kipipáljuk azon elemek négyzetét, amelyek gyári beállításait vissza akarjuk állítani.
A kijelzõ jobb oldalán a CUSTOM RESET mûveletet, azaz a felhasználói beállítások
visszaállítását hajtjuk végre. Itt négy beállításcsoportot találunk, amelyek kijelzõgombját
megnyomva behívjuk a megfelelõ Open/Save kijelzõoldalt, ahol kiválasztunk egy fájlt.
 Factory Reset – A gyári beállítások visszaállítása
Ezzel a funkcióval visszaállíthatjuk a Tyros állapotát a gyári beállításokra. A mûvelet elõtt
meghatározhatjuk, az alábbi hat elem közül melyiket akarjuk visszaállítani.
SYSTEM SETUP
MIDI SETUP
USER EFFECT
MUSIC FINDER
FILES & FOLDERS
CUSTOM VOICE

Visszaállítja a rendszerbeállításokat. Ehhez azt is megtehetjük, hogy megnyomjuk a
legmagasabb billentyût (C7), miközben bekapcsoljuk a hangszert. A külön adatlistából
tudjuk meg, melyek szorosan véve a rendszerparaméterek.
Visszaállítja a MIDI-beállításokat, beleértve a felhasználói memóriéban lévõ MIDIsablonokat is.
Visszaállítja a felhasználói effektbeállításokat, beleértve a Mixing Console kijelzõn
létrehozott felhasználói effekt-, Master EQ-, kompresszor- és Vocal Harmonytípusokat.
Visszaállítja a Music Finder-adatokat.
Törli a felhasználói memória valamennyi fájlját és mappáját.
Törli az összes saját hangszínt a Preset memóriából.

 Custom Reset – A felhasználói beállítások visszaállítása
Az alábbi négy kategóriában visszaállíthatunk felhasználói beállításokat fájlokból, amelyeket
a felhasználói memóriában vagy lemezen tárolunk.
SYSTEM SETUP
MIDI SETUP
USER EFFECT
MUSIC FINDER

A paraméterek, amelyeket a UTILITY kijelzõoldalakon és a mikrofonbeállításoknál
vlgeztünk, egyetlen System Setup-fájlban vannak. Mely paraméterek tartoznak ide, a
külön adatlistából tudhatjuk meg.
A MIDI-beállításokat, amelyek a felhasználói memóriában lévõ MIDI-sablonokat
fogják át, egyetlen fájl tartalmazza.
A felhasználói effektbeállításokat, amelyek a Mixing Console kijelzõoldalon
létrehozott felhasználói effekt-, Master EQ-, kompresszior- és Vocal Harmonytípusokat ölelik fel, egyetlen fájl tartalmazza.
A Music Finder valamennyi gyári és felhasználói adatcsoportját egyetlen fájl
tartalmazza.
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Függelék

Külön megvásárolható hangszórók beszerelése
Ellenõrizzük, hogy valamennyi alkatrész, beleértve a TRS-MS01 hangszórórendszert is,
megvan-e! A szereléshez csillagcsavarhúzóra lesz szükségünk.
1 Kikapcsoljuk a hangszert, és kihúzzuk a hálózati kábelt. Ügyeljünk rá, hogy
minden csatlakoztatott berendezés kábelját is kihúzzuk!
2 Eltávolítjuk a Tyros hátoldalán kévõ négy csavart.
3 A hangszórótartókampót a csavarokkal, amelyeket az imént eltávolítottunk,
felerõsítjuk a hátoldalra.
 Hogy melyik tartót hová erõsítjük, teljesen mindegy.
1 A két hangszórót a megfelelõ szögbe beállítva felerõsítjük a két tartóra.
 - Hogy melyik hangszórót hová erõsítjük, teljesen mindegy.
- Ha a hangszórók irányultságát meg akarjuk változtatni, kipattintjuk az emelõt, elfordítjuk a hangszórót, és
visszazárjuk az emelõt.

1 A hangszórót a kábellal összekötjük a Tyros megfelelõ kimeneteivel.
 Mindkét kábelt lehet mindkét oldalon használni.
1 A subwoofert is rákötjük a Tyos megfelelõ kimeneteire.
2 A Tyros és a subwoofer hálózati kábelét bedugjuk egy megfelelõ konnektorba.
3 A két berendezés hangerõ-szabályzóját elõször a minimumra állítjuk, azután
bekapcsoljuk elõbb a subwoofert, azután a Tyrost.
4 Végül beállítjuk mindkét berendezésen a megfelelõ hangerõt.

