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ODDÍL SE ZVLÁŠTNÍMI ZPRÁVAMI

Pro tento výrobek používejte baterie nebo vnější zdroj elektrické energie
(adaptér). NEPŘIPOJUJTE tento výrobek k žádnému jinému zdroji energie nebo
adaptéru než k tomu, který je popsán v této příručce, na štítku, nebo je speciálně
doporučen firmou Yamaha.

UPOZORNĚNÍ:
Tento výrobek by měl být používán pouze se součástkami (např. vozík, pult nebo
stojan), které dodává nebo doporučuje firma Yamaha. Jestliže používáte vozík
nebo jiný doplněk, sledujte bezpečnostní poznámky a instrukce, které doplňkový
výrobek provázejí.

TECHNICKÉ PARAMETRY SE MOHOU MĚNIT:
Informace, které obsahuje tento uživatelský manuál, byly platné v době, kdy byl
vydán. Firma Yamaha si však vyhrazuje právo změnit nebo upravit jakékoli
technické parametry bez ohlášení nebo povinnosti aktualizovat existující
součástky.

Tento výrobek - ať už sám nebo v kombinaci se zesilovačem, sluchátky či
reproduktory – může vytvářet hladiny zvuku, které mohou zapříčinit ztrátu sluchu.
NEPRACUJTE dlouhou dobu při vysoké hlasitosti nebo hladině zvuku, která je
nepříjemná. Jestliže vám zvoní v uších nebo máte-li pocit, že přicházíte o sluch,
měli byste se poradit s audiologem.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Čím hlasitější je zvuk, tím dříve se mohou vyskytnout
poruchy sluchu.

UPOZORNĚNÍ:
Na servisní poplatky způsobené neznalostí toho, jak mají funkce nebo efekty
správně pracovat, se nevztahuje záruka, kterou poskytuje výrobce. Tyto poplatky
si hradí majitelé sami. Prostudujte tento manuál pozorně a před žádostí o servis
se obraťte na svého obchodního zástupce.

OTÁZKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Yamaha se snaží vyrábět výrobky, které jsou bezpečné pro uživatele a zároveň
neškodné pro životní prostředí. Upřímně věříme, že naše výrobky a výrobní
metody s nimi spojené vyhovují těmto požadavkům. Aby bylo naplněno „slovo i
duch“ zákona, je třeba, abyste věnovali pozornost následujícím sdělením:

Baterie:
Tento výrobek MŮŽE být napájen speciální baterií, kterou nelze znovu nabít.
Tato baterie se připájí k náležitému místu. Průměrná životnost baterie tohoto
typu je přibližně pět let. Je-li nezbytné baterii nahradit, obraťte se na pověřené
servisní zástupce, kteří baterii vymění.
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Lze použít také baterie „pro domácnost“. Některé z nich lze znovu nabít. Ujistěte
se, že baterie lze znovu nabít, a že nabíječka je určená k nabíjení baterií daného
typu.

Při instalaci baterií nepřidávejte nové baterie ke starými, ani nedávejte k sobě
baterie rozdílných typů. Baterie MUSÍ být nainstalovány správně.
Nesprávné spojení nebo špatná instalace mohou způsobit přehřátí a poškození
bateriového pouzdra.

Upozornění:
Nepokoušejte se rozebírat nebo pálit nějakou baterii. Udržujte baterie mimo
dosah dětí. Použitých baterií se rychle zbavte způsobem, který umožňuje zákon
ve vaší oblasti. Informujte se u prodejců baterií, jak nakládat s použitými
bateriemi.

Likvidace:
Jestliže je výrobek poškozen tak, že jej nelze opravit nebo jej z nějakého důvodu
už nelze používat, sledujte místní nebo státní nařízení týkající se likvidace
předmětů, které obsahují olovo, baterie, plasty a podobně. Jestliže vám nemůže
pomoci váš obchodní zástupce, kontaktuje přímo firmu Yamaha.

UMÍSTĚNÍ ŠTÍTKU:
Štítek je umístěn na spodní části výrobku. Na štítku je uvedeno číslo modelu,
číslo série, požadavky na elektrickou energii a další údaje. Zaznamenejte si číslo
modelu, číslo série a datum zakoupení do kolonek umístěných níže. Tento
manuál si ponechte jako doklad o vašem nákupu.

Model:

Číslo série:

Datum zakoupení:

TENTO MANUÁL SI PONECHTE.
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
PŘEČTĚTE SI JE PŘEDTÍM, NEŽ BUDETE DÁLE POKRAČOVAT!

Manuál uložte na bezpečné místo. Najdete v něm další důležité informace.

UPOZORNĚNÍ!
Vždy se držte základních bezpečnostních pravidel uvedených níže, abyste
předešli poranění (nebo dokonce smrti v důsledku elektrického šoku),
zkratům, poškození, požáru a podobně. Tato bezpečnostní opatření se
týkají především těchto věcí:

Zdroj energie nebo síťový adaptér
● Používejte pouze napětí, které je pro nástroj určeno. Požadované napětí je
   vytištěno na štítku.
● Používejte pouze předepsaný adaptér (PA-3C nebo PA-3B nebo jejich
   ekvivalent  doporučený firmou Yamaha). Používání špatného adaptéru může
   vést k poškození nebo přehřátí nástroje.
● Kontrolujte pravidelně elektrickou zástrčku a odstraňujte nečistotu nebo prach,
   které se na ní mohou usazovat.
● Neumisťujte elektrickou šňůru adaptéru do blízkosti topných těles nebo
   radiátorů. Šňůru také nadměrně neohýbejte, mohlo by dojít k jejímu poškození.
   Nepokládejte  na ni těžké předměty ani ji neumisťujte tam, kde se chodí nebo
   něco transportuje.

Nástroj neotevírejte
● Nástroj neotevírejte ani se nepokoušejte rozebírat jeho vnitřní části nebo je
  jakýmkoli způsobem upravovat. Nástroj neobsahuje žádné součástky, které by
  mohl opravovat neodborný uživatel sám. Jestliže přístroj nefunguje řádně,
  okamžitě jej  přestaňte používat a nechte jej prověřit kvalifikovaným servisním
  technikem firmy  Yamaha.

Ochrana před vodou
● Nevystavujte nástroj dešti ani jej nepoužívejte v blízkosti zdroje vody nebo ve
   vlhkém prostředí. Nepokládejte na nástroj žádné nádoby, které obsahují
   tekutiny, jež by mohly vylít do některého z otvorů.
● Nikdy nezasouvejte a nevytahujte elektrickou zástrčku s vlhkýma rukama.

Ochrana před ohněm
● Nepokládejte na nástroj žádné hořící předměty, jako např. svíčky. Hořící
   předměty se mohou převrhnout a způsobit požár.

Jestliže zaznamenáte, že je něco v nepořádku
● Jestliže je šňůra síťového adaptéru poškozená, nebo jestliže dochází
   k výpadkům zvuku při používání nástroje, nebo jestliže se objeví nějaký
  neobvyklý zápach nebo kouř, okamžitě nástroj vypněte, odpojte adaptér ze sítě
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  a nechte nástroj prověřit kvalifikovaným servisním technikem firmy Yamaha.

UPOZORNĚNÍ!
Vždy se řiďte níže uvedenými základními bezpečnostními pravidly, abyste
předešli zranění sebe nebo jiných osob, poškození nástroje nebo jiných
věcí. Bezpečnostní pravidla se týkají především těchto věcí:

Zdroj elektrické energie nebo síťový adaptér
● Když vytahujete elektrickou zástrčku z nástroje nebo ze sítě, uchopujte vždy
   zástrčku nikoli šňůru.
● Síťový adaptér vypojte ze sítě, pokud není nástroj používán nebo během
   bouřky.
● Nepřipojujte nástroj k zásuvce sdílené více spotřebiči. Pokud tak učiníte, může
   dojít k snížení kvality zvuku nebo k přehřátí zásuvky.

Umístění nástroje
● Nevystavujte nástroj nadměrnému prachu, otřesům, extrémnímu chladu nebo
    horku (např. přímé sluneční záření, teplo v blízkosti radiátoru nebo v autě
    během dne).  Zabráníte tak poškození ovládacího panelu nebo vnitřních
    součástek.
● Nepoužívejte nástroj v bezprostřední blízkosti televize, rádia, stereo soupravy,
   mobilního telefonu nebo jiných elektrických zařízení. Jinak může nástroj,
   televize nebo rádio vytvářet šum.
● Nepokládejte nástroj do nestabilní polohy, ve které by hrozilo jeho náhodné
   převrhnutí.
● Před přenášením nástroje odpojte adaptér a další kabely.
● Používejte pouze stojan určený pro nástroj. Při upevňování nástroje na stojan
   či do přihrádky používejte pouze k tomu určené šroubky. Pokud tak neučiníte,
   může dojít k poškození vnitřních součástek nebo k pádu nástroje.

Připojení
● Před připojením nástroje k jiným elektronickým zařízením všechna tato
   zařízení vypněte. Před vypínáním či zapínáním všech zařízení nastavte jejich
   hlasitost na minimum. Ujistěte se, že hlasitost všech zařízení je nastavena na
   minimum a  postupně během hraní hlasitost zvyšujte až dosáhnete
   požadované úrovně.

Údržba
● Nástroj čistěte měkkým a suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla na barvu,
   rozpouštědla, čistící prostředky nebo chemicky impregnované hadříky.

Manipulace
● Nedávejte prst nebo ruku do žádného z otvorů nástroje.
● Nedávejte do otvorů na panelu nebo na klávesnici žádné papírové, železné
  nebo  jiné předměty. Jestliže se tak stane okamžitě nástroj vypněte a odpojte
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  šňůru ze zdroje elektrické energie. Potom nechte nástroj prověřit kvalifikovaným
  servisním technikem firmy Yamaha.
● Nepokládejte na nástroj žádné vinylové nebo gumové předměty, neboť ty
   mohou způsobit změnu barvy panelu nebo klávesnice.
● Neopírejte se o nástroj ani na něj nepokládejte těžké předměty. Nepoužívejte
   sílu při ovládání tlačítek, vypínačů a konektorů.
● Nepracujte s nástrojem po dlouhou dobu při vysokých a nepříjemných úrovních
   hlasitosti, neboť to může způsobit úplnou ztrátu sluchu. Jestliže se u vás
   projevují jakékoli příznaky ztráty sluchu nebo vám zvoní v uších, obraťte se na
   lékaře.

Ukládání dat
● Následující data se ztratí, jestliže nástroj vypnete předtím, než je uložíte.
Důležitá data uložte pomocí displeje USER, na disketu, na kartu SmartMedia
nebo na jiné externí paměťové medium.

• Nahrané nebo editované skladby
• Vytvořené nebo editované styly
• Jednoduché nastavení (One Touch Settings)
• Upravená MIDI nastavení

Data na displeji USER mohou být v důsledku špatného zacházení ztracena.
Ukládejte proto důležitá data na disketu, na kartu SmartMedia nebo na jiné
externí paměťové medium.

Jestliže změníte nastavení na displejové stránce a potom tuto stránku opustíte,
uloží se automaticky System Setup data (Viz Parameter Chart v Seznamu dat -
Data List). Jestliže však nástroj vypnete, aniž byste předtím opustili příslušnou
displejovou stránku, provedená nastavení se ztratí.

Firma Yamaha nenese žádnou zodpovědnost za poškození způsobené nevhodným
zacházením nebo upravováním nástroje, nebo za ztrátu či poničení dat.

Vypněte nástroj vždy, když není používán.

I když je vypínač v poloze STANDBY, do nástroje stále přichází malé množství
elektrického proudu (používáte-li adaptér). Proto pokud nebudete nástroj
používat delší dobu, ujistěte se, že jste síťový adaptér vypojili ze zásuvky.

Děkujeme, že jste si zakoupili klávesy Yamaha PSR-3000 nebo PSR -1500!
Abyste v co využili všechny  funkce, které nástroj nabízí, doporučujeme

vám, abyste důkladně pročetli tuto uživatelskou příručku.Manuál uložte na
bezpečné místo, abyste jej mohli dále používat.
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O uživatelské příručce a Seznamu dat_____________________
Tato příručka má následující oddíly.

Uživatelská příručka
Úvod........................................Tento oddíl si přečtěte jako první.
Rychlý průvodce......................V tomto oddíle se dozvíte, jak používat
                                                základní funkce.
Základní operace....................V tomto oddíle se dozvíte, jak provádět
                                                základní operace a používat ovladače na displeji.
Reference...............................V tomto oddíle jsou podrobné informace o
                                                nastavování jednotlivých funkcí.
Příloha....................................Tento oddíl obsahuje dodatečné informace jako
                                                jsou například řešení problémů a technické údaje.
Seznam dat
Seznam zvuků, Formát dar MIDI a další

• Ilustrace a zobrazení displeje v tomto manuálu jsou pouze instruktážní a mohou
  vypadat trochu jinak než na vašem nástroji.
• Zobrazení displejů v této příručce odpovídají PSR-3000 a jsou v angličtině.
• Kopírování komerčně dostupného softwaru je s výjimkou soukromého využití
  přísně zakázáno.

Součástí tohoto výrobku jsou počítačové programy a další data, jejichž autorská
prává vlastní společnost Yamaha nebo na ně má licenci. Jedná se o počítačové
programy, soubory stylů, MIDI soubory, WAVE data a zvukové nahrávky.
Jakékoli neoprávněné nakládání s těmito programy a daty je trestné podle
příslušného zákona. NEVYTVÁŘEJTE A NEDISTRIBUUJTE ILEGÁLNÍ KOPIE.

• Fotografie cembala, bandoneonu, hackbrettu, hudební skříňky, dulcimeru a
  cimbálu, které jsou zobrazeny na displeji PSR-3000, jsou zveřejněny
  s laskavým svolením  Gakkigaku Shiryokam, hudební fakulta Kunitachi.
• Další nástroje zobrazené na displeji PSR-3000 jsou k vidění v Muzeu
  hudebních nástrojů Hamamatsu: balafon, gender, kalimba, kanun, santur,
  gamelanský gong, harfa, zvoneček, dudy, banjo, zvonkohra, mandolína, oud,
   panova flétna, pungi, rabab, shanai, sitár, ocelový bubínek, tambra.
• Tento výrobek je vyroben podle licence U.S. patentů číslo 5231671, číslo
  5301259, číslo 5428708 a číslo 5567901 z IVL Technologies Ltd.
• Bitmapy fontů použitých u tohoto nástroje byly dodány a jsou vlastnictvím
  společnosti Ricoh Ltd.
• Tento výrobek využívá internetový prohlížeč NF od společnosti ACCESS. NF
  používá LZW licencovaný od společnosti Unisys. NF ke spojen s tímto
  výrobkem, nelze jej prodávat, půjčovat ani nijak transferovat. Součástí tohoto
  softwaru je modul vyvinutý nezávislou skupinou JPEG.
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Obchodní značky
• Windows je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft®.
• SmartMedia je obchodní značka společnosti Toshiba.
• Všechny ostatní obchodní značky jsou ve vlastnictví svých příslušných majitelů.

Doplňky_____________________________________________
□ Průvodce online registrací uživatele výrobku Yamaha
□ Přídavný CD-ROM pro Windows
□ Uživatelská příručka
□ Seznam dat
□ Přídavný CD-ROM s Průvodcem instalací pro Windows

Následující doplňky se týkají jen určitých oblastí
□ Disketová jednotka
□ Karta SmartMedia
□ Adaptér PA-300
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Přehled funkcí
Před zapnutím nástroje
• Nastavení hudebního stojanu
• Připojení sluchátek
• Zapnutí a vypnutí

Poslech PSR-3000/1500
• Demo přehrávání
• Přehrávání skladeb
- Přehrávání předem nahraných skladeb
- Zapnutí a vypnutí partů (kanálů) skladby
- Úprava zvukové rovnováhy mezi skladbou a klávesami
• Přehrávání stylů
- Přehrávání předem nastavených stylů
- Zapnutí a vypnutí partů (kanálů) stylu
- Úprava zvukové rovnováhy mezi stylem a klávesami
• Přehrávání Multi Padů

Hraní na klávesy
• Volba zvuku (RIGHT 1) a hraní na klávesy
• Hraní dvou nebo tří zvuků najednou
• Hraní rozdílných zvuků pravou a levou rukou
• Hraní bicích a perkusních zvuků
• Nastavení citlivosti kláves
• Zapnutí a vypnutí citlivosti kláves (dynamiky) pro jednotlivé party klávesnice
  (RIGHT 1, 2 a LEFT)
• Nastavení modulačního kotouče pro jednotlivé party klávesnice (RIGHT 1, 2 a
  LEFT)

Procvičování hry na klávesy
• Používání metronomu
• Zobrazování na displeji a hraní podle notace skladby během přehrávání

Výběr programů a nastavení PSR-3000/1500
• Zvuky
• Styly
• Banky Muli Padů
• Skladby
• Nahrávky Hudebního vyhledávače
• Banky Registrační paměti
• Čísla Registrační paměti
• Čísla jednoduchého nastavení
• Typy Harmonie a Echa
• MIDI šablony
• Typy efektů
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• Typy vokální harmonie (PSR-3000)
• Typy hlavního ekvalizéru

Používání LCD displeje
• Používání (hlavního) displeje Main
• Zobrazení textů skladeb na LCD displeji
• Zobrazení notového záznamu skladeb na LCD displeji
• Zobrazení obsahu displeje na externím TV monitoru

Hraní doprovodných akordů stylu levou rukou a melodií pravou
• Volba a přehrávání stylu
• Jak hrát specifické typy akordů (Chord Tutot)
• Jak hrát (označovat) akordy pro přehrávání stylu (Chord Fingering)
• Použití automatické harmonie nebo echa pro melodie hrané pravou rukou
  (Harmony/Echo)
• Automatické změny akordů Mutli Padů při hraní levou rukou (Chord Match)

Rychlý výběr běžných nastavení panelu
• Spuštění ideálního nastavení panelu (Music Finder)
• Změna nastavení podle stylu (One Touch Setting - OTS)
• Uložení a zpětné vyvolání běžných nastavení panelu (Registration Memory)

Vytváření zvuků, stylů, skladeb a další
• Vytváření vlastních zvuků (Sound Creator)
• Vytváření vlastních zvuků varhanních píšťal (Sound Creator)
• Vytváření vlastních stylů (Style Creator)
• Vytváření vlastní skladby
- Nahrávání hry na klávesy
• Postupné přidávání not (Song Creator)
• Vkládání a editování (Song Creator)
• Vytváření vlastních Multi Padů  (Multi Pad Creator)
• Vytváření banky Registrační paměti
• Vytváření nových nahrávek Hudebního vyhledávače
• Vytváření nových typů harmonie (PSR-3000)
• Vytváření nových typů efektů
• Vytváření vlastních nastavení Master EQ

Ovládání a úprava výšky tónů
• Úprava celkové výšky tónů PSR-3000/1500  (Master Tune)
• Ladění jednotlivých not na klávesnici (Scale Tune)
• Úprava oktávy na klávesnici
• Transponování not (celková transpozice, transpozice klávesnice, transpozice
  skladby)
• Nastavení tlačítka [TRANSPOSE] pro ovládání jednotlivých partů
• Používání kotouče pro změnu výšky tónů (PITCH BAND)
• Používání modulačního kotouče (MODULATION)
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Zpívání s připojeným mikrofonem
• Připojení mikrofonu k PSR-3000/1500
• Automatické použití vokálních harmonií pro váš hlas (Vocal Harmony)
• Zpívání podle textu na displeji
• Zpívání podle textů na externím TV monitoru
• Zpívání s nápovědnými funkcemi (Guide) při přehrávání skladby
• Použití funkce pro nastavení při mluvení do mikrofonu (Talk)
• Nastavení transpozice skladby tak, aby to vyhovovalo zpívané výšce
• Nastavení transpozice kláves tak, aby to vyhovovalo zpívané výšce

Tipy pro hraní a techniky hraní
• Přidělení specifických panelových operací a funkcí pedálovému ovládání
• Spuštění čísel Registrační paměti podle vlastního nastaveného pořadí
  (Registration Sequence)
• Použití pedálu pro změnu čísel Registrační paměti
• Použití funkce zesilování a zeslabování (Fade In/Out)

Tipy pro hraní ve skupině a hrací techniky
• Nezávislé transponování tónové výšky skladby a kláves tak, aby to vyhovovalo
  vašemu pěveckému rozsahu
• Ladění celkového zvuku PSR-3000/1500 tak, aby to vyhovovalo jiným
  nástrojům
• Synchronizace PSR-3000/1500 s dalšími MIDI nástroji

Další tipy
• Registrace vašeho jména do PSR-3000/1500
• Importování vlastních indikačních ikon pro zvuk, styl nebo skladbu.
• Zobrazení čísel volby banky a programů na displeji pro volbu zvuků
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Úvod

Možnosti PSR-3000/1500
DEMO
Spouští Dema
Dema vám ukáží vám nejen úžasné zvuky a styly tohoto nástroje, ale provedou
vás také různými funkcemi a programy - názorně vám předvedou použití PSR-
3000/1500.