Külön megvásárolható merev lemez beszerelése
Egy külön megvásárolható winchesterrel jelentõsen kibõvíthetjük adattárolási lehetõségeinket.
A winchesternek IDE-kompatibilisnek kell lennie, a mérete legyen 2,5”. Az ezen feltételeknek
megfelelõ merev lemezek közül sem lehet mindegyiket beszerelni a Tyrosba.

 FIGYELEM!

•

Minden berendezést kapcsoljunk ki, és a kábelt húzzuk ki a konnektorból illetve
szüntessük meg az összeköttetéseket, mielõtt hozzáfogunk a szereléshez! Ha nem így
teszünk, fennáll az áramütés veszélye, ha pedig csatlakozó kábel bennmarad, az
installáláskor zavarokat okozhat.
•
Vigyázzunk, nehogy egy csavart beleejtsünk a hangszerbe! Ha mégis megtörténik, igyekezzünk
minél elõbb kivenni, mielõtt bekapcsolnánk a hangszert! Az oda nem való csavar üzemzavart vagy
súlyos károsodást is okozhat. (Ha nem találjuk meg a csavart, forduljunk a Yamaha márkaszervízhez!)
•
Az eszközöket az útmutató szerint szereljük be! A szakszerûtlen szerelés rövidzárlatot okozhat,
amelynek eredménye súlyos károsodás vagy tûz.
•
Bánjunk óvatosan az eszközökkel! Ne szereljük szét õket, ne tegyük ki túlzott nyomásnak, erõs ütésnek!
Ne ejtsük le, és ne tegyük ki rázkódásnak, hogy elkerüljük a károsodást vagy hibás funkciókat!
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 VIGYÁZAT!
•
A szerelési munkák megkezdése elõtt érjünk hozzá egy pillanatra a fémfelülethez, amelyre
az eszközök házát erõsítették, vagy bármilyen más fémfelülethez! Ezzel levezetjük a test esetleges
elektrostatikus feltöltõdését.
•
Kerüljük az elektrosztatikus feltöltõdést! Elõfordulhat, hogy a kártya IC-chipjeinek árt a
feltöltõdés. Mielõtt megfogjuk a kártyát, ne érjünk hozzá lakkozott fémtárgyakhoz vagy földelt
készülékek földvezetékéhez!
•
Ne érjünk hozzá a szabad fémrészekhez! Viseljünk kesztyût! Ez érintkezési problémákat
és esetleg sérüléseket okozhat.
•
A kábel kihúzásakor vigyázzunk, hogy ne essen a lemezre! A kábel meghajlítása a kábel
eltöréséhez vagy üzemzavarhoz vezethet.
•
Minden csavarnak megvan a maga helye, ne próbáljuk meg máshová becsavarni õket!
•
Ne használjunk más csavart, mint amely a hangszerhez tartozik!
 - 12,7 mm-nél magasabb winchestereket nem lehet beszerelni.
- Információt a megfelelõ winchesterekrõl a Yamaha-kereskedõk nyújtanak. A beszerelést saját
felelõsségünkre végezzük, a Yamaha nem felel a károkért vagy sérülésekért, amelyek a szakszerûtlen
beszerelésbõl vagy nem a Yamaha által ajánlott merev lemez használatából fakadnak.

Bizonyosodjunk meg róla, hogy megfelelõ winchesterünk van, és készítsünk elõ egy
csillagcsavarhúzót!
1 Kikapcsoljuk a hangszert, és kihúzzuk a hálózati kábelt. Ha más
berendezéseket csatlakoztattunk a hangszerre, azoknak a kábelét is kihúzzuk.
1 Megfordítjuk a berendezést, hogy hozzáférjünk az aljához. Hogy a
kezelõfelület ne károsodjon, valamilyen puha felületre, pl. takaróra tegyük a
hangszert!
 Az eredeti útmuttaóban megjelölt lemezt nem szabad eltávolítani!
1 Most hozzáférünk a hangszer aljához. Eltávolítjuk a nyolc csavart egy
csillagcsavarhúzó segítségével. Más csavarhoz ne nyúljunk!
1

Levesszük a winchester fedelet.