Vokální harmonie (pouze u PSR-3000)
Přidává k vašemu zpěvu automatické vokální pozadí
Úžasná funkce Vokální harmonie (pouze u PSR-2100) automaticky vytváří
vokální harmonie, které dokreslují vaše zpívání do mikrofonu. Můžete také volit
mužské nebo ženské vokální harmonie. Například můžete přidat ženské pozadí
ke svému mužskému hlasu (nebo naopak).

SKLADBA (Song)
Přehrává nahrané skladby
Můžete využít rozmanité předem nastavené skladby a také skladby na komerčně
dostupných disketách.

STYL
Vytváří pozadí pro vaše hraní pomocí automatického doprovodu
Při hraní akordů levou rukou se automaticky zapíná pozadí automatického
doprovodu. Zvolte některý z doprovodných stylů – například pop, jazz, Latin a
podobně – a PSR-3000/1500 bude vaší doprovodnou skupinou!

Multi Pads
Okoření vaše hraní pomocí speciálních dynamických frází
Tím, že stisknete některé z tlačítek pro podklady, můžete přehrávat krátké
rytmické nebo melodické fráze. Můžete vytvořit také vlastní podkladové fráze tím,
že je nahrajete přímo z kláves.

LCD
Veliký displej s kapalnými krystaly (společně s různými panelovými tlačítky)
poskytuje komplexní a snadno pochopitelné ovládání PSR-3000/1500.

HUDEBNÍ VYHLEDÁVAČ (Music Finder)
Spouští vhodný doprovodný styl
Jestliže víte, jakou skladbu chcete hrát, ale nevíte jaký styl nebo zvuk se k ní
hodí, pomůže vám hudební vyhledávač. Pouze zvolte název skladby a PSR-
3000/1500 automaticky spustí nejvhodnější styl a zvuk.
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ZVUK
Umožňuje nejrozmanitější realistické zvuky
PSR-3000/1500 nabízí bohatství mimořádně autentických a dynamických zvuků
– včetně klavíru, smyčců, dřevěných dechových nástrojů a dalších!

Varhanní píšťaly
Vytváří zvuky varhan
Tato speciální funkce vám poskytne nejen sadu bohatých a šťavnatých zvuků
varhan, ale umožní vám také vytvořit si vlastní varhanní zvuky- a to jako u
tradičních varhan, tedy prodlužováním a zkracováním délky varhanních píšťal - a
přidávat perkusní zvuky.

DIGITÁLNÍ NAHRÁVÁNÍ
Nahrávání vlastní skladby
Pomocí tohoto praktického a snadno ovladatelného programu, můžete nahrávat
své vlastní skladby a vytvářet kompletní, plně orchestrální kompozice, které
můžete ukládat do jednotky USER nebo na kartu SmartMedia.

Koncovka USB TO DEVICE
Umožňuje připojit nástroj přímo k internetu nebo úložnímu USB zařízení
Po připojení LAN adaptéru k USB koncovce tohoto typu získáte přístup na
webové stránky a můžete stahovat skladby z internetu.
Po připojení USB úložního zařízení (disketa nebo harddisk) k této koncovce
můžete ukládat různé typy dat vytvořených pomocí tohoto nástroje.

Koncovka USB TO HOST
Umožňuje vytvářet hudbu s pomocí počítače - rychle a snadno
Využijte bohatých možností hudebního softwaru. Připojení a nastavení je
mimořádně jednoduché. Připojení a nastavení je velmi jednoduché. Můžete
přehrávat počítačové nahrávky jednotlivých úseků s různými zvuky nástrojů a to
vše na jediném PSR-3000/1500.
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Panelové ovladače

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ZAPÍNÁNÍ
1. Přepínač [STANDY/ON]

KOLEČKA
2. Kolečko na úpravu tónové výšky
    [PITCH BAND]
3. Kolečko pro úpravu modulace
    [MODULATION]

SLUCHÁTKA
4. Zásuvka pro sluchátka [PHONES]

5. Tlačítko [DEMO]

MIKROFON
6.  [MIC/LINE IN] (PSR-3000)
7. Tlačítko [MIC SETTING VOCAL
    HARMONY] (PSR-3000)

METRONOM
8. Tlačítko [METRONOM]

TRANSPOZICE
9. Tlačítka [+] a [-]

TEMPO
10. Tlačítko [TAP TEMPO]
11. Tlačítka [+] a [-]

HLASITOST
12. Číselník [MASTER VOLUME]

STYL
13. Tlačítka pro STYL

SKLADBA
14. Tlačítko [SONG SELECT]
15. Tlačítko [REPEAT]
16. Tlačítko [EXTRA TRACKS]
17. Tlačítko [TRACK 2]
18. Tlačítko [TRACK 1]
19. Tlačítko [SCORE]

20. Tlačítko [KARAOKE]
21. Tlačítko [REC]

22. Tlačítko [STOP]
23. Tlačítko [PLAY/PAUSE]
24. Tlačítko [REW]/[FF]
25. Tlačítko [PERFORMANCE
      ASSISTANT]
26. Tlačítko [GUIDE]

MULTI PAD
27. Tlačítko [MULTI PAD SELECT]
28. Tlačítka [1] - [4]
29. Tlačítko [STOP]

30. Tlačítko [FADE IN/OUT]

OVLÁDÁNÍ STYLU
31. Tlačítko [ACMP] ON/OFF
32. Tlačítko [OTS LINK]
33. Tlačítko [AUTO FILL IN]
34. Tlačítka INTRO [I]/ [II]/ [III]
35. Tlačítka MAIN VARIATION
      [A]/ [B]/ [C]/ [D]
36. Tlačítko [BREAK]
37. Tlačítko ENDING/rit. [I]/ [II]/ [III]
38. Tlačítko [SYNC.STOP]
39. Tlačítko [SYNC.START]
40. Tlačítko [START/STOP]
41. Tlačítka [A] - [J]
42. Tlačítko [BALANCE]
43. Tlačítko [CHANNEL ON/OFF]
44. Tlačítko [DIRECT ACCESS]
45. Tlačítka [1πθ] - [8πθ]
46. Tlačítka TAB [τ] [υ]
47. Tlačítko [MIXING CONSOLE]
48. Tlačítko [EXIT]
49. Tlačítko [DATA ENTRY]
50. Tlačítko [ENTER]

ZVUK
51. Tlačítka VOICE
52. Tlačítko [VOICE EFFECT]

HUDEBNÍ VYHLEDÁVAČ
53. Tlačítko [MUSIC FINDER]

MENU
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54. Tlačítko [HELP]
55. Tlačítko [FUNCTION]
56. Tlačítko [SOUND CREATOR]
57. Tlačítko [DIGITAL RECORDING]

VYŠŠÍ OKTÁVA
58. Tlačítko [UPPER OCTAVE]

PART
59. Tlačítka [PART SELECT] a
      [PART ON/OFF]

REGISTRAČNÍ PAMĚŤ

60. Tlačítko [REGIST. BANK]
61. Tlačítko [FREEZE]
62. Tlačítka [1] - [8]
63. Tlačítko [MEMORY]

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ
64. Tlačítka [1] - [4]

ZADNÍ PANEL
65. Otočný knoflík [LCD
CONTRAST]
66. Koncovka DC IN
67. Slot pro kartu

Informace o koncovkách v levé spodní části nástroje nejdete níže.

Hraní na klávesy

Zapojení do elektrické sítě
1. Ujistěte se, že přepínač STANDY/ON na PSR-3000/1500 je v poloze
STANDBY.

2. Připojte konec elektrické šňůry do PA-300.

                               
3. Připojte zástrčku se stejnosměrným proudem z PA-300 do koncovky DC
IN na zadním panelu PSR-3000/1500.

                                                          Do elektrické sítě
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4. Zapojte zástrčku do nejbližší elektrické zásuvky.

Varování!
Nepoužívejte jiný adaptér než Yamaha PA-300 nebo jeho ekvivalent doporučený
firmou Yamaha. Používání jiných adaptérů může způsobit nenapravitelné
poškození PSR-3000/1500 nebo elektrický šok. JESTLIŽE PSR-3000/1500
NEPOUŽÍVÁTE, VŽDY ODPOJTE ADAPTÉR Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ.

Upozornění:
Nikdy neodpojujte adaptér během nahrávání na PSR-3000/1500! Mohlo by to
způsobit ztrátu dat.

Upozornění:
Přestože je přepínač v poloze “STANDBY“, do nástroje stále proudí nepatrné
množství elektrické energie. Jestliže po delší dobu PSR-3000/1500 nepoužíváte,
odpojte adaptér z elektrické sítě.

Zapínání
Poznámka:
Před zapnutím nebo vypnutím PSR-3000/1500 nejprve nastavte hlasitost na
připojeném audio zařízení na minimum.

1. Stiskněte přepínač [STANDBY/ON].
Objeví se hlavní displej.
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Jestliže chcete nástroj vypnout, stiskněte opět přepínač
[STANDBY/ON].
Vypne se displej i kontrolka mechaniky (na levé spodní straně mechaniky).

Upozornění:
Abyste předešli možnému poškození reproduktorů nebo jiného
připojeného elektronického zařízení, zapínejte PSR-3000/1500 vždy předtím,
něž zapnete zesilovač, případně mixážní pult a zesilovač. Stejně tak vždy
vypínejte PSR-3000/1500 až po vypnutí zesilovače, případně mixážního
pultu a zesilovače.

2. Nastavení hlasitosti
Pro nastavení hlasitosti na příslušnou úroveň použijte číselník [MASTER
VOLUME].
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Nastavení PSR-3000/1500

Stojánek na hudebniny
PSR-3000/1500 je vybaven stojánkem na hudebniny, který může být k nástroji
připevněn. Stojánek se zasouvá do otvorů na zadní části kontrolního panelu.

                             

Používání sluchátek
Po připojení sluchátek do zásuvky [PHONES] se automaticky odpojí interní
stereo reproduktory.
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Upozornění:
Neposlouchejte hlasitý zvuk ze sluchátek příliš dlouho, mohlo by to poškodit váš
sluch.

Změna jazyka na displeji
Můžete změnit nastavení jazyka, v němž se budou zobrazovat zprávy na displeji,
jména souborů a zadávat znaky.

1.  Spusťte příslušný displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ][υ] OWNER

2. Pomocí tlačítek [4 θπ] a [5 θπ] zvolte požadovaný jazyk.
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Nastavení displeje
Úprava kontrastu displeje
Kontrast displeje můžete upravit pomocí knoflíku [LCD CONTRAST], který je na
zadním panelu.
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Úprava jasu displeje

1.  Spusťte příslušný displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ][υ] CONFIG 2

2. Pomocí tlačítka [2 θπ] upravte jas displeje.
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               .

Zadávání jména uživatele na operační displej
Při zapínání nástroje se na operačním displeji může objevit vaše jméno.

                    

1.  Spusťte příslušný displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ][υ] CONFIG 2

2. Stisknutím  tlačítka [I] (OWNER NAME)  se spustí displej se jménem
uživatele.
Bližší informace o zadávání znaků jsou uvedeny níže.
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Zacházení s disketovou jednotkou (FDD) a
disketou
(Disketová jednotka nemusí být v některých zemích součástí balení.)
Disketová jednotka vám umožňuje ukládat data, která jste vytvořili na nástroji, na
disketu, nebo načítat data z diskety do nástroje. Z disketou i disketovou
mechanikou zacházejte opatrně. Dbejte níže uvedených důležitých preventivních
opatření.

Kompatibilita disket
• Mohou být používány 3,5“ diskety typu 2DD a 2HD.

Formátování disket
• Mohou se vyskytnout případy, že bude třeba formátovat disketu. Podrobnosti o
formátování disket jsou uvedeny níže. Nezapomeňte, že se formátováním
smažou všechna data na disketě. Před formátováním proto zkontrolujte, zda na
disketě nejsou nějaká důležitá data.

Poznámka:
Diskety formátované na tomto zařízení nemusí být použitelné na jiných
zařízeních.

Vkládání a vyndávání disket
Vkládání diskety do disketové jednotky:
• Držte disketu tak, aby nálepka na disketě směřovala nahoru a posuvná krytka
byla vepředu, směrem k disketové jednotce. Opatrně zasuňte disketu do slotu,
dokud nezaklapne a nevysune se tlačítko na vyjímání diskety.
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Poznámka:
Do disketové jednotky nikdy nevkládejte nic jiného než disketu. Vsunuté
předměty by mohly poškodit disketovou jednotku nebo disketu.

Vyndávání diskety
• Nejprve zkontrolujte, zda nástroj s disketou právě nekomunikuje* (zkontrolujte,
zda nesvítí kontrolka na disketové jednotce). Potom stiskněte tlačítko na vyjímání
diskety, které je vpravo nahoře od slotu.
Jakmile disketa povyskočí, vyndejte ji z jednotky. jestliže disketu nelze vytáhnout,
nepoužívejte násilí, ale zkuste znovu stisknout tlačítko na vyjímání diskety, nebo
zkuste disketu znovu zasunout a vysunout.

* Disketa komunikuje s nástrojem například během nahrávání, přehrávání nebo
smazávání dat.
Jestliže je disketa vložena do zapnutého nástroje, nástroj s ní automaticky
komunikuje a zjišťuje, zda neobsahuje nějaká data.

Upozornění!
Nevyndávejte disketu nebo nevypínejte nástroj, jestliže nástroj komunikuje
s disketou. Mohlo by to způsobit nejen ztrátu dat na disketě, ale také
poškození disketové jednotky.

• Nezapomeňte vyndat disketu z jednotky před vypnutím nástroje. Disketa
ponechaná v jednotce po delší čas může nasbírat prach a nečistotu, což může
vést poruchám při zapisování nebo čtení dat.

Čištění čtecí a zapisovací hlavy na disketové jednotce
• Čistěte čtecí a zapisovací hlavu pravidelně. V tomto nástroji je jemná
magnetická čtecí a zapisovací hlava, která po delším používání může nasbírat
jemné magnetické částice z disket, což pak vede k poruchám při čtení nebo
zapisování dat.
 • Aby disketová jednotka pracovala správně, doporučuje Yamaha používat
jednou za měsíc komerčně dostupné čistící diskety suchého typu. O těchto
čistících disketách se informujte u nejbližšího prodejce výrobků Yamaha.

O disketách
Zacházejte s disketami opatrně a sledujte tato preventivní opatření:
• Nepokládejte na diskety těžké předměty, neohýbejte je ani na ně netlačte.
Jestliže diskety nepoužíváte, uchovávejte je v ochranných krabičkách.
• Nevystavujte diskety přímému slunečnímu světlu, extrémně vysokým nebo
nízkým teplotám, nadměrnému vlhku nebo prašném prostředí.
• Nedávejte diskety do magnetických polí, jaká se vytvářejí okolo televizí,
reproduktorů, motorů a podobně. Magnetická pole mohou vymazat nebo
poškodit data na disketě.
• Nepoužívejte diskety s deformovaným posuvným krytem nebo pouzdrem.
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• Na diskety nenalepujte nic kromě štítků. Dbejte na to, aby byl štítek nalepen na
správném místě.

Zabezpečení dat (pojistka proti zápisu)
• Abyste předešli náhodnému smazání důležitých dat, posuňte pojistku proti
zápisu do příslušné polohy (okénko je otevřené). Při ukládání dat se ujistěte, že
je pojistka proti zápisu ve správné poloze (okénko je zavřené).

                                                
                                    Pojistka chrání před nechtěným zápisem (okénko je otevřené)

Používání karet SmartMediaTM (paměťové
karty)
* SmartMedia je obchodní značka společnosti Toshiba.

Součástí tohoto nástroje je slot pro kartu SmartMedia. Slot je umístěn na
předním panelu. Pomocí slotu můžete ukládat data vytvořená na nástroji na kartu
SmartMedia nebo můžete z karty načítat data do nástroje. S kartami SmartMedia
zacházejte opatrně. Dbejte níže uvedených preventivních opatření.

• Kompatibilní typy karet SmartMedia
Tento nástroj umožňuje používat paměťové karty SmartMediaTM (3.3V).
Pamě’tové karty SmartMedia typu 5V nejsou s tímto nástrojem kompatibilní.
• Existuje sedm typů karet SmartMedia s různou kapacitou:2MB, 4MB, 8MB,
16MB, 32MB, 64MB a 128MB. Jestliže chcete používat kartu s kapacitou 32MB a
větší, nezapomeňte, že karty SmartMedia pak musí být přizpůsobeny
standardům SSFDC.

Poznámka:
SSFDC je zkratka pro Solid State Floppy Disk Card (jiný název pro karty
SmartMedia). SSFDC Forum je dobrovolná organizace propagující SmartMedia.

Formátování kater SmartMedia
• Mohou se vyskytnout případy, že bude třeba formátovat kartu SmartMedia.
Podrobnosti o formátování karet SmartMedia jsou uvedeny níže. Nezapomeňte,
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že se formátováním smažou všechna data na kartě. Před formátováním proto
zkontrolujte, zda na kartě nejsou nějaká důležitá data.

Poznámka:
Karty SmartMedia zformátované na tomto nástroji se mohou stát nepoužitelnými
pro jiná zařízení.

Vkládání a vyjímání karet SmartMedia
Vkládání karty Smart Media
• Zasuňte kartu SmartMedia se zlatou kontaktní destičkou směrem dolů opatrně
a na doraz do slotu.
• Dávejte pozor, abyste kartu nezasunuli obráceně.
• Do slotu nezasouvejte nic jiného než kartu SmartMedia.

Vyjímání karty SmartMedia
• Předtím než vyjmete kartu SmartMedia se ujistěte, že karta není používána.
Potom pomalu rukou vytáhněte kartu SmartMedia. Jestliže je karta SmartMedia
používána*, objeví se na displeji nástroje příslušná zpráva.

* Karta komunikuje s nástrojem například během nahrávání, přehrávání nebo
smazávání dat.
Jestliže je karta vložena do zapnutého nástroje, nástroj s ní automaticky
komunikuje a zjišťuje, zda neobsahuje nějaká data.

Upozornění!
• Nikdy se nepokoušejte kartu SmartMedia vyjmout nebo vypínat nástroj,
jestliže je karta právě používána. Mohlo by dojít k poškození dat v nástroji
nebo na kartě a pravděpodobně i k poškození karty samotné.

O kartách SmartMedia
Zacházejte s kartami SmartMedia opatrně!
• Karty SmartMedia jsou velmi citlivé a mohou být poškozeny statickou
elektřinou. Před manipulováním s kartami SmartMedia se zbavte statické
elektřiny na svém těle tím, že se dotknete něčeho kovového (například kovové
kliky).
• Nezapomeňte vyndat kartu SmartMedia ze slotu, jestliže ji delší dobu
nepoužíváte.
• Nevystavujte kartu SmartMedia přímému slunečnímu záření, extrémně
vysokým teplotám, vlhkosti, prachu a tekutinám.
• Nepokládejte na kartu SmartMedia těžké předměty, neohýbejte kartu a ni na ni
žádným způsobem nevyvíjejte tlak.
• Nedotýkejte se zlaté kontaktní destičky prsty a dávejte pozor, aby destička
nepřišla do styku s kovovými předměty nebo předměty s hrubým povrchem.
• Nedávejte kartu SmartMedia do magnetického pole, které se vytváří například
v blízkosti televizorů, reproduktorů, motorů a podobně. Magnetické pole může
částečně nebo úplně vymazat data na kartě SmartMedia a znemožnit jejich čtení.
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• Na kartu SmartMedia nalepujte pouze příslušné štítky. Dbejte na to, aby byl
štítek nalepen na správném místě.

Ochrana dat (ochrana proti přepsání):
• Abyste zabránili nechtěnému smazání důležitých dat, použijte pečeť proti
přepsání, která je dodávána společně s kartou SmartMedia. Vložte pečeť kruhu
vyznačeného na kartě. Jestliže chcete ukládat na zapečetěnou kartu data, je
třeba pečeť odstranit.
• Jednou odlepenou pečeť už víckrát nepoužívejte, mohla by se odlepit a
zapadnout do slotu.

Rychlý průvodce
Přehrávání dem
Dema nejsou jen skladby, ale také užitečné a snadno srozumitelné návody, jak
používat jednotlivé, operace, programy a funkce tohoto nástroje. Dema jsou
vlastně interaktivní „mini-manuály“, v nichž jsou zvukové i ukázky i texty.

1. Zvolte požadovaný jazyk.
    1. Stisknutím tlačítka [HELP] se spustí displej pro výběr jazyka.

                                  

     2. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] zvolte požadovaný jazyk.
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2. Stisknutím tlačítka [DEMO] se spustí dema.
Dema se postupně přehrávají dokud nejsou vypnuta.

                                                      
3. Stisknutím tlačítka [EXIT] se vypne přehrávání dem.
Po vypnutí dem se znovu objeví hlavní displej.

                                                     

Zobrazení různých typů dem
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1. Stisknutím tlačítka [7θπ]/[8θπ] na displeji Demo se spustí Demo menu.

                      
2. Stisknutím některého z tlačítek [A]-[I] se zobrazí určité demo.
Jestliže se chcete vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [J].

                 
Jestliže má demo více než jednu obrazovku, stiskněte tlačítko [θπ], kterým se
dostanete k příslušným obrazovkám.

3. Jestliže chcete displej Demo opustit, stiskněte tlačítko [EXIT].
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Akce prováděné na základních displejích
Pro začátek je třeba něco vědět o základních displejích, které se objevují
v Rychlém průvodci. Jsou tři základní displeje:
• Hlavní (Main) displej
• Displej pro volbu souboru
• Displej pro funkce (Function)

Akce prováděné na displeji Main
Na displeji Main se ukazují základní nastavení a důležité informace o nástroji.
(Tento displej se objeví po zapnutí nástroje.) Z displeje Main můžete spustit také
stránky týkající se funkcí.

Poznámka:
O Informacích zobrazených na displeji Main je řeč níže
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1. Tlačítka [A]-[J]
Tlačítka [A]-[J] odpovídají nastavením označeným vedle nich.
Například po stisknutí tlačítka [F] se objeví displej pro výběr zvuku (RIGHT 1).

2. Tlačítka [1θπ]-[8θπ]
Tlačítka [1θπ]-[8θπ] odpovídají parametrům, které jsou označeny nad nimi.
Například stisknutím tlačítka [1π] se zvýší hlasitost skladby.

3. Tlačítka [DIRECT ACCESS] a [EXIT]
Stisknutím tlačítka [DIRECT ACCESS] a potom tlačítka [EXIT] se vrátíte k displeji
Main.

Akce prováděné na displeji pro výběr souboru
Na displeji pro výběr souboru můžete zvolit zvuk, skladbu, styl atd. Na uvedeném
obrázku je spuštěn displej pro výběr skladby.
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1. Stisknutím tlačítka [SONG SELECT] se spustí displej pro volbu skladby.

2. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte požadovanou jednotku
(PRESET/USER/CARD).

O jednotkách PRESET/USER/CARD
PRESET............................Interní paměť do které jsou uložena předem
                                          naprogramovaná data.
USER................................Interní paměť, která umožňuje data zapisovat i číst.
CARD................................Složí k přenášení dat z a do karty SmartMedia
                                          prostřednictvím slotu na PSR-3000/1500.

Poznámka: Jestliže je USB úložní zařízení připojeno ke koncovce USB [TO
DEVICE], na displeji pro výběr souboru se objeví nápis „USB I“

3. Zvolte složku (je-li to třeba).
Několik skladeb může být uloženo společně do jedné složky. V tom případě se
tato složka (nebo složky) objeví na displeji (viz obrázek). Pomocí tlačítek [A]-[J]
zvolte složku.

                       
4. Zvolte stránku (jestliže má displej více stránek).
Jestliže jednotka obsahuje více než deset skladeb, displej se rozdělí na několik
stránek. Ukazatel stránek je zobrazen ve spodní části displeje. Pomocí tlačítek
[1π]-[6π] zvolte požadovanou stránku.
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5. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte skladbu.
Skladbu můžete zvolit také pomocí číselníku [DATA ENTRY]. Stisknutím tlačítka
[EXIT] provedete volbu.

6. Jestliže se chcete vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [EXIT].

Akce prováděné na displeji pro funkce
Na displeji pro funkce můžete provádět detailnější nastavení.
V tomto příkladu bude používán displej pro nastavení citlivosti kláves.

1. Stiskněte tlačítko [FUNCTION].
Zobrazí se kategorie pro detailnější nastavení.

                                                          * Koncovka VIDEO OUT je dostupná pouze na PSR-3000.

2. Pomocí tlačítka [D] zvolte kategorii CONTROLLER.
Jestliže je zvolená kategorie dále rozdělena do dalších kategorií , objeví se na
displeji další okénko nebo okénka.
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3. Pomocí tlačítka TAB [υ] zvolte KEYBOARD/PANEL.
Jestliže je nastavení rozděleno na další nastavení, objeví se na displeji seznam.
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4. Pomocí tlačítka [A] zvolte „1 INITIAL TOUCH“.

                          
5. Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] zvolte citlivost kláves.

Šipky používané v této příručce označují postup spouštění různých displejů.
Například výše pospaná instrukce může být označena takto: [FUNCTION] → [D]
CONTROLER → TAB [υ] KEYBOARD/PANEL → [A] 1 INITIAL TOUCH.

Přehrávání zvuků
PSR-300/1500 nabízí širokou škálu mimořádně realistických zvuků, včetně zvuků
klavíru, kytary, smyčců, dechových nástrojů a další.
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Tlačítko METRONOME [ON/OFF]         Tlačítka VOICE

Přehrávání předem nastavených zvuků
Předem nastavené zvuky jsou uspořádány podle kategorií do příslušných složek.
Tlačítka „Voice“ na panelu odpovídají kategoriím předem nastavených zvuků.
Například stisknutím tlačítka [PIANO] se zobrazí různé zvuky klavíru.
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Poznámka:
Seznam zvuků je v přiloženém Seznamu dat.

1. Stisknutím tlačítka PART ON/OFF [RIGHT 1] se zapne part pro pravou
ruku.
Zde zvolený zvuk je zvuk RIGHT 1.

                         
2. Pomocí některého z tlačítek VOICE zvolte kategorii zvuků a spusťte
displej pro volbu zvuku.

3. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte displej PRESET.

Poznámka:
Typ zvuku a jeho charakteristika se zobrazí nad názvem zvuku. Viz níže.
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4. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte požadovaný zvuk.

Poznámka:
Můžete se okamžitě vrátit k displeji Main tím, že dvakrát „kliknete“ na některé
z tlačítek [A]-[J].

5. Hrajte na klávesy.

                                       

Snadné spuštění oblíbených zvuků
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PSR-3000/1500 nabízí obrovské množství vysoce kvalitních zvuků nejrůznějších
nástrojů. Množství zvuků se může na první pohled zdát nepřeberné. Chcete-li
snadno spustit některý z oblíbených zvuků, zvolte některou z těchto dvou metod:
• Uložte oblíbený zvuk do displeje USER na displeji pro volbu zvuku a
spusťte jej pomocí tlačítka [USER]
1. Zkopírujte oblíbené zvuky z jednotky PRESET do jednotky USER.
2. Pomocí tlačítka [USER]  spusťte displej pro volbu zvuku a pomocí tlačítek [A]-
[J] zvolte požadovaný zvuk.
• Uložte oblíbený zvuk do registrační paměti a spusťte jej pomocí tlačítek
REGISTRATION MEMORY [1]-[8]
Viz níže.

Přehrávání demo zvuků
Jestliže chcete slyšet jak zvuky znějí v určitém kontextu, poslechněte si demo
skladby pro jednotlivé zvuky.

1. Na displeji pro volbu zvuku  pomocí tlačítka [8θ] (DEMO) zapněte demo
pro zvolený zvuk.

2. Jestliže chcete demo vypnout, stiskněte opět tlačítko [8θ] (DEMO).

Volba perkusních zvuků
Jestliže zvolíte některý ze zvuků bicích souprav ve skupině [PERCUSSION &
DRUM KIT], můžete na klávesách hrát různé zvuky bicích a perkusí. Bližší údaje
jsou uvedeny v Seznamu bicích souprav v přiloženém Seznamu dat. Chcete-li
zjistit, které perkusní zvuky odpovídají „Standard Kit 1“, podívejte se na ikony
vytištěné pod klávesami.

Volba zvukových efektů
Na klávesy můžete hrát také různé zvukové efekty, například štěbetání ptáků.
Zvukové efekty jsou v kategoriích „GM&XG“ / „GM2“.
1. Pomocí tlačítka PART SELECT [RIGHT 1] spusťte displej pro volbu zvuku.
2. Pomocí tlačítka [8π] (UP) spusťte kategorie zvuků.
3. Pomocí tlačítka [2π] zobrazte stránku 2.
4. Stisknutím tlačítka [E]/[F] zvolte „GM&XG“/ „GM2“.
5. Pomocí tlačítka [2π] zobrazte stránku 2.
6. Stisknutím tlačítka [E] zvolte „SoundEffect“.
7. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte požadovaný zvukový efekt.
8. Hrajte na klávesy.

Volba zvuků GM/XGGM2
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Zvuky GM/XGGM2 můžete zvolit přímo pomocí operce na panelu. Proveďte výše
popsané kroky číslo 1-4, zvolte požadovanou kategorii a potom požadovaný
zvuk.

Hrajte rozdílné zvuky najednou
PSR-3000/1500 může hrát rozdílné zvuky najednou.
• Dva různé zvuky v jedné vrstvě
Vhodné pro vytváření silného hutného zvuku.
• Nastavení oddělených zvuků pro pravý a levý úsek klávesnice
Můžete hrát různé zvuky levou a pravou rukou. Například levou rukou můžete
hrát zvuk basy a pravou rukou zvuk klavíru.

Nastavení citlivosti kláves
Můžete upravit citlivost kláves. Nastavení citlivosti kláves je společné pro
všechny zvuky.

1. Spusťte operační displej:
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [υ] KEYBOARD/PANEL → [A] 1
INITIAL TOUCH

2. Pomocí tlačítek [1θπ] /[2θπ] nastavte citlivost kláves.
HARD 2............................Pro vytvoření hlasitého zvuku je třeba hrát silně. Hodí
                                         se nejvíce pro hráče hrající silně.
HARD 1............................Pro vytvoření hlasitějšího zvuku stačí hrát střední silou.
NORMAL..........................Standardní dynamika kláves.
SOFT 1.............................Při hraní střední silou vytváří hlasitý zvuk.
SOFT 2.............................Vytváří relativně hlasitý zvuk i při hraní zlehka. Hodí se
                                          nejvíc pro hráče, kteří hrají měkce.
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Poznámka:
• Tímto nastavením se neovlivní odpor kláves.
• Jestliže nechcete použít citlivost kláves, nastavte pomocí tlačítek [5θπ]-[7θπ]
OFF pro příslušné party. Jestliže je citlivost nastavena na OFF, můžete pomocí
tlačítka [4θπ] určit fixní úroveň hlasitosti.

Používání kolečka na úpravu tónových výšek
Pomocí kolečka PITCH BAND můžete během hraní měnit tónovou výšku.
Otáčením směrem od sebe se tón zvyšuje, otáčením k sobě se snižuje. Tónová
výška se může měnit u všech partů klávesnice (RIGHT 1, 2 a LEFT). Kolečko
PITCH BEND se samo automaticky vrátí do středové polohy, jestliže je pustíte.

             
Poznámka:
Jestliže je prostřednictvím MIDI rozsah změn tónových výšek nastaven na více
než 1200 centů (1 oktáva), tónová výška se u některých not nemusí měnit úplně.
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Poznámka:
Efekt způsobovaný kolečkem PITCH BAND nebude aplikován na part LEFT,
jestliže typ prstokladu akordu bude nastaven jinak než „FULL KEYBOARD“ nebo
„AI FULL KEYBOARD“ se zapnutým [ACMP] a PART ON/OFF [LEFT].

Maximální rozsah změn tónových výšek může být změněn následujícím
způsobem.
1. Spusťte displej pro nastavení rozsahu změn tónových výšek.
[MIXING CONSOLE] → TAB [υ] → TUNE → [H] PITCH BEND RANGE
2. Pomocí tlačítek [5θπ]/[6θπ]/[7θπ] nastavte rozsah změn tónových výšek u
jednotlivých partů klávesnice.
Tlačítko [5θπ].............Nastavuje rozsah měn tónových výšek u partu LEFT.
Tlačítko [6θπ].............Nastavuje rozsah měn tónových výšek u partu RIGHT 1
Tlačítko [7θπ].............Nastavuje rozsah měn tónových výšek u partu RIGHT 2.

Používání modulačního kolečka
Modulační funkce aplikuje efekt vibrato na noty hrané na klávesnici. Efetk se týká
všech partů klávesnice (RIGHT1, 2 a LEFT). Otáčením směrem dolu (směrem
k MIN) se intenzita efektu snižuje, otáčením nahoru (směrem k MAX) se efekt
zvětšuje.

                   
Poznámka:
• Abyste se vyhnuli nechtěnému použití modulačního efektu, zkontrolujte před
začátkem hraní, že je kolečko MODULATION nastaveno na MIN.
• Modulačním kolečkem lze nastavovat také jiné parametry než efekt vibrato (viz
níže).

Poznámka:
Efekt způsobovaný kolečkem MODULATION nebude aplikován na part LEFT,
jestliže typ prstokladu akordu bude nastaven jinak než „FULL KEYBOARD“ nebo
„AI FULL KEYBOARD“ se zapnutým [ACMP] a PART ON/OFF [LEFT].

Můžete nastavit, u kterých partů klávesnice má být modulační efekt použit.
1. Spusťte příslušný displej.
[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [υ] KEYBOARD/PANEL → [A]/[B] 2
MODULATION WHEEL.
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2. Pomocí tlačítek [5θπ]/[6θπ]/[7θπ] aplikujte modulační efekt u jednotlivých partů
klávesnice.
Tlačítko [5θπ].............Určuje použití modulačního efektu u partu LEFT.
Tlačítko [6θπ].............Určuje použití modulačního efektu u partu RIGHT 1
Tlačítko [7θπ].............Určuje použití modulačního efektu u partu RIGHT 2.

Používání metronomu
Metronom vydává klapavý zvuk, který vám může udávat tempo při procvičování
nebo vám může přiblížit, jak určité tempo zní.

1. Pomocí tlačítka METRONOME [ON/OFF] zapněte metronom.

2. Jestliže chcete metronom vypnout, stiskněte znovu tlačítko
METRONOME [ON/OFF].

                                              
Úprava tempa  metronomu nebo nastavení zvuků
označujících takt

 Nastavení tempa metronomu
1. Stiskněte tlačítko [-]/[+], kterým se spustí displej pro nastavování tempa.
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2. Pomocí tlačítek TEMPO [+]/[-] nastavte tempo.
Podržením tlačítka se hodnota průběžně zvyšuje nebo snižuje. K úpravě hodnoty
můžete použít také číselník [DATA ENTRY]. Jestliže chcete obnovit původní
hodnotu tempa, stiskněte obě tlačítka TEMPO [+]/[-] najednou.

Poznámka:
• Displej TEMPO
Číslo označuje kolik čtvrťových not zazní za jednu minutu. Rozsah je 5 - 500.
Čím vyšší je číslo, tím rychlejší je tempo.

3. Jestliže chcete displej Tempo zavřít, stiskněte tlačítko [EXIT].

 Nastavení taktu metronomu a další nastavení
1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ] CONFIG 1→ [B] 2 METRONOME
2. Pomocí tlačítek [2θπ]-[7θπ] nastavte parametry.
VOLUME Určuje hlasitost zvuku metronomu.
SOUND Určuje, zda bude znít zvonivý přízvuk na první době

každého taktu.
Bell Off..................Běžný zvuk metronomu, bez zvonku
Bell On..................Běžný zvuk metronomu se zvonkem

TIME SIGNATURE Určuje takt zvuku metronomu. Běžně je nastavená
hodnota hodící se ke zvolenému stylu nebo skladbě.
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Procvičování s předem nastavenými
skladbami
Poznámka:
• Skladba (Song)
Slovem „skladba“ se u PSR-3000/1500 míní přehrávaná data.
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Přehrávání a poslouchání skladby před
procvičováním
Součástí PSR-3000/1500 jsou předem nastavené skladby. V tomto oddíle jsou
uvedeny základní informace o přehrávání těchto předem nastavených skladeb
nebo skladeb uložených na kartě SmartMedia. U některých skladeb lze dokonce
zobrazit na displeji notový záznam.