1

Eltávolítjuk a négy csavart a rekesz tetejébõl.

1 A winchestert úgy tartjuk, mint az útmutató 163. oldalán látható. Az egység
helye felül legyen, a winchesternek is a felsõ része mutasson felfelé! A fedõlapot
megfordítva láthatjuk a lyukakat. A lyukak elhelyezése winchesterenként eltérõ
lehet. Az elõbb eltávolított ezüst színû csavarok segítségével erõsítsük a winchestert
a helyére! Elõször a felénk nézõ oldalon lévõ két csavart húzzuk meg!

 A merevlemez-meghajtótól függõen vagy az A, vagy a B csavarhelyeket használhatjuk. Az útmutató
példáján az A helyeket használtuk.

1 Visszafordítjuk a fedelet, majd lefejtjük a széles kábelt. Óvatosan elvégezzük a
bekötést. A merevlemez csatlakozópontján középen "hiányzik" egy stift. Ehhez igazítva
dugjuk be a dugót! Vigyázzunk, hogy a stiftek ne görbüljenek el! A jobb szélsõ négy
stift nem él.
1

A négy fekete csavarral visszatesszük a helyére a winchester fedõlemezét.

1

A Tyros rekeszének fedõlemezét is visszatesszük a hat csavarral.
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1 Ellenõrizzük, mûködik-e a winchester!
Bekapcsoljuk a hangszert. A DISK kijelzõoldalra váltunk, és elvégezzük a Format Hard
Disk mûveletet. Ha ez zökkenõmentesen végbemegy, akkor minden rendben van.
 - Ha olyan winchester szereltünk be, amelyet elõtte egy PSR-8000-ben használtak, és bekapcsoljuk a
Tyrost, a kijelzõ felszólít minket az adatok konvertálására. Ha erre a válasznuk „YES”, a lemezen lévõ
fájlokat a hangszer úgy konvertálja, hogy a Tyros kijelzõjén megjelenhessenek, de ettõl még megnyitni
nem lehet õket. Ha a fájlokat a Tyrosban is használni akarjuk, a CD-ROM-on szállított File Converter
programot kell használnunk egy számítógépen.
- Ha olyan winchester szereltünk be, amelyet elõtte egy PSR-9000-ben vagy 9000Pro-ban használtak, és
bekapcsoljuk a Tyrost, a fájlok azonnal megjelennek, és a songfájlokat használhatjuk is. A stílus-, Multi
Pad- és Registration Memory-fájlokat azonban a File Converterrel konvertálni kell.

Hibakeresés
Probléma
Mobiltelefon használatakor zajok lépnek fel.