Přehrávání předem nastavených skladeb
1. Pomocí tlačítka [SONG SELECT] spusťte displej pro výběr skladeb.

                                                  
2. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte PRESET.
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3. Pomocí tlačítka [A] zvolte kategorii Sample Song.

4. Pomocí některého z tlačítek [A]-[E] zvolte požadovanou skladbu.
Soubor můžete vybrat také pomocí číselníku [DATA ENTRY] a potom stisknout
tlačítko [ENTER], čímž provedete volbu.

Poznámka:
Můžete okamžitě přeskočit k displeji Main tím, že dvakrát „kliknete“ na některé
z tlačítek [A]- [J].

5. Zapněte přehrávání stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE].
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6. Jestliže chcete přehrávání vypnout, stiskněte tlačítko [STOP].

                 
Přehrávání skladby z karty SmartMedia
Upozornění:
Přečtete si informace o zacházení s kartami SmartMedia a slotem pro karty.

1. Držte kartu tak, aby zlatý plíšek směřoval dolů a dopředu, směrem ke slotu.
    Opatrně a pomalu zasuňte kartu do slotu, dokud zcela nezapadne.
2. Pomocí tlačítka [SONG SELECT] spusťte displej pro volbu skladby.
3. Pomocí tlačítka TAB [τ] [υ] zvolte CARD.

4. Pomocí některého z tlačítek [A]-[J] zvolte požadovanou skladbu.

Postupné přehrávání skladeb
Můžete postupně přehrávat všechny skladby ve složce.
1. Zvolte skladbu v určité složce.
2. Spusťte operační displej.
    [FUNCTION] → [B] SONG SETTING.
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3. Stisknutím tlačítka [H] (REPEAT MODE) zvolte „ALL“.
4. Pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání.
    Všechny skladby se budou postupně po řadě přehrávat.
5. Jestliže chcete vypnout postupné přehrávání skladeb, zvolte „OFF“ pomocí
    tlačítka [H] na displeji v kroku číslo 2.

Zesílení hlasitosti partu, který má být procvičován
Jedna skladba na PSR-3000/1500 může obsahovat až šestnáct MIDI kanálů.
Určete kanál pro procvičování a zesilte jeho hlasitost.
1. Zvolte skladbu. Metoda je stejná jako u „Přehrávání předem nastavených
    skladeb“ nebo „Přehrávání skladby z karty SmartMedia“.
2. Pomocí tlačítka [MIXING CONSOLE] spusťte displej MIXING CONSOLE.

3. Pomocí tlačítka TAB [τ] [υ] zvolte VOL/VOICE.
4. Tiskněte tlačítko [MIXING CONSOLE], dokud se v horní části displeje neobjeví
    nápis „MIXING CONSOLE (SONG CH1-8)“.
5. Pomocí tlačítka [E]/[J] zvolte „VOLUME“.
6. Jestliže chcete zvednout hlasitost určitého kanálu, stiskněte příslušné tlačítko
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    [1θπ]-[8θπ]. Jestliže požadovaný kanál není zobrazen na displeji MIXING
    CONSOLE (SONG CH1-8), spusťte pomocí tlačítka [MIXING CONSOLE]
    displej MIXING CONSOLE (SONG CH9-16).

Jestliže nevíte, u kterého kanálu chcete zvýšit hlasitost:
• Podívejte se na obrázky hudebních nástrojů zobrazených pod „VOICE“.

• Podívejte se na indikátory kanálů, které se rozsvěcí během přehrávání skladby.
Sledováním těchto indikátorů můžete zjistit, u kterého kanálu chcete přidat
hlasitost.
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Zobrazení notového záznamu (Score)
U některých skladeb může být zobrazen jejich notový záznam. Doporučujeme
vám, abyste si notový záznam prostudovali před začátkem procvičování.

Poznámka:
• PSR-3000/1500 dokáže zobrazit notový záznam u komerčně dostupných
skladeb nebo nahraných skladeb.
•Zobrazený notový záznam je generován PSR-3000/1500 na základě dat
skladby. Výsledný notový záznam se proto může trochu lišit od komerčně
dostupného notového záznamu stejné skladby - zvláště při zobrazování
notového záznamu komplikovaných pasáží s mnoha krátkými notami.
• Funkce pro notový záznam nemůže být použita k vytváření skladeb zadáváním
not. Informace o vytváření dat skladby jsou uvedeny níže.

1. Zvolte skladbu.

2. Pomocí tlačítka [SCORE] zobrazte notový záznam.

Poznámka:
Notový záznam si projděte před začátkem procvičování.
Pomocí tlačítka TAB [τ] [υ] volte následující stránky.
Stránky můžete otáčet také pomocí pedálu.

3. Zapněte přehrávání pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE].
„Balónek“ poskakuje po notovém záznamu a ukazuje aktuální pozici.

4. jestliže chcete přehrávání vypnout, stiskněte tlačítko SONG [STOP].
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Změna zobrazení notového záznamu
Posle vlastních preferencí můžete změnit způsob zobrazování not.

                      
1. Pomocí tlačítka [SCORE] zobrazte notový záznam.

2. Změňte podle potřeby následující nastavení
• Změna velikosti zobrazení notového záznamu
Pomocí tlačítka [7θπ] změňte velikost zobrazení notového záznamu.

• Zobrazení notace pouze pro part levé nebo pravé ruky
Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] znemožněte zobrazení partu pro levou nebo pravou ruku.

• Úprava zobrazení notového záznamu
  - Zobrazení názvu noty nalevo od noty
    1. Po stisknutí tlačítka [5θπ] (NOTE) se zobrazí název noty.
    2. Po stisknutí tlačítka [8θπ] (SET UP) se spustí displej pro detailní nastavení.
    3. Pomocí tlačítka [6θ] (NOTE NAME) zvolte „Fixed Do“.
    4. Po stisknutí tlačítka [8π] (OK) se provede nastavení.
  - Zapnutí barevnosti not (pouze u PSR-3000)
    Stisknutím tlačítka [6θπ] se zapne COLOR.

Poznámka:
Barvy not
Tyto barvy jsou pevně dány pro jednotlivé noty a nelze je měnit.
C: červená, D: žlutá, E: zelená, F: oranžová, G: modrá, A: purpurová a B: šedá.
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• Zvětšení počtu taktů zobrazených na displeji
Počet taktů zobrazených na displeji můžete zvýšit tím, že odeberete další
zobrazované položky (part, texty, akordy a podobně).
Pomocí tlačítek [1θπ]-[4θπ] vypněte položky, které nechcete zobrazovat. Podle potřeby
nastavte detailní parametry pro zobrazení.

1. Pomocí tlačítka [8θπ] (SETUP) spusťte displej pro detailní nastavení.

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[6θπ] nastavte typ zobrazení.

LEFT CH/
RIGHT CH

Určuje, který MIDI kanál ve skladbě je použit pro úsek hraný levou
nebo pravou rukou. Nastavení se vrátí na AUTO, je-li zvolena jiná
skladba.
AUTO
MIDI kanálům jsou automaticky přiřazeny úseky pro hraní levou a
pravou rukou. Úseky jsou nastaveny do stejného kanálu, který je určen
na displeji [FUNCTION] → [B] SONG SETTING.
1 – 16
Přiřazuje určené MIDI kanály (1 –16) jednotlivým úsekům pro levou a
pravou ruku.
OFF (LEFT CH only)
Žádné přiřazení kanálu – rozsah kláves pro levou ruku se nezobrazí.

KEY
SIGNATURE

Tato funkce vám umožňuje zadávat změny tóniny (křížky a béčka)
uprostřed skladby. To je velmi užitečné, jestliže u zvolené skladby
nejsou v zobrazeném notovém záznamu žádné křížky a béčka.

QUANTIZE Tato funkce vám umožňuje ovládat zřetelnost notového záznamu,
posouvat a opravovat doby všech zobrazených not tak, že se seřadí až
po určitou notovou hodnotu (dobu). Dbejte na to, abyste vybrali
nejkratší notovou dobu, která je použita ve skladbě.

NOTE NAME Volí jeden ze tří typů názvu noty, který se v notovém zápisu zobrazuje
nalevo od noty. Nastavení je možné, jestliže je výše zmíněný parametr
NOTE nastaven na ON.
A, B, C
Názvy not se zobrazují jako písmena (C, D, E, F, G, A, B).
FIXED DO
Názvy not jsou zobrazeny jako „solfeggio“ a liší se podle jazyka. Jazyk
lze nastavit  v LANGUAGE na displeji HELP.
MOVABLE DO
Názvy not jsou zobrazeny jako „solfeggio“ podle intervalů stupnice a
jsou proto závislé na tónině. Základní nota je zobrazena jako „Do“.
Například v tónině G bude základní nota „Sol“ zobrazena jako „Do“.
Jako u „Fixed Do“ se zobrazení liší podle zvoleného jazyka.

3. Stisknutím tlačítka [8π] (OK) proveďte nastavení.

Poznámka:
Nastavení zobrazení notového záznamu může být uloženo jako část skladby.
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Ztlumení partu pro levou nebo pravou ruku
Na displeji spuštěném pomocí tlačítka [SCORE] se zobrazují noty, které byste
měli hrát, kdy byste je měli hrát  a jak dlouho byste je měli hrát. Můžete také
procvičovat podle vámi zvoleného tempa - automatický doprovod totiž čeká na
to, až zahrajete notu správně. Při procvičování můžete ztlumit part pro ruku,
kterou procvičujete.

Procvičování partu pro pravou ruku (TRACK 1)
1. Zvolte skladbu a potom pomocí tlačítka [SCORE] spusťte displej Score.

2. Zapněte tlačítko [GUIDE].

3. Stiskněte tlačítko [TRACK 1] a ztlumte part pro pravou ruku.
    Indikátor tlačítka [TRACK 1] zmizí. Můžete procvičovat part sami.
4. Stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání.
    Sledujte displej a procvičujte ztlumený part.

    Poznámka:
    Úprava tempa
    1. Pomocí tlačítka TEMPO [+]/[-] spusťte displej TEMPO.
    2. Pomocí tlačítka TEMPO [+]/[-] změňte tempo. Podržením tlačítka se
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        hodnota průběžně zvyšuje nebo snižuje. K úpravě hodnoty můžete použít
        také číselník [DATA ENTRY].

       Rychlá změna tempa během přehrávání (funkce Tap)
       Tempo lze změnit během přehrávání skladby dvojitým klepnutím
       v požadovaném tempu na tlačítko [TAP].

5. Stisknutím tlačítka [STOP] vypněte přehrávání.
6. Vypněte tlačítko [GUIDE].

Úprava rovnováhy hlasitosti mezi skladbou a klávesami
Můžete upravit rovnováhu hlasitosti mezi přehrávanou skladbou a vaší hrou na
klávesy.
1. Pomocí tlačítka [BALANCE] spusťte displej pro vyrovnání hlasitosti.
2. Pomocí tlačítka [1θπ] upravte hlasitost skladby. Hlasitost kláves (RIGHT 1)
    upravte pomocí tlačítka [6θπ].
3. Stisknutím tlačítka [EXIT] opustíte displej pro vyrovnání hlasitosti.

Další vodící funkce
O počátečním nastavení funkce „Follow Lights“ už byla řeč výše. Zde jsou další
vodící funkce.
• Pro hraní na klávesy
  - Jakákoli klávesa (Any Key)
    Umožňuje vám procvičovat pravidelné tempo.

• Pro karaoke
  - Karaoke-Key
    Automaticky přizpůsobuje tempo skladby podle toho, jak zpíváte - vhodné při
    zpívání s klávesami.
  - Vocal CueTIME (PSR-3000)
    Automaticky upravuje doprovod tak, aby se hodil k melodii, kterou zpíváte -
    umožňuje vám procvičovat zpívání ve správných tónových výškách.
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Procvičování partu pro levou ruku (TRACK 2)
1-2. Postupujte stejně jako při procvičování partu pro pravou ruku
       (TRACK1).
3. Stiskněte tlačítko [TRACK 2] a ztlumte part pro levou ruku.
    Indikátor tlačítka [TRACK 2 (L)] zmizí. Můžete procvičovat part sami.
4. Stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání a
    procvičujte ztlumený part.
5. Stisknutím tlačítka [STOP] vypněte přehrávání.
6. Vypněte tlačítko [GUIDE].

Procvičování s funkcí pro opakované přehrávání
Pomocí funkce pro opakované přehrávání můžete opakovaně přehrávat určitý
počet taktů skladby. To se hodí při procvičování obtížných pasáží.

Opakované přehrávání skladby
1. Zvolte skladbu
2. Pomocí tlačítka [REPEAT] zapněte opakované přehrávání.
3. Zapněte přehrávání pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE].
    Skladba se bude opakovaně přehrávat, dokud nestisknete tlačítko SONG
    [STOP].
4. Jestliže chcete opakované přehrávání vypnout, stiskněte tlačítko
    [REPEAT].

Určení taktů a jejich opakované přehrávání (A-B Repeat)
1. Zvolte skladbu
2. Zapněte přehrávání pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE].
3. Určete takty, které se mají opakovat
    Stiskněte tlačítko [REPEAT] v počáteční bodě (A) a potom znovu stiskněte
    tlačítko [REPEAT] v koncovém bodě (B). Po automatickém úvodu se bude
    stanovená pasáž opakovaně přehrávat od bodu A do bodu B.
    Poznámka:
    Stisknutím tlačítka [TOP] se můžete kdykoli vrátit k počátečnímu bodu A.
4. Jestliže chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko SONG [STOP].
4. Jestliže chcete opakované přehrávání vypnout, stiskněte tlačítko
    [REPEAT].

Další způsoby jak určit takty mezi body A a B.
• Určení bodů A a B, když je přehrávání skladby vypnuto
  1. Pomocí tlačítka [FF] se posuňte k místu s bodem A.
  2. Pomocí tlačítka [REPEAT] určete bod A.
  3. Pomocí tlačítka [FF] se posuňte k místu s bodem B.
  4. Pomocí tlačítka [REPEAT] určete bod B.
• Určení pasáže mezi bodem A a koncem skladby
  Jestliže určíte pouze bod A, bude se opakovaně přehrávat pasáž od bodu A do
  konce skladby.
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Nahrávání
Nahrávání  pomocí Quick Recording je velmi praktické. Můžete pak snadno
porovnat vaše hraní s původní skladbou. Jestliže váš hudební partner nebo učitel
předem nahraje svůj part, můžete také sami nacvičovat dueta.

1. Stiskněte zároveň tlačítka [REC] a [STOP].
    Automaticky se nastaví prázdná skladba pro nahrávání.

                              
2. Zvolte zvuk, který se má nahrávat.

3. Stiskněte tlačítko [REC].

                   
4. Začněte nahrávat.
    Nahrávání začne automaticky, jakmile zahrajete určitou notu na klávesnici.

5. Jestliže chcete nahrávání zastavit, stiskněte tlačítko SONG [STOP].
    Objeví se výzva k uložení nahrávky. Jestliže chcete tuto zprávu zavřít,
    stiskněte tlačítko [EXIT].

                         
6. Jestliže si chcete poslechnout nahrávku, stiskněte tlačítko SONG
    [PLAY/PAUSE].
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7. Uložte nahrávku.
1. Pomocí tlačítka [SONG SELECT] spusťte displej pro volbu skladby.
2. Pomocí tlačítka TAB [τ] [υ] zvolte příslušnou jednotku (USER, CARD atd.),
    na kterou se mají data uložit. Jestliže chcete uložit data do interní paměti,
    zvolte USER. jestliže chcete data uložit na kartu SmartMedia, zvolte CARD.
3. Pomocí tlačítka [6θ] (SAVE) spusťte displej pro zadávání názvu souboru.
4. Určete název souboru.
5. Pomocí tlačítka [8π] OK uložte soubor.
   Jestliže chcete ukládání zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] CANCEL

Upozornění:
Nahraná skladba se ztratí, jestliže  přepnete na jinou skladbu nebo jestliže
nástroj vypnete bez předchozího uložení nahrávky.

Jestliže se objeví některá z následujících zpráv: „Song“ changed.
Save?/„Song“ speichern?/„Song“ modifié. Sauv.?/„Song“ cambiado.
Guardar?/Salvare „Song“?
Nahraná data zatím nebyla uložena. Jestliže chcete data uložit, spusťte pomocí
tlačítka [G] (YES) displej pro výběr skladby a uložte data (viz výše). Jestliže
chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [H] (NO).

Přehrávání hudebníhopozadí pomocí funkce
Hudební pomocník (Performance Assistant)
Pomocí této funkce můžete velmi snadno vytvářet hudební pozadí u
přehrávané skladby.
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Poznámka:
Předtím než začnete používat funkci Hudební pomocník
Aby bylo možno používat funkci Hudební pomocník, musí skladba obsahovat
data akordů. Jestliže skladba akordy obsahuje, názvy akordů se budou během
přehrávání zobrazovat na displeji Main. Tak můžete snadno poznat, zda skladba
obsahuje akordy.

1. Zvolte skladbu.
V tomto případě byly zvoleny skladby ve složce „SamplaSongs“.

2. Pomocí tlačítka [PERFORMANCE ASSISTANT] zapněte funkci Hudební
pomocník.

3. Pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání.
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4. Hrajte na klávesy.
Nástroj automatiky přizpůsobí vaše hraní na klávesy přehrávané skladbě a
akordům, bez ohledu na to, na jaké klávesy hrajete. Zvuk se mění i podle
způsobu, kterým hrajete. Vyzkoušejte některý ze tří níže uvedených způsobů.

• Hraní pravou a levou rukou dohromady (způsob 1).

                              
                                  Hrajte pravou rukou tři noty najednou.

• Hraní pravou a levou rukou dohromady (způsob 2).

                             
                               Hrajte několik not po sobě různými prsty pravé ruky.

• Hraní střídavě levou a pravou rukou

                             
                                  Hrajte pravou rukou tři noty najednou.

5. jestliže chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko SONG [STOP].
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6. Jestliže chcete funkci Hudební pomocník vypnout, stiskněte znovu
tlačítko [PERFORMANCE ASSISTANT].

Automatický doprovod (Přehrávání stylu)
Program pro automatický doprovod vám umožňuje  vytvářet doprovod
jenom tím, že hrajete „akordy“ levou rukou. Můžete tak sami napodobit
zvuk celého bandu nebo orchestru. Automatický doprovod tvoří rytmické
vzorce stylů. Styly pokrývají širokou škálu hudebních žánrů, včetně popu,
jazzu a mnoha dalších.

Hraní skladby „Mary Had a Little Lamb“
s automatickým doprovodem.
                                              MARY HAD A LITTLE LAMB

Traditional
Styl: Country Pop
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1. Stiskněte  některé z tlačítek STYLE a spusťte displej pro volbu stylu.