Lehetséges ok/Elhárítás

Ez gyakran elõfordulhat. Kapcsoljuk ki a telefont vagy
vigyük messzebb a hangszertõl!
Hiába ütjük le a billentyût, nincs hang.
- A RIGHT1/2/3/LEFT-hangerõt a BALANCE oldalon
túl alacsonyra állítottuk. Csavarjuk fel!
- Kikapcsoltuk a helyi vezérlést (Local Control).
Kapcsoljuk be!
- A [MASTER VOLUME] vagy a pedálhangerõ túl
alacsony, Csavarjuk feljebb!
- Be van kapcsolva az illetõ szólam? ([PART ON/OFF]
gomb)
- Él a megfelelõ csatorna? ([CHANNEL ON/OFF])
- A PHONES aljzatra esetleg fejhallgatót kötöttünk.
Húzzuk ki!
- Dugó van a LOOP SEND aljzatban. Húzzuk ki!
- A lábkapcsoló a megfelelõ aljzatra van kötve?
- A [FADE IN/OUT] gombot lenyomtuk, és a zeneszám
a végére ért, így a hangzás elnémult. Nyomjuk meg a
gombot még egyszer, amíg a lámpa kialszik!
- Ellenõrizzük, jól van-e csatlakoztatva a hangszóró!
Az Open/Save kijelzõn kiválasztott hangszín nem szól. Ellenõrizzük, hogy a kiválasztott szólam/csatorna él-e!
- Nem az összes egyszerre leütött billentyû ad hangot. A hangszer többszólamúságának kereteit túlléptük. A
- "Kimaradás" áll be az automatikus kíséretnél, amikor TYROS egyszerre max. 128 hangot tud megszólaltatni,
játszunk a billentyûkön.
ebben benne vannak a RIGHT 2,3, LEFT hangszín, a
kíséret-, song- és Multi Pad-hangok is. A határ
túllépésekor az elõbb játszott hangok elnémulnak, és az
utóbb játszottak hangzanak fel.
Nem történik semmi, ha megnyomunk egy kezelõfelületi Talán a lemezmûveletek egyike él. Ilyenkor semmilyen
gombot.
kezelõfelületi mûveletet sem lehet végezni.
- Nincs hang az automatikus kíséret indításakor.
Talán be van kapcsolva a külsõ taktusvezérlés (MIDI
- A Multi Pad nem szól.
EXTERNAL)Ellenõrizzük!
Az automatikus kíséret nem indul, hiába van
Biztos, hogy az akkordokat a beállított lefogási módnak
szinkronstart-készültségben, pedig leütöttünk egy
megfelelõen játsszuk, a megfelelõ billentyûzet-szakaszon
billentyût.
(bal oldalon)?
A stílusból csak a ritmust hallani.
Be van-e kapcsolva a kíséret [ACMP]?
A harmóniafunkciót nem lehet bekapcsolni.
Ez akkor lehet, ha az akkordlefogási mód "Full Key",
vagy ha egy dobszet-hangszínt választottunk ki.
Válasszunk másik lefogási módot vagy másik hangszínt!
Bizonyos hangok hamisak.
Ellenõrizzük, hogy ezeknek a hangolása "0"-n van-e.
Az akkordokat a hangszer az osztáspont ellenére bárhol Ha az akkordlefogási mód "Full Keyboard, a hangszer az
felismeri.
akkordokat a teljes billentyûzeten felismeri, az
osztáspont beállításától függetlenül.
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Ha a Vocal Harmony-funkció torz vagy hamis hangot Ügyeljünk, hogy a mikrofon minél kevesebb zajt
ad, lehet, hogy a mikrofon a hangunk mellett zajt is vesz vegyen!
- ez lehet a hangszer automatikus kísérete is. Különösen -Énekeljünk közelrõl a mikrofonba!
a basszushangok okozhatnak zavart.
- Használjunk irányérzékeny mikrofont!
- Csavarjuk le a hangerõket!
- Tartsuk távol a mikrofont a hangszórótól!
- A MIC SETUP kijelzõn a „3 Band EQ” funkcióval
csökkentsük a basszusfrekvenciát!
A mikrofon bemeneti jelét és a Vocal Harmony hangját Ez normális. A mikrofon audióbemenetén át nem lehet
nem lehet felvenni.
felvételt készíteni.
Hangszínváltáskor változnak az effektek.
Normális jelenség, hiszen minden hangszínhez tartozik
egy gyárilag beállított effekt is, amely automatikusan
elõhívódik, ha a megfelelõ Voice Set paraméter él.
- Kis különbség van a billentyûzeten játszott hangok
Normális jelenség a Sampling rendszerben.
minõségében.
- Egyes hangszínek gerjednek.
- Egyes hangok vagy a vibrato lényegesen erõsebb.
Egyes hangszínek az alsó vagy a felsõ regiszterekben Egyes hangszínek hangfekvése korlátozott. A határ
való játékkor egy oktávval feljebb ugrik.
túllépésekor a hangfekvés eltolódik. Ez normális.
Az automatikus kíséret akkordjai nem változnak, vagy - Biztos, hogy a bal oldalon játszottunk?
egy akkord nem kerül felismerésre.
- Lehetséges, hogy nem a beállított akkordlefogási
módot alkalmaztuk.
A mutatott szabad memóriahely nem felel meg a
A mutatott érték csak közelítõ.
valóságnak.
A Vocal Harmony funkció nem képezi a megfelelõ
Ellenõrizzük, hogy az illetõ Vocal Harmony módozathoz
harmóniahangokat.
megfelelõ meghatározási módot választottuk-e ki a
harmóniahangok képzéséhez!
A hangszínek nem tiszták.
Egyes hangszínek a a szûrõ vagy az EQ beállításai miatt
„zajosak” lesznek. Ez a hangszer hanggenerátorának
mûködése miatt elkerülhetetlen. Ehhez az említett
beállításokat kell megváltoztatni.
A hangzás torz vagy zajos.
- A MASTER VOLUME túl hangosra van állítva.
- Kapcsoljuk ki a fölösleges effekteket!
- Amikor saját hangszínt hozunk létre, egyes
filterbeállításoknál torzulhat a hang.
- Esetleg a mély sávokat túl magasra állítottuk be a
keverõpulton?
- Különös "kórushatás" vagy "kettõs" hangzás
- Esetleg az RIGHT1 és 2 szólamok be vannak
érzékelhetõ.
kapcsolva, és ugyanazt a hangszínt társítottuk hozzájuk?
- A hangzás néha megváltozik a billentyûn való játék
- Ha a MIDI OUT-ra egy szekvencert kötöttünk, azt
közben.
pedig vissza a MIDI IN-re, akkor a Local Controlt ki
kell kapcsolni, hogy a MIDI-interferenciát elkerüljük.
A fõ kijelzõ nem jelenik meg bekapcsoláskor.
Ez akkor történhet meg, ha egy új winchestert
installáltunk. Ennek némelykor az az eredménye, hogy
hosszabb idõnek kell eltelnie, mire megjelenik a fõ
kijelzõ.
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Szómagyarázat
A
Aftertouch: MIDI-üzenet, amelyet egy MIDI-billentyûzet akkor küld, amikor a leütés után
még rányomunk egy billentyûre.
Automatikus kíséret: Funkció, amely elõre beprogramozott ritmusokat, basszusokat és
akkordokat hoz létre az éppen játszott hangokhoz és akkordokhoz (vagy fogadott MIDIjelekhez).