Poznámka:
Typ stylu a jeho základní charakteristika se zobrazuje nad názvem stylu.

2. Zvolte požadovaný styl pomocí tlačítek [A]-[J].

Poznámka:
Z displeji Main se můžete okamžitě vrátit tím, že dvakrát „kliknete“ na některé
z tlačítek [A]-[J].

3. Stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] zapněte automatický doprovod.
Automatický doprovod se vytváří podle akordů, které hrajete v levé části
klávesnice.
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4. Jestliže chcete nastavit automatický doprovod do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko [SYNC START].  To vám umožní spustit
automatický doprovod hned jakmile začnete hrát.

5. Automatický doprovod se spustí, jakmile začnete hrát akord levou rukou.
Akordy hrajte levou rukou a melodii hrajte pravou rukou.

Poznámka:
Prstoklad akordů
Akordy můžete hrát sedmi typy prstokladu (viz níže)

6. Stisknutím některého z tlačítek [ENDING] se v bodě označeném na
notovém záznamu  jako „Ending“ začne hrát závěrečná pasáž.
Po přehrání „Ending“ se styl automaticky vypne.
Poznámka:
• Seznam stylů naleznete v přiloženém Seznamu dat.
•  Tempo stylu můžete rychle změnit během přehrávání tím, že dvakrát
v v požadovaném tempu klepnete na tlačítko [TAP].
• Můžete určit místo rozdělení (hranici mezi úseky klávesnice určenými pro hraní
pravou a levou rukou).
• U přehrávání stylu můžete zapnout nebo vypnout dynamiku kláves (Style
Touch)

Úprava rovnováhy hlasitosti mezi stylem a klávesami
Můžete upravit rovnováhu hlasitosti mezi přehrávaným stylem a vaší hrou na
klávesy.
1. Pomocí tlačítka [BALANCE] spusťte displej pro vyrovnání hlasitosti.
2. Pomocí tlačítka [2θπ] upravte hlasitost stylu. Hlasitost kláves (RIGHT 1)
    upravte pomocí tlačítka [6θπ].
3. Stisknutím tlačítka [EXIT] opustíte displej pro vyrovnání hlasitosti.

Variace vzorců
Během hraní můžete automaticky přidávat speciálně vytvořené úvody a
zakončení nebo variace rytmických a akordických vzorců, čímž můžete obohatit
své hraní a dodat mu profesionální zvuk. K dispozici máte několik typů variací
vzorců automatického doprovodu: úvodní, závěrečné a během hraní.
Vyzkoušejte si tyto variace a jejich kombinace.

Začátek hraní_______________________________________________
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• Start/Stop
Styl se začne přehrávat o stisknutí tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP]
• Intro
Používá se na začátku skladby. U každého předem nastaveného stylu jsou tři
různé úvody. Po doznění úvodní pasáže se začne přehrávat hlavní (Main) úsek.
Před začátkem přehrávání stylu stiskněte některé z tlačítek INTRO [I]-[III] a
potom pomocí tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP] spusťte přehrávání
stylu.
• Synchro Start
Umožňuje vám spustit přehrávání, jakmile začnete hrát na klávesy.
Když je přehrávání stylu vypnuto, stiskněte tlačítko [SYNC START] a po zahrání
akordu v úseku klávesnice určeném pro hraní akordů se začne přehrávat styl.
• Fade In
Vytváří pozvolný nástup na začátku stylu.
Když je přehrávání stylu vypnuto, stiskněte tlačítko [FADE IN/OUT] a po stisknutí
tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP] se spustí přehrávání stylu.
• Tap
Vyťukejte tempo a styl se automaticky začne přehrávat ve zvoleném tempu.
Ťukněte na tlačítko [TAP] (čtyřikrát u 4/4 taktu) a styl se automaticky začne
přehrávat ve vyťukaném tempu.

Poznámka:
Zvuk bicích a intenzita zvuku mohou být při použití funkce Tap zvoleny na
následujícím displeji.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB[τ] CONFIG 1  → [B] 4 TAP

Během přehrávání stylu________________________________________

• Main
Používá se pro hraní hlavního úseku stylu. Hraje doprovodný vzorec o několika
taktech, který se stále opakuje. Každý z předem nastavených stylů má čtyři
různé vzorce.
Během přehrávání stylu stiskněte některé ze čtyř tlačítek MAIN [A]-[D].
• Fill In
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Tyto úseky vám umožňují přidat dynamické variace a změny rytmu doprovodu,
takže vaše hraní pak zní profesionálněji.
Před začátkem přehrávání stylu nebo během přehrávání stylu zapněte tlačítko
[AUTO FILL IN]. Potom během hraní stiskněte některé z tlačítek MAIN
VARIATION (A, B, C, D) a zvolený úsek začne automaticky (AUTO FILL) zdobit
doprovod. Jakmile ozdobný úsek skončí, plynule přejde do zvoleného hlavního
úseku (A, B, C, D).
I když je tlačítko [AUTO FILL IN] vypnuté, stisknutím stejného tlačítka právě
hraného úseku se spustí ozdobný úsek, který potom přejde v hlavní úsek.
• Break
Umožňuje přidat dynamické změny rytmu v doprovodu, takže vaše hraní pak zní
ještě více profesionálněji.
Během přehrávání stylu stiskněte tlačítko [BREAK].

Na konci přehrávání________________________________________

• Start/stop
Styl se vypne, jakmile stisknete tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP].
• Ending
Používá se na závěr skladby. U každého předem nastaveného stylu jsou tři
různé závěry. Po doznění závěrečné pasáže se přehrávání stylu vypne.
Během přehrávání stylu stiskněte některé z tlačítek ENDING/rit. [I]-[III].
Závěrečný úsek se může pomalu ztišovat (ritardando), jestliže během přehrávání
závěrečného úseku stisknete stejné tlačítko ENDING/rit.
• Fade Out
Vytváří pozvolné utichání stylu.
Během přehrávání stylu stiskněte tlačítko [FADE IN/OUT]

Další_________________________________________________________

• Synchro Stop
Jestliže je zapnuta funkce Synchro Stop, můžete zapínat a vypínat styl jenom
tím, že stisknete nebo uvolníte klávesy (v úseku klávesnice, který je určen pro
hraní akordů). Můžete tak při hraní vytvářet dramatické pauzy a akcenty.
Před začátkem přehrávání stylu stiskněte tlačítko [SYNC STOP].

Kontrolky pro tlačítka jednotlivých úseků (INTRO/MAIN/ENDING atd.)
• Zelená.........................Úsek není zvolen.
• Červená......................Úsek je právě zvolen.
• Nesvítí.........................Úsek neobsahuje žádná data a nemůže být přehráván.
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Podržování zvuku partu LEFT (Left Hold)
Tato funkce způsobuje, že zvuk partu LEFT zůstává zachován, i když jsou
klávesy uvolněny. Nedoznívající zvuky jako například smyčce znějí stále,
zatímco doznívající zvuky jako například klavír doznívají pomaleji (jako kdyby byl
sešlápnut pedál sustain). Tato funkce dodá celému doprovodu hutnější zvuk.

1. Pomocí tlačítka PART ON/OFF [LEFT] zapněte part pro levou ruku.
2. Stisknutím tlačítka [LEFT HOLD] zapněte funkci podržování zvuku partu levé
    ruky.

                    

Jak hrát akordy pro přehrávání stylu

Jaké noty hrát v určitých akordech
Jestliže znáte název akordu, ale nevíte, jak jej zahrát, můžete využít funkce
Chord Tutor a nástroj vám  ukáže, které noty máte hrát.

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING →
TAB [τ] [υ] CHORD FINGERING

2. Pomocí tlačítka [6θπ] zvolte základní notu.
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3. Pomocí tlačítka [7θπ]/[8θπ] zvolte typ akordu.
Noty, které jsou potřeba pro zahrání určitého akordu, se zobrazí na displeji.

Poznámka:
Zobrazené noty odpovídají prstokladu „Fingered“, bez ohledu na to, jaký typ
prstokladu je zvolen (viz níže).

Vhodné panelové nastavení pro zvolený styl - Jednoduché
nastavení (OTS - One Touch Setting)
Jednoduché nastavení je velmi praktická funkce, která stisknutím jediného
tlačítka automaticky spustí nejvhodnější panelová nastavení (čísla zvuků apod.)
pro právě zvolený styl. To je výborný způsob, jak rekonfigurovat všechna
nastavení na PSR-3000/1500 tak, aby se hodila ke stylu, který chcete hrát.

1. Zvolte styl.

2. Stiskněte jedno z tlačítek [ONE TOUCH SETTING].
Tím se nejen okamžitě spustí všechna nastavení (zvuky, efekty atd.), která se
hodí k právě zvolenému stylu, ale také se automaticky zapne ACMP a SYNC
START, takže můžete okamžitě spustit přehrávání stylu.
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3. Když začnete hrát akord levou rukou, styl se spustí.

Poznámka:
Zámek parametrů
Určité parametry (například efekt, místo rozdělení a podobně) můžete
„zamknout“, takže je pak lze zvolit pouze prostřednictvím panelových ovladačů.

Užitečné rady týkající se Jednoduchého nastavení
• Automatická změna Jednoduchého nastavení společně s úseky Main
(Linka OTS)
Užitečná funkce Linka OTS vám umožňuje automaticky změnit Jednoduché
nastavení, jestliže zvolíte jiný úsek Main (A-D). Jestliže chcete použít funkci
Linka OTS, stiskněte tlačítko [OTS LINK].

Poznámka:
Načasování změn OTS
OTS se může měnit společně s úseky dvěma způsoby (viz níže).

• Ukládání panelových nastavení do OTS
Můžete si vytvořit vlastní nastavení OTS.

1. Proveďte příslušná panelová nastavení (zvuk, styl, efekt a podobně).
2. Stiskněte tlačítko [MEMORY].

 
3. Stiskněte některé z tlačítek ONE TOUCH SETTING [1]-[4].
    Na displeji se objeví výzva k uložení panelových nastavení.
4. Pomocí tlačítka [F] (YES spusťte displej pro volbu stylu a uložte panelová
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    nastavení jako soubor stylu.

Upozornění:
Panelová nastavení uložená do jednotlivých tlačítek OTS se ztratí, jestliže
změníte styl nebo vypnete nástroj bez předchozího uložení panelových
nastavení.

Multi Pads
Multzi Pads lze použít k přehrávání několika krátkých předem nahraných
rytmickým a melodických sekvencí, které mohou zvýrazňovat hraní na klávesy.
Multi Pads jsou seskupeny po čtyřech v bankách. PSR-3000/1500 nabízí několik
bank Multi Pads v různých hudebních žánrech.

Přehrávání Multi Padů
1. Stiskněte tlačítko [MULTI PAD SELECT], spusťte displej pro výběr banky
Multi Padů a zvolte požadovanou banku.

Pomocí tlačítek [1θπ]-[5θπ] zvolte různá menu (P1-P6) s bankami Multi Padů.
Potom pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte požadovanou banku.

2. Pomocí některého z tlačítek MULTI PAD CONTROL [1]-[4] zapněte frázi
Multi Padu.
Příslušná fráze (v tomto případě pro Pad 1) se začne celá přehrávat po stisknutí
tlačítka. Jestliže ji chcete vypnout, stiskněte a uvolněte tlačítko [STOP].
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Jestliže chcete přehrávat určitou frázi v právě nastaveném tempu, ťukněte na
příslušené tlačítko Multi Padu. Můžete dokonce přehrávat dva, tři nebo čtyři Multi
Pady najednou. Jestliže během přehrávání Multi Padu ťukněte na příslušené
tlačítko, přehrávání se přeruší a začne znovu od začátku.

• Barva Multi Padů
- Zelená: Ukazuje, že příslušný Multi Pad obsahuje data (frázi).
- Červená: Ukazuje, že příslušný Multi Pad se přehrává.

• Data Multi Padů
Existují dva typy dat Multi Padů. Některé typy se jednou přehrají a potom se na
konci vypnou. Jiné se přehrávají dokola, dokud nestisknete tlačítko [STOP].

• Vypnutí přehrávání Multi Padů
- Jestliže chcete vypnou všechny Multi Pady, stiskněte a uvolněte tlačítko
  [STOP].
- Jestliže chcete vypnout určitý Multi Pad, podržte tlačítko [STOP] a stiskněte
  Multi Pad, který chcete vypnout.

Používání funkce pro přizpůsobení podle akordů
(Chord Match)
Mnohé fráze Multi Padů jsou melodické nebo akordické a tyto fráze mohou
automaticky měnit akordy, podle toho jak hrajete levou rukou. Jestliže je
přehráván styl a [ACMP] je zapnuto, hrajte akordy levou rukou a stiskněte
některý z Multi Padů - funkce Chord Match přizpůsobí výšku tónů tak, aby se
hodila k akordům, které hrajete. Tuto funkci můžete používat také jestliže je styl
vypnut (pomocí funkce pro vypnutí doprovodu). Nezapomeňte, že některých
Multi Padů se funkce Chodr Match netýká.

V tomto případě bude fráze pro Multi Pad 2 před přehráváním transponována do
F dur. Během přehrávání Multi Padů si vyzkoušejte další typy akordů.
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Spouštění ideálního nastavení pro jednotlivé
skladby - Hudební vyhledávač (Music Finder)
Jestliže chcete hrát v určitém hudebním žánru, ale nevíte, jaká nastavení stylu a
zvuku zvolit, pomůže vám praktická funkce Hudební vyhledávač. Stačí zvolit
požadovaný hudební žánr z „nahrávek“ v Hudebním vyhledávači a PSR-
3000/1500 provede příslušná panelová nastavení za vás.
Novou nahrávku lze vytvořit editováním právě zvolené nahrávky.

Poznámka:
Data (nahrávky) v Hudebním vyhledávači nejsou stejná jako data skladeb ea
nelze je přehrávat.

1. Stiskněte tlačítko [MUSIC FINDER] a spusťte displej MUSIC FINDER.
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2. Pomocí tlačítka  TAB [τ] zvolte „ALL“.
V „ALL“ jsou předem nastavené nahrávky.

3. Pomocí čtyř vyhledávacích kategorií zvolte požadovanou nahrávku.
Nahrávku zvolte pomocí tlačítek [2θπ]/[3θπ].

    Poznámka:
    • Požadovanou nahrávku můžete zvolit také pomocí číselníku [DATA ENTRY]
      a stisknutím tlačítka [ENTER].
    • Vyhledávání nahrávky
      Hudební vyhledávač je vybaven užitečnou vyhledávací funkcí, která
      umožňuje zadat název skladby nebo klíčové slovo a okamžitě se zobrazí
      všechny skladby, které splňují zadaná kritéria.

• MUSIC...............................Obsahuje název skladby nebo hudební žánr, který
                                             popisuje každou nahrávku. To vám umožňuje
                                             snadno najít požadovaný hudební styl.

                                             Poznámka:
                                             Procházení skladbami v pořadí podle abecedy
                                             Pomocí tlačítka [1θπ] můžete procházet skladbami
                                             nahoru nebo dolů podle abecedy. Pokud stisknete
                                             obě tlačítka [θπ] najednou, kurzor se vrátí na
                                             začátek abecedy.

• STYLE...............................Předem nastavený styl přiřazený k nahrávce.

                                             Poznámka:
                                             Procházení styly v pořadí podle abecedy
                                             Pomocí tlačítka [4θπ]/[5θπ] můžete procházet
                                             názvy stylů nahoru nebo dolů podle abecedy. Pokud
                                             stisknete obě tlačítka [θπ] najednou, kurzor se vrátí
                                             na začátek abecedy.

• BEAT.................................Taktové označení zaznamenané v každé nahrávce.

• TEMPO..............................Přiřazené nastavení tempa pro nahrávku.

4. Hrajte na klávesy
Všimněte si, že panelová nastavení se změnila tak, aby se hodila k hudebnímu
žánru zvolené nahrávky.

Poznámka:
• Zámek tempa
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Funkce pro zamknutí tempa vám umožní předejít změnám tempa během
přehrávání stylu, jestliže zvolíte jinou nahrávku. Jestliže chcete zámek tempa
zapnout, stiskněte na displeji Music Finder tlačítko [6θπ]/[7θπ] (TEMPO LOCK).
• Zámek parametrů
Určité parametry (například efekt, místo rozdělení a podobně) můžete
„zamknout“, takže je pak lze zvolit pouze prostřednictvím panelových ovladačů.

Třídění nahrávek
Jestliže chcete nahrávky roztřídit, stiskněte tlačítko [F] (SORT BY)
• MUSIC........................nahrávky se třídění podle názvů skladeb.
• STYLE........................nahrávky se třídí podle názvů stylu.
• BEAT..........................nahrávky se třídí podle taktu.
• TEMPO.......................nahrávky se třídí podle tempa.

Změna pořadí nahrávek
Jestliže chcete změnit pořadí nahrávek (vzestupně nebo sestupně), stiskněte
tlačítko [G] (SORT ORDER).

Zpívání podle přehrávané skladby (Karaoke)
Jestliže zvolená skladba obsahuje texty, mohou se zobrazovat na displeji během
přehrávání skladby. Protože má PSR-3000 zásuvku MIC/LINE IN, můžete zpívat
s mikrofonem.

Připojení mikrofonu (pouze u PSR-3000)
1. Ujistěte se, že máte běžný dynamický mikrofon.

2. Nastavte knoflík [INPUT VOLUME] ve spodní části panelu na minimum.

3. Připojte mikrofon do zásuvky [MIC./LINE IN].
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Poznámka:
• Protože je zásuvka MIC/LINE IN velmi citlivá, může vytvářet rušivé zvuky, i když k ní
není nic připojeno. Abyste se tomu vyhnuli, vždy nastavuje INPUT VOLUME na
minimum, jestliže do zásuvky MIC/LINE IN není nic připojeno.

4. Nastavte přepínač [MIC. LINE] na „MIC“.

5. (Nejprve zapněte mikrofon, jestliže je zapínací.) Zpívejte do mikrofonu a upravte
knoflík [INPUT VOLUME].
Při nastavování hlasitosti sledujte kontrolky SIOGNAL a OVER. Kontrolka SIGNAL
ukazuje, že je přijímán signál.  Upravte INPUT VOLUME tak, aby byla tato kontrolka
rozsvícená. Kontrolka OVER se rozsvítí, jestliže je vstupující signál příliš silný. Upravte
INPUT VOLUME tak, aby tato kontrolka nesvítila.

                                                                                            
Odpojení mikrofonu
1. Nastavte knoflík [INPUT VOLUME] ve spodní části panelu na minimum.
2. Odpojte mikrofon ze zásuvky [MIC./LINE IN].

Poznámka:
Před vypnutím nástroje nastavte knoflík [INPUT VOLUME] na minimum.
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Zpívání podle textů na displeji
Zkuste zpívat během přehrávání skladby, která obsahuje texty.

1. Zvolte skladbu.

2. Jestliže chcete zobrazit texty, stiskněte tlačítko [KARAOKE].

3. Pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání skladby.
Zpívejte podle textů zobrazených na  displeji. Barva textů se v průběhu skladby
mění.

4. Jestliže chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko SONG [STOP].

Zobrazení textů na externí televizní obrazovce (PSR-3000)
Texty zobrazované na displeji můžete pomocí koncovky VIDEO OUT zobrazit
také na externím monitoru nebo obrazovce.

1. Pomocí vhodného video kabelu propojte koncovku [VIDEO OUT] na PSR-
3000 s koncovkou VIDEO INPUT na televizi.

                
2. Je-li to třeba, nastavte signál externího monitoru nebo obrazovky na NTSC
     nebo PAL.
    1. Spusťte operační displej
        [FUNCTION] → [G] VIDEO OUT
    2. Pomocí tlačítka [1θπ] zvolte signál externího monitoru nebo obrazovky.

Poznámka:
• Jestliže jsou texty nečitelné
Možná bude třeba změnit nastavení jazyka textů na „International“ nebo
„Japanese“ na displeji pro nastavování skladby ([FUNCTION] → [B] SONG
SETTING). Toto nastavení může být uloženo jako součást dat skladby.
• Změna obrázku na pozadí textů  (PSR-3000)
Obrázek v pozadí textů na displeji můžete změnit. Pomocí tlačítka [7θπ]/[8θπ]
(BACKGROUND) zvolte displej pro volbu pozadí displeje s obrazovými soubory
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a vyberte jeden z nich. Stisknutím tlačítka [EXIT] se vrátíte k předchozímu
displeji.
• Změna textů
Texty můžete podle libosti měnit (viz níže).

Užitečné funkce pro karaoke
- Úprava tempa (PSR-3000/1500)
- Transpozice(PSR-3000/1500)
- Přidání efektů k vašemu hlasu (PSR-3000)
- Přidání vokální harmonie k vašemu hlasu (PSR-3000)
- Procvičování zpěvu ve správných tónových výškách (Vocal CueTIME)
  (PSR-3000)

Transpozice
Tóninu skladby můžete zvýšit nebo snížit
• Jestliže chcete tóninu skladby transponovat nahoru.......Stiskněte tlačítko
                                                                                           TRANSPOSE [+]
• Jestliže chcete tóninu skladby transponovat dolu............Stiskněte tlačítko
                                                                                           TRANSPOSE [-]
• Jestliže chcete tóninu skladby transponovat zpět............Stiskněte obě tlačítka
                                                                                           TRANSPOSE [+] [-].

Jestliže chcete zavřít displej pro transpozici, stiskněte tlačítko [EXIT].

Přidání efektů k vašemu hlasu (PSR-3000)
Svůj hlas můžete obohatit různými efekty.

1. Pomocí tlačítka [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] spusťte displej pro
nastavování mikrofonu.
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2. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] zapněte efekt.

Poznámka:
Volba typu efektu
Typ efektu můžete zvolit na displeji Mixing Console.

Přidání vokální harmonie k vašemu hlasu (PSR-3000)
Můžete také přidat harmonické vokály ke svému hlasu.

1. Zvolte skladbu, která obsahuje akordy
Jestliže skladba obsahuje akordy, název aktuálního akordu se zobrazuje na
displeji Main během přehrávání skladby. Takto můžete snadno poznat, zda
skladba obsahuje akordy.

2. Pomocí tlačítka [MIC SETTING/VOCAL HARMONY] spusťte displej pro
nastavování vokální harmonie (Vocal Harmony).

3. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] zapněte harmonické vokály.

4. Pomocí tlačítka [H] spusťte displej pro volbu vokální harmonie.

5. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte typ vokální harmonie.
Seznam typů vokální harmonie je v přiloženém Seznamu dat.
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6. stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] zapněte automatický doprovod.

7. Stiskněte tlačítko SONG [PLAY/PAUSE] a zpívejte do mikrofonu.
Vokální harmonie se přidá k vašemu hlasu podle akordů

Úprava hlasitosti mikrofonu a skladby (PSR-3000)
Můžete upravit rovnováhu hlasitosti mezi přehrávanou skladbou a mikrofonem.
1. Pomocí tlačítka [BALANCE] spusťte displej pro vyrovnání hlasitosti.
2. Pomocí tlačítka [1θπ] upravte hlasitost skladby. Hlasitost mikrofonu upravte
pomocí tlačítka [4θπ].
3. Stisknutím tlačítka [EXIT] opustíte displej pro vyrovnání hlasitosti.

Užitečné funkce pro zpívání s hraním na klávesy
- Změna tóniny (Transpozice) (PSR-3000/1500)
- Zobrazení notového záznamu na displeji a textů na televizní obrazovce
  (PSR-3000)
- Mluvení k publiku mezi skladbami (PSR-3000)
- Ovládání tempa přehrávání vlastním hlasem (Karao-Key) (PSR-3000/1500)

 Změna tóniny (Transpozice)
Skladbu i hraní na klávesy můžete přizpůsobit určité tónině. Jestliže například chcete
hrát a zpívat s určitou nahranou skladbou, ale skladba je v tónině F a vám se lépe zpívá
v tónině D a jste zvyklí hrát v tónině C. Abyste dosáhli shodné tóniny, nastavte hlavní
transpozici na „0“, transpozici kláves na „2“ a transpozici skladby na „-3“. To posune tóny
skladby dolů, tóny klávesnice nahoru a vám se bude dobře zpívat.

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [D] CONTROLER → TAB [υ] KEYBOARD/PANEL → [B]
TRANSPOSE ASSIGN
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2. Pomocí tlačítka [4θπ]/[5θπ] zvolte požadovaný typ transpozice.
Možné jsou tyto typy transpozice. Zvolte ten, který je pro vás nejvhodnější.
   • KEYBOARD
     Transponuje tónovou výšku zvuků hraných na klávesy a přehrávání stylu
     (podle toho, jaké akordy hrajete levou rukou)
   • SONG
     Transponuje tónovou výšku přehrávané skladby
   • MASTER
     Transponuje celkovou tónovou výšku PSR-3000/1500.

3. Transpozici proveďte pomocí tlačítek [+]/[-]
Hodnotu můžete upravovat v krocích po půltónu.
Jestliže chcete nastavit původní hodnotu, stiskněte najednou obě tlačítka [+] a [-].

4. Jestliže chcete zavřít displej TRANSPOSE, stiskněte tlačítko [EXIT].

 Zobrazení notového záznamu na displeji a textů na televizní
obrazovce  (PSR-3000)
Tato praktická funkce vám umožní zobrazit notový záznam na displeji nástroje,
zatímco texty se zobrazují na televizní obrazovce, takže je na ně dobře vidět.

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT

2. Pomocí tlačítek [3θπ]/[4θπ] zvolte LYRICS.

Mluvení k publiku mezi skladbami (PSR-3000)
Tato funkce je vhodná pro oznámení mezi dvěma zpívanými skladbami. Při
zpívání je většinou nastaveno několik efektů. Jestliže však mluvíte k publiku,
znějí tyto efekty nepřirozeně a rušivě. Jestliže zapnete funkci TALK, efekty se
automaticky vypnou.

1. Před začátkem zpívání spusťte pomocí tlačítka [MIC SETTING/VOCAL
HARMONY] displej MIC SETTING/VOCAL HARMONY.
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2. Pomocí tlačítka [2θπ]/[3θπ]  (TALK) zapněte funkci TALK.

Poznámka:
Nastavení lze provést také tak, aby některé efetky zůstaly zapnuty, když mluvíte
k publiku.

Základní operace
Vyzkoušení základních funkcí (Help)
Funkce Help vás seznámí se základními funkcemi nástroje. Sledujte instrukce na
displeji a vyzkoušejte si základní funkce.

1. Pomocí tlačítka [HELP] spusťte displej HELP.
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2. Je-li to třeba, zvolte pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] jazyk.

Poznámka:
Zde zvolený jazyk je použit také pro různé zprávy objevující se ne displeji.

3. Pomocí tlačítek [1θπ]-[5θπ] zvolte funkci, kterou si chcete vyzkoušet.

4. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka [8θπ].
Objeví se displej popisující zvolenou funkci.
Pomocí tlačítka TAB [τ] [υ] zvolte různé stránky.

5. jestliže se chcete vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [EXIT].

Zprávy objevující se na displeji
Na displeji se občas objeví zprávy (informace nebo potvrzující dialogy). Jestliže
se objeví zpráva, stiskněte příslušené tlačítko.
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V tomto případě stiskněte tlačítko [F] (YES) a spustí se formátování karty
SmartMedia.

Volba jazyka zpráv
Jazyk zobrazovaných zpráv můžete zvolit na displeji HELP (viz výše).

Okamžitá volba displejů - Přímý přístup
(Direct Access)
Pomocí této užitečné funkce můžete okamžitě spustit požadovaný displej - a to
pouze stisknutím přídavného tlačítka.

1. Stiskněte tlačítko [DIRECT ACCESS]
Na displeji se objeví zpráva vyzývající vás ke stisknutí příslušného tlačítka.

2. Stiskněte příslušné tlačítko pro okamžité spuštění požadovaného
displeje.
Seznam displejů, které lze přímo spustit pomocí funkce Direct Access je
v přiloženém Seznamu dat.

Příklad spuštění displeje pro funkci Průvodce (Guide)
Stiskněte tlačítko [DIRECT ACCESS] a potom stiskněte tlačítko [GUIDE].



93



94

Návrat k displeji Main
Jestliže se chcete z jakéhokoli displeje vrátit k displeji Main, stiskněte tlačítko
[DIRECT ACCESS] a potom tlačítko [EXIT].

Základní displeje (Displej Main a displej pro
volbu souboru)
Existují dva typy základních displejů - „Main“ a „Selection“. Zde jsou popsány
jednotlivé části těchto displejů a základní operace.

Displej Main
Na displeji Main jsou vidět aktuální základní nastavení nástroje, například právě
zvolený zvuk nebo styl. Tento displej uvidíte, jestliže budete hrát na klávesy.

Návrat k displeji Main
Jestliže se chcete z jakéhokoli displeje vrátit k displeji Main, stiskněte tlačítko
[DIRECT ACCESS] a potom tlačítko [EXIT].

                 
1. Název skladby a příslušné informace
Zde se zobrazuje název právě zvolené skladby, takt a tempo. Jestliže skladba
obsahuje akordy, aktuální název akordu se zobrazí v segmentu „CHORD“ (viz
3.).

2. Název stylu a příslušné informace
Zde se zobrazuje název právě zvoleného stylu, takt a tempo. Stisknutím tlačítka
[B] se spustí displej pro volbu stylu.

3. Název aktuálního akordu
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Jestliže je [ACMP ON/OFF] nastaveno na „On“, zobrazí se zde akord hraný
levou rukou.

4. Název banky Multi Padů
Zde so zobrazuje názvy právě zvolených bank Multi Padů. Stisknutím tlačítka [D]
se spustí displej pro volbu banky Multi Padů.

5. Internet
Stisknutím tlačítka [E] se spustí diplej pro přímé připojení k internetu.

6. Transpozice
Zde se zobrazuje hodnota transpozice v půltónech.

7. Oktáva
Tlačítka [UPPER OCTAVE] umožňují posouvat tónovou výšku klávesnice o
oktávu. Zde se zobrazuje hodnota posouvané oktávy.

8. Tempo
Zde se zobrazuje tempo  skladby nebo doprovodného stylu.

9. BAR (aktuálním pozice ve skladbě nebo stylu)
Zde se zobrazuje aktuální pozice skladby a číslo taktu od začátku přehrávání
stylu.

10. Pořadí registrace
Zde se zobrazuje pořadí registrací (pokud není Pořadí registrace nastaveno na
„OFF“).

11. Název zvuku
• RIGHT 1 (ukazuje se v pravém rohu displeje):
  Název zvuku právě zvoleného pro part RIGHT 1.
• RIGHT 2 (ukazuje se v pravém rohu displeje):
  Název zvuku právě zvoleného pro part RIGHT 2.
• LEFT (ukazuje se v pravém rohu displeje):
  Název zvuku právě zvoleného pro part LEFT.
Stisknutím tlačítek [F], [G] a [H] se spouští displej pro volbu zvuku pro jednotlivé
party.

12. Místo rozdělení (Split Point)
Místo rozdělení je místo na klávesnici, které odděluje separované úseky
klávesnice. Existují dva typy místa rozdělení: „A“, které odděluje automatický
doprovod od zbytku klávesnice, a „L“, které odděluje úsek pro levou ruku od
úseku pro pravou ruku.

13. Název banky registrační paměti
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Zde se zobrazuje název právě zvolené banky registrační paměti. Stisknutím
tlačítka [J] se spouští displej pro volbu banky registrační paměti.

14. Rovnováha hlasitosti partů
Zde se zobrazuje rovnováha hlasitosti jednotlivých partů. Rovnováhu hlasitosti
můžete změnit stisknutím tlačítek [1πθ]-[8πθ] pod displejem.

Nastavení místa rozdělení
Stisknutím tlačítka [I] na displeji Main se spouští okno pro nastavení místa
rozdělení.
Stiskněte tlačítko [F] (S+L) a potom otáčejte číselníkem [DATA ENTRY], čímž se
nastavuje místo rozdělení (S) a (L) pro stejnou klávesu.
Stiskněte tlačítko [H] (S) nebo [G] (L) a potom otáčejte číselníkem [DATA
ENTRY], čímž se nastavuje místo rozdělení (S) nebo (L) zvlášť pro zvolenou
klávesu.

Konfigurace displeje pro volbu souborů a
základní operace
Displej pro volbu souborů se objeví, jestliže stisknete některé z níže zobrazených
tlačítek. Odtud můžete vybírat zvuky, styly a další data.

                                                    Tlačítka pro výběr kategorie zvuků

              Tlačítko pro výběr skladby
                                                                   Tlačítko pro výběr registrační banky
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Konfigurace displeje pro volbu souborů
• Umístění dat (jednotka)
Preset
                           Zde jsou uložena předem naprogramovaná data.
                         �
User
                            Zde jsou uložena nahraná nebo editovaná data.
                           �

Card
                            Zde jsou uložena data na kartě SmartMedia
                        �
• Soubory a složky
Data - předem naprogramovaná i originální - se ukládají jako „soubory“.
Soubory můžete umístit do složky.

                        Složka
�

Základní operace na displeji pro volbu souborů
�
1. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte jednotku obsahující požadovaný soubor.
2. Pomocí tlačítek [1π]-[7π] (tlačítek [1π]-[6π] pro zvuk a skladbu) zvolte stránku
obsahující požadovaný soubor
3. Zvolte soubor. Můžete to provést dvěma způsoby.
   • Stisknutím některého z tlačítek [A]-[J].
   • Pomocí číselníku [DATA ENTRY] a následným stisknutím tlačítka [ENTER].
4. Chcete-li se vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [EXIT].

Zavření aktuální složky a spuštění nejbližší vyšší složky
Jestliže chcete zavřít aktuální složku a spustit nejbližší vyšší složku, stiskněte tlačítko
[8π] (UP).
Příklad displeje pro volbu zvuku PRESET
Soubory zvuků PRESET jsou v příslušných složkách.
                             �
                       Na tomto displeji jsou vidět soubory zvuků ve složce
                         �
                           Zde je vidět nejbližší vyšší úroveň - v tomto případě složka.
                           Každá složka zobrazená na tomto displeji obsahuje příslušné
                           soubory zvuků

Operace se soubory nebo složkami na displeji pro
výběr souborů
• Ukládání souborů
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• Kopírování souborů nebo složek (Copy & Paste)
• Přemístění souborů nebo složek (Cut & Paste)
• Vymazání souborů nebo složek
• Přejmenování souborů nebo složek
• Volba ikon pro soubory (zobrazuje se nalevo od názvu souboru)
• Vytvoření nové složky
• Zadávání znaků

Formátování karty SmartMedia
Nové karty SmartMedia nebo karty, které byly používány s jinými zařízeními, nemusí být
možno ihned použít na PSR-3000/1500. Jestliže nástroj s kartou vloženou do slotu
nekomunikuje, je ji třeba formátovat.

Upozornění:
• Formátováním karty SmartMedia se ztratí všechna data na kartě. Před
formátováním se přesvědčte, že na kartě nejsou žádná důležitá data.
• Přečtěte si výše uvedený oddíl o zacházení s kartami SmartMedia a slotem pro
karty.
• Karty SmartMedia formátované na tomto nástroji nemusí být použitelné u jiných
zařízení.

1. Vložte kartu SmartMedia určenou k formátování do slotu pro kartu.
2. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ] [υ] MEDIA
3. Stisknutím tlačítka [A] zvolte „CARD!
    Při formátování diskety zvolte „USB“
    Upozornění:
    • Přečtěte si výše uvedený oddíl o zacházení s disketami a s disketovou
      jednotkou.

4. Spusťte formátování karty stisknutím tlačítka [H].
�

Ukládání souborů
Pomocí této operace můžete uložit originální data (například vytvořené skladby nebo
zvuky) jako soubory.

1. Poté, co jste vytvořili  skladbu nebo zvuk na displeji SONG CREATOR nebo
SOUND CREATOR, stiskněte tlačítko [SAVE].
Objeví se příslušný displej pro volbu souborů. nezapomeňte, že ukládání se provádí
z displeje pro volbu souborů.
                �
Poznámka:
Kapacita interní paměti (User)
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Interní paměť nástroje je přibližně 1,5 MB (PSR-3000)/650 KB (PSR-1500).  Tato
kapacita se týká souborů všech typů, včetně zvuků, stylů, skladeb a registračních dat.

2. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte jednotku (USER, CRD atd.) do které chcete
uložit data.

3. Pomocí tlačítka [6θ] (SAVE) spusťte displej pro pojmenování souboru.
�
4. Zadejte název souboru.

5. Stisknutím tlačítka [8π] (OK) uložte soubor.
Jestliže chcete ukládání zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL). Uložený soubor se
automaticky zařadí mezi ostatní soubory uspořádané podle abecedy

Omezení pro chráněné skladby
Komerčně dostupné skladby mohou být chráněny proti kopírování. Jsou označeny vlevo
nahoře vedle jména souboru. Označení znamenají následující omezení

Prot.1
Označuje předem nastavené skladby uložené v jednotce User, skladby Disk Orchestra
Collection (DOC) a skladby Disklavier Piano Soft. Tyto skladby nelze kopírovat,
přesouvat nebo ukládat na externí zařízení jako je například karta SmartMedia nebo
harddisk.

Prot.2 Orig
 Označuje skladby chráněné firmou Yamaha. Tyto skladby nelze kopírovat. Lze je však
přesouvat nebo ukládat do jednotky USER a na kartu SmartMedia s ID.

Prot.2 Edit
Označuje editované  skladby „Prot. 2 Orig“. Dbejte na to, aby tyto skladby byly uloženy
do stejné složky jako skladby „Prot. 2 Orig“. Tyto skladby nelze kopírovat. Lze je však
přesouvat nebo ukládat do jednotky USER a na kartu SmartMedia s ID.

Operace se soubory „Prot. 2 Orig“ a „Prot. 2 Edit“.
Dbejte na to, aby byly skladby „Prot. 2 Edit“ uloženy do stejné složky jako skladby „Prot.
2 Orig“. Jinak nebudou moci být tyto skladby spuštěny. jestliže přemísťujete skladbu
„Prot. 2 Edit“ nezapomeňte zároveň s ní přemístit na stejné místo skladbu „Prot. 2 Orig“.