B
Bal kezes billentyûzetszakasz: Az osztásponttól balra esõ szakasz. Itt játsszuk a bal (LEFT)
hangszínt, továbbá az akkordokat, amelyekkel a stílus lejátszását vagy a Harmony és Vocal
Harmony effekteket vezéreljük.
Bevillanó ablak: Egy kis kijelzõablak, amely átmenetileg látható a kijelzõn.

C
Chorus: Effekttípus, amely a hangzásnak térhatást és teltséget kölcsönöz megkettõzve és
eltolva a jelet. Eredmény: mintha egyszerre több hangszer szólna.
Clock (Órajel) : 1. A MIDI-szekvenciaadatok idõbeli felbontási egysége. A szekvencer egy
song vagy pattern lejátszási pozícióját a következõ három paraméterrel adja meg: ütem, ütés,
órajel.
2. „MIDI Clock” a jelentése, és mint Realtime System Message (valós idejû rendszerüzenet)
definiálható. Ezt az üzenetet a berendezés meghatározott intervallumokban (24-szer egy
negyedhang alatt) küldi, hogy szinkronba kerüljön más MIDI-berendezésekkel.
Egy MIDI-szekvencernél megválasztható,
hogy a szinkronizálást a hangszer belsõ
rendszerideje vagy külsõ ütemjel irányítsa-e. Ez utóbbit egy MIDI-bemeneti csatornán lehet
venni.
Controller (Control Change): MIDI-üzenetek egy csoportja, amelyek akkor kerülnek
továbbításra, amikor egy „Contollert” (szabályzót), mint pl. a modulációstárcsa, pedál stb.
mûködtetünk. Minden szabályzóhoz tartozik egy Control-szám.

E
Effekt: Berendezés vagy funkcióegység, amely a hangzást befolyásolja. A DSP (digitális
jelprocesszor) áramkörök változtatják meg a hangzást. A hangszer két effekttípust kínál: DSPeffekteket (pl. Reverb, Chorus, DSP és DSP-variációk) és egyéb effekteket (Harmony/Echo,
Initial Touch, Sustain, Poly/Mono).
Eventlista: A song-, stílus- és Multi Pad-generátor hasznos eszköze, amellyel egy song
minden eseményéét kronologikusan (ütemek, ütések és órajelek szerint) rendezi el; egy
eventlistán pontos változtatásokat hajthatunk végre az eventeken.

F
Factory Reset (A gyári beállítások visszaállítása): Ezek azok a beállítások, amelyeket a
hangszer kiszállítása elõtt programoztak be.
Flash-ROM: A hagyományos ROM-mal (Read Only Memory) szemben ezt át lehet írni, és
alkalmas saját adatok tárolására.