Kopírování souborů nebo složek (Copy & Paste)
Pomocí této operace můžete kopírovat složku nebo soubor a umístit ji jinam (do jiné
složky).

1. Spusťte displej obsahující soubor nebo složku, které chcete kopírovat.
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2.. Stiskněte tlačítko [3θ] (COPY).
V dolní části displeje se objeví okno pro kopírování.
              �
3. Zvolte příslušný soubor nebo složku pomocí tlačítek [A]-[J] . Jestliže chcete
volbu zrušit, stiskněte tlačítko zvoleného souboru či složky znovu.
• Volba všech souborů nebo složek
Stiskněte tlačítko [6θ] (ALL), kterým vyberete všechny soubory nebo složky na
zobrazené stránce. Po stisknutí tlačítka [6θ] (ALL) se tlačítko [6θ] změní na tlačítko „ALL
OFF“, kterým můžete volbu zrušit.

4. Stiskněte tlačítko [7θ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

5. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte cílovou jednotku (USER, CARD atd.).

6. Stiskněte tlačítko [4θ] (PASTE).
Soubor nebo složka, kterou jste zkopírovali se „přilepí“ do určeného místa v pořadí
podle abecedy.

Přemístění souborů nebo složek (Cut & Paste)
Můžete přemísťovat soubory nebo složky a libovolně tak uspořádávat data.

1. Spusťte displej obsahující soubor nebo složku, které chcete přemístit.

2. Stiskněte tlačítko [2 θ] (CUT).
V dolní části displeje se objeví okno CUT.
              �
3. Zvolte příslušný soubor nebo složku pomocí tlačítek [A]-[J].
Jestliže chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko zvoleného souboru či složky znovu.
• Volba všech souborů nebo složek
Stiskněte tlačítko [6θ] (ALL), kterým vyberete všechny soubory nebo složky na
zobrazené stránce. Po stisknutí tlačítka [6θ] (ALL) se tlačítko [6θ] změní na tlačítko „ALL
OFF“, kterým můžete volbu zrušit.

4. Stiskněte tlačítko [7θ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

5. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte cílovou jednotku (USER, CARD atd.).

6. Stiskněte tlačítko [4θ] (PASTE).
Soubor nebo složka se přemístí do určeného místa v pořadí podle abecedy.

Vymazání souborů nebo složek
Touto operací můžete smazat soubory nebo složky.
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1. Spusťte displej obsahující soubor nebo složku, které chcete smazat.

2. Stiskněte tlačítko [5θ] (DELETE).
V dolní části displeje se objeví okno pro vymazávání.
              �
3. Zvolte příslušný soubor nebo složku pomocí tlačítek [A]-[J].
Jestliže chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko zvoleného souboru či složky znovu.
• Volba všech souborů nebo složek
Stiskněte tlačítko [6θ] (ALL), kterým vyberete všechny soubory nebo složky na
zobrazené stránce. Po stisknutí tlačítka [6θ] (ALL) se tlačítko [6θ] změní na tlačítko „ALL
OFF“, kterým můžete volbu zrušit.

4. Stiskněte tlačítko [7θ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

5. Postupujte podle instrukcí na displeji.
YES………….....Smaže označený soubor nebo složku.
YES ALL………..Smaže všechny zvolené soubory nebo složky najednou.
NO.……………....Ponechá soubor nebo složku.
CANCEL………...Zruší smazávání

Poznámka:
Formátováním lze smazat všechna data na kartě SmartMedia

Přejmenování souborů nebo složek
Touto operací můžete přejmenovat soubory nebo složky.

1. Spusťte displej obsahující soubor nebo složku, které chcete přejmenovat.

2. Stiskněte tlačítko [1θ] (NAME).
V dolní části displeje se objeví okno pro přejmenování.
              �
3. Zvolte příslušný soubor nebo složku pomocí tlačítek [A]-[J].

4. Stiskněte tlačítko [7θ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

5. Zadejte název zvoleného souboru nebo složky.
Přejmenovaný soubor nebo složka se objeví na displeji mezi ostatními soubory v pořadí
podle abecedy.

Volba ikon pro soubory (zobrazuje se nalevo od názvu souboru)
Můžete změnit ikonu, která se zobrazuje nalevo do názvu souboru.

1-4. Viz „Přejmenování souborů nebo složek“
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5. Pomocí tlačítka [1θ] (ICON) spusťte displej ICON.

6.Požadovaný grafický symbol zvolte pomocí tlačítek [A] - [J] nebo tlačítek [3πθ] -
[5πθ].
Displej ICON má několik stránek. Stránky měňte pomocí tlačítka TAB [τ]/[υ].
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

7.Potom zadejte zvolený grafický symbol stisknutím tlačítka [8π] (OK).

Vytvoření nové složky
Touto operací vytvoříte novou složku. Snové složky můžete vytvářet dle libosti tak, aby
to usnadňovalo vyhledávání souborů.

1. Spusťte stránku, na které chcete vytvořit novou složku.

2. Stiskněte tlačítko [7θ] (FOLDER) a spustí se displej pro zadávání názvu nové
složky.
             �
3. Zadejte jméno nové složky.

Novou složku nelze vytvořit v jednotce PRESET.

Adresáře složek v jednotce USER
Adresáře složek v jednotce USER mohou obsahovat až čtyři úrovně. Maximální počet
souborů a složek, které mohou být uloženy, je 740 (370 u PSR-1500), ale toto číslo se
může měnit v závislosti na délce jmen souborů. Maximální počet souborů, které lze
uložit do složky v jednotce USER, je 250.

Zadávání znaků
Následující instrukce vám ukáží, jak zadávat znaky při pojmenovávání souborů nebo
složek a při zadávání klíčových slov v Hudebním vyhledávači. Postup je téměř stejný
jako při zadávání jmen a čísel u mobilního telefonu.
        �
1. Pomocí tlačítka [1π] změníte typ znaků.

• Jestliže zvolíte jiný jazyk než japonštinu, jsou dostupné následující typy znaků:

CASE................................... Abeceda (velká písmena, poloviční velikost), čísla
                                              (poloviční velikost), značky (poloviční velikost)
case..................................... Abeceda (malá písmena, poloviční velikost), čísla
                                              (poloviční velikost), značky (poloviční velikost)

• Jestliže zvolíte jako jazyk japonštinu, můžete zadat následující typy znaků a
velikostí:
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kana-kan..............................Hiragana a kandži, značky (skutečná velikost)
kana.....................................Katakana (normální velikost), značky (skutečná
                                             velikost)
kana.....................................Katakana (poloviční velikost), značky (poloviční
                                             velikost)
A B C...................................Abeceda (velká a malá písmena, skutečná velikost),
                                             čísla (skutečná velikost), značky (skutečná velikost)
ABC..................................... Abeceda (velká a malá písmena, poloviční velikost),
                                             čísla (poloviční velikost), značky (poloviční velikost)

Poznámka:
Následující znaky v poloviční velikosti nemohou být použity u názvů souborů nebo
složek:
¥ \ / : * ? " < > |

2. Pomocí číselníku DATA ENTRY nastavte kurzor na požadované místo.

3. Stiskněte příslušné tlačítko [2π] - [7π] a [2θ] - [6θ] odpovídající znaku, který
chcete zadat.
       �
                                                      Ke každému tlačítku je přiřazeno několik
                                                      znaků, které se mění pokaždé, když tlačítko
                                                      zmáčknete.

• Smazávání znaků
Jestliže jste některý znak zadali omylem, přesuňte kurzor na znak, který chcete vymazat
a stiskněte tlačítko [7θ] (DELETE). Jestliže chcete vymazat všechny znaky v řádce
najednou, stiskněte a chvíli podržte tlačítko [7θ] (DELETE).

• Zadávání znaků
Pokud chcete zadat zvolený znak, pohněte kurzorem nebo stiskněte jiné tlačítko pro
zadávání znaků.

• Zrušení zadávání
Chcete-li tuto operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

• Zadávání speciálních znaků (přehlasující znaménka, přízvuky a speciální
japonské znaky)
Zvolte písmeno, ke kterému má být znak přidán a stiskněte tlačítko [6θ] (před vlastním
zadáním znaku).

• Zadávání značek
1. Pohnutím kurzoru zadejte vlastní znak, a pak můžete stisknutím tlačítka [6θ] otevřít
seznam znaků.
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2. Pomocí číselníku DATA ENTRY posuňte kurzor na požadovaný znak a potom
stiskněte tlačítko [8π] (OK).

Poznámka:
V případě písmen, u kterých nejsou zvláštní znaménka (s výjimkou kanakan a
polovičního katakana), můžete spustit seznam znaků stisknutím tlačítka [6θ], po zvolení
písmene (před vlastním zadáním písmene).

• Zadávání čísel
Nejprve vyberte jedno z následujících druhů písma: „A B C“ (abeceda ve skutečné
velikosti), „ABC“, „CASE“ (abeceda s velkými písmeny poloviční velikosti) a „case“
(abeceda s malými písmeny poloviční velikosti). Potom stiskněte a chvíli podržte
příslušné tlačítko [2π] - [7π] a [2θ] - [5θ], nebo jej několikrát stiskněte, dokud požadované
číslo nebude vybráno.

• Převedení do kandži (japonština)
Jestliže se zadané „hiragana“ znaky zobrazují na displeji zvýrazněné, stiskněte jednou
nebo několikrát tlačítko [ENTER], kterým převedete znaky do kandži. Pro vlastní zadání
změny stiskněte tlačítko [8π] (OK) nebo zadejte další znak.

Jestliže se zadávané znaky „hiragana“ zobrazují obráceně (zvýrazněně):
• Převeďte znaky zpátky do jiného kandži pomocí tlačítka [ENTER].
• Zvýrazněná oblast může být změněna pomocí číselníku [DATA ENTRY].
• Znaky převedené na kandži mohou být změněny zpátky na „hiragana“ pomocí
tlačítka [7θ] (DELETE).
• Zvýrazněná oblast může být smazána najednou stisknutím tlačítka [8θ]
(CANCEL).
• Jestliže chcete zadávat samotné znaky „hiragana“ (aniž byste je převáděli),
stiskněte tlačítko [8π] (OK).

4. Jestliže se chcete provést změnu zadání a vrátit k předchozímu displeji,
stiskněte tlačítko [8π] (OK).

Obnovení nastavení naprogramovaných při
výrobě PSR-3000/1500

Obnovení původního systému
Podržte klávesu C6 (nejvíce napravo na klávesnici) a zapněte tlačítko [POWER].
Tato operace má stejné následky jako resetovaní systému, o němž je řeč v kroku číslo 2
v následujícím oddíle.

Poznámka:
Obnovení původních výrobních nastavení neovlivní nastavení internetu.
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Obnovení původního nastavení jednotlivých položek
1. Spusťte operační displej.
[FUNCION] → [I] UTILITY → TAB [υ] SYSTEM RESET

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] zvolte požadovanou položku.

SYSTEM SETUP
Obnovuje původní nastavení parametrů pro systémové nastavení. Ve zvláštní příručce
Seznam dat najdete další informace o tom, které parametry se týkají nastavení systému.

MIDI SETUP
Obnoví nastavení MIDI dat včetně MIDI šablon na jednotce uživatele na původní
(výrobní) nastavení.

USER EFFECT
Obnoví nastavení efektů uživatele včetně typů efektů uživatele, typů hlavního ekvalizéru
uživatele, typů kompresoru uživatele a typů vokální harmonie vytvořených na displeji
mixážního pultu na původní výrobní nastavení.

MUSIC FINDER
Obnoví data Hudebního vyhledávače (všech nahrávek) na původní (výrobní) nastavení.

FILES&FOLDERS
Smaže všechny soubory a složky uložené v jednotce uživatele.

REGIST
Smaže aktuální nastavení registrační paměti u zvolené banky. Totéž lze provést
podržením klávesy B5 (nejvyšší klávesou B na klávesnici) a stisknutím tlačítka
[POWER].

�
Upozornění:
Touto operací se smažou všechna originální data v jednotlivých položkách (MIDI
SETUP, USER EFFECT, MUSIC FINDER a FILES&FOLDERS.

3. Pomocí tlačítka [4θπ] zaškrtněte okénko s položkou, u níž chcete obnovit
nastavení.

4. Stisknutím tlačítka [D] se provede obnovení nastavení u zaškrtnutých položek.
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Uložení souboru s vlastními nastaveními
Vlastní nastavení u níže uvedených položek můžete uložit jako soubor a v budoucnu
znovu spustit.

1. Proveďte příslušná nastavení nástroje.

2. Spusťte operační displej.
[FUNCION] → [I] UTILITY → TAB [υ] SYSTEM RESET

2. Pomocí tlačítek [F]-[I] spusťte příslušný displej pro ukládání dat.

SYSTEM SETUP
S parametry nastavenými na různých displejích (například [FUNCION] → UTILITY a
displeji pro nastavení mikrofonu) se zachází jako s jednoduchým souborem pro
nastavení systému.Ve zvláštní příručce Seznam dat najdete další informace o tom, které
parametry se týkají nastavení systému.  

MIDI SETUP
S nastaveními MIDI, včetně MIDI šablon, na jednotce uživatele se zachází jako s jedním
souborem.

USER EFFECT
S nastavením efektu uživatele včetně typů efektů uživatele, typů hlavního ekvalizéru
uživatele, typů kompresoru uživatele a typů vokální harmonie vytvořených na displeji
mixážního pultu je zacházeno jako s jedním souborem.

MUSIC FINDER
Se všemi předem nastavenými a vytvořenými nahrávkami v Hudebním vyhledávači se
zachází jako s jedním souborem.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte některou z jednotek (jinou než PRESET).
Nezapomeňte, že v jednotce PRESET jsou uložena původní výrobní nastavení. Jestliže
zvolíte tuto jednotku, obnoví se u zvolených položek původní výrobní nastavení.
(Výsledek je stejný jako u „Obnovení původního nastavení u jednotlivých položek“.)

5. Uložte soubor.

6. Jestliže chcete tento soubor otevřít, zvolte jednotku a stránku, kde je tento
soubor uložen (viz krok číslo 4) a stiskněte příslušné tlačítko [A]-[J].

Zálohování dat
Pro dosažení maximální bezpečnosti vám Yamaha doporučuje, abyste si vytvářeli kopie
důležitých dat na externí media, například na kartu SmartMedia nebo USB úložní
zařízení. Vytvoříte tím zálohu pro případ, že dojde k poškození interní paměti.
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Data, která lze uložit
1. Skladba*, styl, Multi Pad, banka registrační paměti a zvuk
2. Nahrávka Hudebního vyhledávače, efekt**, MIDI šablona a systémový soubor
* Chráněné skladby (ty s označením „Prot.1“ nebo „Prot.2“ nahoře nalevo od názvu
souboru) nelze uložit.
Skladby s označením „Prot.2“ však mohou být přemístěny na kartu SmartMedia s ID.
Skladby s označením „Prot.1“ nemohou být přemístěny na externí paměťová média.
** Data efektů obsahují následující:
- Data editovaná a uložená v mixážním pultu „EFFECT/EQ“
- Editovaná a uložená data typu vokální harmonie (pouze u PSR-3000)

Způsob ukládání se liší u dat typu  1 a 2.

Postup zálohování
Skladba, styl, Multi Pad, banka registrační paměti a zvuk

1. Vložte nebo připojte záložní médium, například kartu SmartMedia nebo USB
úložní zařízení.

2. Spusťte displej obsahující soubor, který chcete kopírovat.
Skladba:
Stiskněte tlačítko [SONG SELECT].
Styl:
Stiskněte tlačítko [STYLE SELECT].
Multi Pad:
Stiskněte tlačítko [MULTI PAD SELECT].
Banka registrační paměti:
Stiskněte tlačítko [REGIST. BANK].
Zvuk:
Stiskněte některé z tlačítek VOICE.

3. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte jednotku USER.

4.. Stiskněte tlačítko [3θ] (COPY).
V dolní části displeje se objeví okno pro kopírování.
                �
5. Stiskněte tlačítko [6θ] (ALL), kterým vyberete všechny soubory nebo složky na
zobrazené stránce. Po stisknutí tlačítka [6θ] (ALL) se tlačítko [6θ] změní na tlačítko
„ALL OFF“, kterým můžete volbu zrušit.

6. Stiskněte tlačítko [7θ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

7. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte cílovou jednotku (USER, CARD atd.).
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8. Stiskněte tlačítko [4θ] (PASTE).

Může se objevit zpráva, že data nelze kopírovat
Chráněné skladby (ty s označením „Prot.1“ nebo „Prot.2“ nahoře nalevo od názvu
souboru) nelze uložit. Skladby s označením „Prot.2“ však mohou být přemístěny na
kartu SmartMedia s ID.

Nahrávka Hudebního vyhledávače, efekt, MIDI šablona a systémový soubor

1. Vložte nebo připojte záložní médium, například kartu SmartMedia nebo USB
úložní zařízení.

2. Spusťte operační displej.
[FUNCION] → [I] UTILITY → TAB [υ] SYSTEM RESET

3. Pomocí tlačítek [F]-[I] spusťte příslušný displej pro ukládání dat.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte cílovou jednotku (USER, CARD atd.).

5. Uložte data.

Reference

Používání, vytváření a editování
zvuků
Charakteristika zvuků
Typ zvuku a jeho charakteristika se ukazují nad názvem předem nastaveného zvuku.

Live!
Tyto zvuky akustických nástrojů byly samplovány stereo, aby vytvářely pravdivý,
autentický a bohatý zvuk plný atmosféry.

Cool!
Tyto zvuky zachycují dynamické textury a jemné nuance elektronických nástrojů, a to
díky širokému rozsahu paměti a některým důmyslným programům.
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Sweet!
Tyto zvuky akustických nástrojů také využívají sofistikované technologie Yamaha a
nabízejí zvuky tak jemné a přirozené, že nebudete věřit tomu, že nehrajete na akustický
nástroj.

Drum
K jednotlivým klávesám jsou přiřazeny různé zvuky bicích a perkusí, což vám umožňuje
hrát tyto zvuky z přímo klávesnice.

SFX
K jednotlivým klávesám jsou přiřazeny různé zvuky speciálních efektů, což vám
umožňuje hrát tyto zvuky přímo z klávesnice.

Organ Flutes!
Autentický zvuk varhan může být upraven pomocí programu Sound Creator. Změnou
délky varhanních píšťal můžete vytvářet své vlastní varhanní zvuky.