G, Gy
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Gate Time: Hanghosszúság, az az idõ, amíg egy hang szól (nem mindig azonos a
hangértékkel). Ha egy MIDI-szekvencerrel történõ lépésenkénti felvételnél (Step Recording)
hangeventek lépnek fel, a Gate Time a Step Time százalékos értékeként fejezhetõ ki. 100%-os
Gate Time esetén a hangok legato, 80 és 90% között normál módon, 50% körül staccato
szólnak.
Gyári/Elõzetes beállítás: A Tyros belsõ memóriájának tartalma, amelyet a gyárban,
kiszállítás elõtt programoztak be. Több fajtája van, pl. gyári beállítású hangszínek, songok
vagy hullámformák. Ellentettjük a felhasználói (User) adatok, amelyeket magunk állítunk elõ.

H
Hozzáférési út: A fájl elérési útvonala a könyvtárrendszerben (mappák rendszerében).

L
LFO: A Low Frequency Oscillator (alacsony frelvenciás oszcillátor) rövidítése. Rezgõkör,
amely alacsony frekvenciájú jeleket hoz létre. Ezek modulálják a hangmagasságot, a hangerõt
vagy a szûrõt, és így effekteket hoznak létre, mint a vibrato, tremolo vagy wah.
Lower: A billentyûzetnek az osztásponttól balra esõ szakasza, LEFT szólam. Nem
befolyásolja az [ACMP] státusa.

M
Mélység: Az az intenzitás vagy fok, ahogyan egy paraméter beállítása az eredeti hangzásra
hat.

N
Note On/Off (Hang be/ki): MIDI-üzenetek, amelyek a billentyázeten vagy másik hangszeren
játszott hangokat képviselik. Egy billentyû lenyomásával Note On, felnegedésével Note Offüzenet keletkezik. Egy Note On-üzenet tartalmazza a hang számát, valamint egy Velocityértéket (billentéserõsség).

P
Program Change (Programváltás): MIDI-üzenet, amely a programhelyek kiválasztását (pl.
hangszíneknél) tartalmazza. A bankszám megadásával bármely hangszínt behívhatjuk a
MIDI-n keresztül.

R
RAM: „Random Access Memory”, amely olvasható és írható. Használható az adatfeldolgozás
puffermemóriájaként és adattárolásra.
Reverb: Téreffekt; effekt, amely egy helyiség vagy színpad akusztikai jellemzõit szimulálja.
Az a hanghullám, amely a fülünkbe jut, a közvetlen jelbõl és a környezeti elemekrõl (fal,
mennyezet stb.) visszaverõdõ jelbõl áll. A „Reverb” számítás útján modellálja ezeket a
visszaverõdéseket. Ezek a visszaverõdések néhol visszhang formájában jelentkeznek, a
„Reverb” azonban ennél több: több, keveredõ visszhang eredménye.
Revoice: Funkció, amellyel egy szólam vagy csatorna hangszínét a kiválasztott songhoz vagy
stílushoz egy kifejezetten a Tyroshoz kiválasztott hangszínné alakítjuk át.
ROM: „Read Only Memory”, csak olvashat memória, amelybe nem lehet írni és amelyet nem
lehet törölni. A gyári alapbeállítások itt vannak.
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S
Songpozíció: A songadatok azon pontja, ahonnan a lejátszás kezdõdik vagy ahol a
lejátszásnak vége, vagy ahová felvételnél beadjuk a hangokat. A songpozíciót ütem, ütés és
órajel szerint adjuk meg.

U
Upper (felsõ szakasz): A billentyûzet jobb oldala, ahol a hangszíneket a RIGHT 1, 2, 3
helyett játsszuk.
User: Azok az adatok, amelyeket magunk hozunk létre a hangszeren. Különbözõ tíousai
vannak, mint User-hangszínek, User-songok, User-hullámformák. Ellentettjük a gyárilag
beprogramozott adatok.

V
Velocity: Az erõt illetve sebességet képviselõ számérték, ahogyan egy hangot leütünk. A Note
On-üzenet része.
Vibrato: Játékeffekt, amely a hangmagasság periodikus váltakozásából fakad, és pl. a
modulációs tárcsával vezérelhetõ.