Mega Voice (PSR-3000)
Zvuky Mega Voice nejsou určeny k hraní na klávesy. Používají se s nahranými
sekvenčními MIDI daty (jako jsou například skladby nebo styly). Zvláště některé basové
a kytarové zvuky byly vytvořeny jako zvuky Mega Voice pro PSR-3000 a lze je snadno
odlišit od běžných zvuků díky jejich ikonám na displeji pro volbu zvuku.
Zvláštností zvuků Mega Voice je to, že u nich lze přepínat intenzitu. U běžných zvuků
lze také nastavovat intenzitu podle toho, jak silně hrajete na klávesy. Díky tomu znějí
zvuky na PSR-3000 autenticky a přirozeně. U zvuků Mega Voice mají však rozsahy
intenzit zcela rozdílný zvuk.
Například součástí Mega Voice pro kytaru jsou různé hráčské techniky. U běžných
zvuků by k dosažení podobného efektu bylo třeba kombinovat několik zvuků
prostřednictvím MIDI. Mega Voice však umožňuje, aby byl autentický zvuk kytary zahrán
jako jeden zvuk.
Kvůli své komplexní povaze nejsou tyto zvuky určeny k hraní na klávesy. Jsou však
vhodné pro vytváření MIDI dat - zvláště chcete-li se vyhnout používání několika zvuků
pro vytvoření jednoho zvuku.

• Kompatibilita zvuků Mega Voice
Zvuky Mega Voice jsou specialitou PSR-3000 a nejsou kompatibilní s jinými nástroji.
Data skladeb nebo stylů vytvořená na PSR-3000 pomocí zvuků Mega Voice nebudou
moci být přehrána na jiných nástrojích.

Hraní dvou různých zvuků zároveň
PSR-3000 nabízí funkce, které jsou u akustického nástroje nedostupné. Umožňuje vám
hrát různé zvuky v jedné vrstvě nebo hrát jeden zvuk levou a druhý zvuk (nebo dokonce
dva zvuky v jedné vrstvě) pravou rukou.
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Party na klávesnici (Right 1, Right 2 a Left)
Zvuky lze přiřazovat jednotlivým partům: Right 1, Right 2 a Left. Pomocí tlačítek PART
ON/OFF můžete tyto party kombinovat a vytvářet tak bohatý zvuk.

• Hraní jednoho zvuku (part Right 1)
Můžete hrát jeden zvuk po celé délce klávesnice. Používá se při běžném hraní -
například se zvukem klavíru.
�

• Hraní dvou zvuků zároveň (party Right 1 a 2)
Můžete napodobit duet tím, že budete hrát dva zvuky dohromady, čímž vznikne hutnější
zvuk.
�
Poznámka:
Hlasitost jednotlivých partů můžete upravovat.

• Hraní různých zvuků levou a pravou rukou (party Right 1 a Left)
Můžete hrát jeden zvuk pravou a druhý zvuk levou rukou. Například můžete hrát basu
levou rukou a zvuk klavíru pravou rukou. Kontrolka se rozsvítí v místě rozdělení
klávesnice.
�

• Hraní tří různých zvuků levou a pravou rukou (party Right 1, Right 2 a Left)
Kombinací tří partů můžete vytvořit zvuk malého hudebního souboru.
�

Hraní dvou zvuků zároveň (party Right 1 a 2)
Pomocí partů Right 1 a 2 můžete hrát dva zvuky najednou.

1. Ujistěte se, že je tlačítko PART ON/OFF [RIGHT 1] zapnuté.

2. Stiskněte tlačítko PART ON/OFF [RIGHT 2].
                                  �
3. Pomocí některého z tlačítek VOICE spusťte displej pro volbu zvuku pro part
Right 2.
�
4. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte displej PRESET.
�
5. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte zvuk.

6. Hrajte na klávesy.

7. Jestliže chcete part Right 2 vypnout, stiskněte znovu tlačítko PART ON/OFF
[RIGHT 2].
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U zvoleného partu se na displeji Main napravo od názvu zvuku objeví značka τ.

Jestliže chcete rychle zvolit zvuky pro party Right 1 a 2:
Podržte některé z tlačítek VOICE a potom stiskněte jiné. Zvuk prvně stisknutého tlačítka
se automaticky přiřadí partu Right 1 a zvuk odpovídající drunému stisknutému tlačítku
se přiřadí partu Right 2.

Part Right 2 můžete vypínat a zapínat pomocí pedálu. To se hodí pro zapínání a
vypínání partu Right 2 během hraní.

Hraní různých zvuků levou a pravou rukou (party Right
1 a Left)
Můžete hrát jeden zvuk pravou a druhý zvuk levou rukou (party Right 1 a Left).

1. Ujistěte se, že je tlačítko PART ON/OFF [RIGHT 1] zapnuté.

2. Stiskněte tlačítko PART ON/OFF [LEFT].
                                 �
3. Pomocí některého z tlačítek VOICE spusťte displej pro volbu zvuku pro part
Left.
�
4. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte displej PRESET.

5. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte zvuk.

6. Hrajte na klávesy.

7. Jestliže chcete part Left vypnout, stiskněte znovu tlačítko PART ON/OFF
[LEFT].

U zvoleného partu se na displeji Main napravo od názvu zvuku objeví značka τ.

Part Left můžete vypínat a zapínat pomocí pedálu. To se hodí pro zapínání a vypínání
partu Left během hraní.

Změna výšky tónů
Transpozice
Tónovou výšku kláves lze snižovat nebo zvyšovat po půltónech.
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• Transpozice během hraní
Pomocí tlačítek TRANSPOSE [+]/[-] můžete snadno transponovat tónovou výšku všech
kláves najednou.

• Transpozice před hraním
Transpozici můžete nastavit na displeji MIXING CONSOLE. Transpozici můžete nastavit
pro klávesnici (KBD), přehrávání skladby (SONG) nebo pro celý nástroj (MASTER).

1. Spusťte operační displej.
[MIXING CONSOLE] → TAB [τ] [υ] TUNE

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] nastavte transpozici.

Jemné ladění tónové výšky pro celý nástroj
Můžete jemně doladit tónovou výšku pro celý nástroj PSR-3000/1500. Hodí se to,
jestliže hrajete s jiným nástrojem nebo CD.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [τ] MASTER TUNE

2. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] nastavte ladění.
Jestliže chcete obnovit původní výrobní nastavení na  440,0 Hz, stiskněte obě tlačítka
[4θπ] a [5θπ] najednou.

Funkce pro ladění nemá vliv na zvuky Drum Kit nebo SFX Kit.

Hz (Hertz)
Tato jednotka znamená zvukovou frekvenci a odpovídá počtu kmitů daného zvuku za
sekundu.

Ladění stupnice
Můžete zvolit různé typy stupnice pro hraní v běžném nebo historickém ladění.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE → TAB [υ] SCALE TUNE

2. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] nastavte part, u kterého chcete nastavit ladění
stupnice.
Zaškrtněte okénko pomocí tlačítka [8π].

3. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte požadovanou stupnici.
Ladění jednotlivých not právě zvolené stupnice se zobrazuje v pravé horní části displeje.
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4. Je-li to třeba, změňte následující nastavení
    • Ladění jednotlivých not klávesnice (TUNE)
      1. Pomocí tlačítka [3θπ] zvolte notu, kterou chcete ladit.
      2. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] nastavte ladění v centech.
    • Určení základní noty stupnice
      Pomocí tlačítka [2θπ] zvolte základní notu
      Jestliže změníte základní notu, tónová výška klávesnice se transponuje, ale
      intervalové rozdíly mezi jednotlivými klávesami zůstávají zachovány

Cent je jednotka tónové výšky rovnající se 1/100 půltónu (100 centů = 1půltón).

Zvolenou stupnici můžete uložit do registrační paměti. Při ukládání nezapomeňte
zaškrtnout okénko SCALE.

Předem nastavené typy stupnic
EQUAL TEMPERAMENT
Rozsah tónových výšek jednotlivých oktáv je rozdělen na dvanáct částí po
rovnoměrných půl krocích. Toto ladění se v dnešní hudbě používá nejběžněji.

PURE MAJOR
PURE MINOR
Tato ladění zachovávají čisté matematické intervaly ve stupnici, zvláště ve tří tónových
akordech (základní tón, tercie a kvinta). Nejlépe  to můžete slyšet ve vokálních
harmoniích - jako sbory a zpěv acapella.

PYTHAGOREAN
Tato stupnice byla vynalezena slavným řeckým filozofem a sestává z dokonalých kvint,
které se skládají do jednotlivých oktáv. Ladění tercií je poněkud nestabilní, ale kvarty a
kvinty jsou krásné a v určitých případech velmi vhodné.

MEAN-TONE
Tato stupnice byla vytvořena jako vylepšení stupnice pythagorejské tím, že durová tercie
byla více „vyladěna“. Tato stupnice byla zvláště oblíbena od 16. do 18.století. Mezi
jinými ji používal i Handel.

WERCKMEISTER
 KIRNBERGER
Tato stupnice kombinuje Werckmeisterův a Kirnbergerův systém, které samy byly
vylepšením stupnice „mean-tone“ a pythagorejské stupnice. Hlavním rysem této
stupnice je to, že každá tónina má svůj unikátní charakter. Tato stupnice se hojně
používala v Bachově a Bethovenově době, a dokonce i dnes se často používá při hraní
staré hudby na cembalo.

ARABIC
Toto ladění použijte při hraní arabské hudby.
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Nastavení tónové výšky pro jednotlivé stupnice (v centech; příklad stupnice „C“)

C
C#

D
Eb

E
F
F#

G
Ab

A
Bb

B

Rovnoměrně temperovaná
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Čistá durová
0
-29.7
3.9
15.6
-14.1
-2.3
-9.4
2.3
-27.3
-15.6
18.0
-11.7

Čistá mollová
0
33.6
3.9
15.6
-14.1
-2.3
31.3
2.3
14.1
-15.6
18.0
-11.7

Pythagorejská
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0
14.1
3.9
-6.3
7.8
-2.3
11.7
2.3
15.6
6.3
-3.9
10.2

Středně tónová
0
-24.2
-7.0
10.2
-14.1
3.1
-20.3
-3.1
-27.3
-10.2
7.0
-17.2

Werckmeister
0
-10.2
-7.8
-6.3
-10.2
-2.3
-11.7
-3.9
-7.8
-11.7
-3.9
-7.8

Kirnberger
0
-10.2
-7.0
-6.3
-14.1
-2.3
-10.2
-3.1
-7.8
-10.2
-3.9
-11.7

Arabská 1
0
0
-50
0
0
0
0
0
0
-50
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0
0

Arabská 2
0
0
0
0
-50
0
0
0
0
0
0
-50

                        *Hodnoty zobrazené v této tabulce jsou zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

Přidání efektů ke zvukům hraným na klávesy
PSR-3000/1500 nabízí důmyslný systém efektů, které mohou mimořádně výrazně
obohatit vaše hraní.

1. Stisknutím některého z tlačítek PART SELECT zvolte part, u kterého chcete
efekt použít.

2. Pomocí tlačítka [VOICE EFFECT] spusťte displej pro VOICE EFFECT.
�
3. Pomocí tlačítek ve spodní části displeje aplikujte efekt na zvuky.

Parametry efektů

INITIAL TOUCH
Toto tlačítko zapíná nebo vypíná dynamiku kláves. Je-li vypnuto, hlasitost je stejná bez
ohledu na to jak silně či slabě na klávesy hrajete.

HARMONY/ECHO
Typy Harmonie a Echa jsou aplikovány na zvuky hrané v pravé části klávesnice.

SUSTAIN
Je-li tato funkce zapnuta, všechny noty hrané v pravé části klávesnice (RIGHT1/2) znějí
déle. Intenzitu tohoto efektu lze nastavit.

POLY/MONO
Tato funkce určuje, zda je zvuk přehráván monofonně  (nehraje více not najednou) nebo
polyfonně. Použitím modu MONO dosáhnete u jednoduchých zvuků (například jsou
například žestě) realističtějšího zvuku. Také můžete hraním legato ovlivňovat efekt
Portamento.

DSP/DSP VARIATION



� �PAGE  117�

Pomocí digitálních efektů na PSR-3000/1500 můžete dodat svému hraní atmosféru a
výrazovou hloubku. Například přidáním Reverbu můžete vytvořit dojem, jako kdybyste
hráli v koncertním sále.
• Tlačítko DSP zapíná a vypíná efekt DSP (Digital Signal Processor) nezávisle pro
jednotlivé party.
• Tlačítko DSP Variation lze použít pro přepínání variací DSP efektu. Například můžete
změnit rychlost otáčení u efektu otáčivého reproduktoru (pomalý nebo rychlý).

Poznámka:
Efekty Harmony/Echo můžete zapínat a vypínat pomocí pedálu.

Portamento:
Portamento je funkce, která vytváří plynulý přechod od jedné noty k druhé. Čas
potramenta určuje čas přesunu tónové výšky a lze jen nastavit prostřednictvím displeje
MIXING CONSOLE.

DSP:
Je zkratka pro Digital Signal Processor (nebo Processing). DSP mění a obohacuje audio
signál a digitálně vytváří nejrůznější efekty.

Volba typu Harmonie nebo Echa
Můžete zvolit z několika typů efektu Harmonie a Echo. Zvolený typ aplikujte nastavením
HARMONY/ECHO na „ON“ na displeji zobrazeném u kroku číslo 2.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [F] HARMONY/ECHO

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] zvolte typ Harmonie nebo Echa

3. Pomocí tlačítek [4θπ]-[8θπ] zvolte různá nastavení Harmonie nebo Echa.
Možná nastavení se u jednotlivých typů Harmonie nebo Echa liší.

Typy Harmonie a Echa
Typy Harmonie a Echa jsou rozděleny do následujících skupin podle jednotlivé aplikace
efektu.
                                   �
Typy harmonie
Tyto typy používají harmonický efekt pro noty v úseku klávesnice určeném pro pravou
ruku v souladu s akordy, které byly hrány v úseku klávesnice určeném pro levou ruku.
(Pamatujte, že nastavení „1+5“ a „Octave“ nejsou akordem ovlivněna.)

Typ Multi Assign
Tento typ používá speciální efekt pro akordy hrané v úseku klávesnice určeném pro
hraní pravou rukou.
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Typy Echa
Tyto typy používají efekt Echo pro noty hrané v úseku klávesnice určeném pro hraní
pravou rukou v souladu s právě nastaveným tempem.

•Typy harmonie
Pokud je vybrán některý z typů harmonie, efekt harmonie je použit pro noty hrané
v úseku klávesnice určeném pro hraní pravou rukou (podle výše zmíněných typů
harmonie), a pro akordy hrané v úseku kláves určeném pro hraní akordů (viz. níže).
              �
                                  Místo rozdělení
�
      Akordický úsek pro přehrávání stylu a efekt Harmonie.

Místo rozdělení (pro přehrávání stylu)     Místo rozdělení (pro zvuk klávesnice)
�
          Akordický úsek pro přehrávání stylu a efekt Harmonie.

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

                   �
                                     Místo rozdělení
�
        Zvuk LEFT a akordický úsek pro efekt Harmonie.

• Typ „Multi Assign“
„Multi Assign“ automaticky přiřazuje noty hrané současně v úseku klávesnice určeném
pro pravou ruku ke zvláštním partům (zvukům). Při používání efektu Multi Assign by
měly být zapnuty oba klávesové party [RIGHT 1] a [RIGHT 2]. Zvuky Right 1 a Right 2
jsou střídavě přiřazovány notám, které hrajete.

• Typy Echa
Jestliže je zvolen některý z typů Echa, příslušný efekt (echo, tremolo, trilek) je použit pro
noty hrané v úseku klávesnice určeném pro hraní pravou rukou podle právě zvoleného
tempa bez ohledu na to, zda je vypnuto nebo zapnuto [ACMP] a úsek LEFT. Pamatujte,
že je-li zvolen trilek, znějí dvě zároveň hrané noty střídavě.

Zrušení zvuku akordu u efektu Harmonie
Chcete-li zrušit zvuk akordů hraných v levém úseku klávesnice, nastavte [ACMP
ON/OFF] na „ON“, nastavte [SYNC START] na „Off“ a zvolte „Off“ u parametru „Stop
Accompaniment“.

Nastavení Harmonie a Echa
VOLUME
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Tento parametr je použitelný  u všech typů kromě „Multi Assign“. Určuje hlasitost not
harmonie a echa generovaných efekty Harmonie a Echo.빊

SPEED
Tento parametr je dostupný pouze jestliže je zvolen typ Echo, Tremolo nebo Trilek (viz
výše).Určuje rychlost efektů echo, tremolo a trilek.

ASSIGN
Tento parametr je dostupný pro všechny typy kromě „Multi Assign“.Umožňuje vám
určovat úsek kláves prostřednictvím kterého budou znít noty harmonie a echa.빊

CHORD NOTE ONLY
Tento parametr není dostupný  pouze pro výše zmíněné typy Harmonie. Jestliže je tento
parametr nastaven na „ON“, efekt Harmonie je použit pouze pro noty, které náleží
akordu hranému v úseku klávesnice určeném pro hraní akordů.

TOUCH LIMIT
Tento parametr je dostupný pro všechny typy  kromě „Multi Assign“.Určuje nejnižší
hodnotu intenzity, v níž bude harmonická nota znít. To vám umožňuje selektivně
používat harmonii podle síly hraní a vytvářet tak v melodii harmonické akcenty. Efekt
Harmonie je použit, jestliže hrajete na klávesu silně (nad nastavenou hodnotu).

Úprava hlasitosti a vyrovnání tónů (MIXING
CONSOLE)
Mixážní pult (Mixing Console) vám umožňuje snadné ovládání klávesových partů a
kanálů skladby nebo stylu, včetně vyrovnání hlasitosti a témbru zvuků.  Umožňuje vám
upravit stero pozici (pan) jednotlivých zvuků a nastavit optimální stereo symetrii a
nastavovat aplikaci efektů

Základní postup
1. Stisknutím tlačítka [MIXING CONSOLE] spusťte displej MIXING CONSOLE.
�
2. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] spusťte displej pro příslušné nastavení.
Informace o parametrech dostupných na displeji MIXING CONSOLE jsou uvedeny níže.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko [MIXING CONSOLE], abyste se dostali k displeji
pro příslušné části.
Displej MIXING CONSOLE je sestaven z několika  částí. Název části je zobrazen
nahoře na displeji. Toto je pořadí displejů MIXING CONSOLE:
PANEL PART → SRYLE PART → SONG CH 1-8 → SONG CH 9-16

4. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte požadovaný parametr.
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5. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] nastavte požadovanou hodnotu.

6. Uložte nastavení MIXING CONSOLE
• Ukládání nastavení na displeji PANEL PART
  Nastavení uložte do registrační paměti.
• Ukládání nastavení na displeji STYLE PART
  Nastavení uložte jako data stylu.
  1. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RECORDING].
  2. Stiskněte tlačítko [B], kterým se spouští displej STYLE CREATOR.
  3. Stiskněte tlačítko [EXIT], kterým se zavře displej RECORD.
  4. Stiskněte tlačítko [I] (SAVE), kterým se spustí displej pro volbu stylu a potom
      nastavení uložte.
• Ukládání nastavení na displeji SONG CH 1-8/9-16
Nejprve uložte upravená nastavení jako součást dat sladby (SET UP) a potom uložte
skladbu.
SONG CREATOR → CHANNEL → SETUP (viz níže).

Poznámka:
Můžete snadno a rychle nastavit všechny party na stejnou hodnotu pro stejný parametr.
Stiskněte a podržte tlačítko [A] - [J], které odpovídá parametru, který chcete změnit, a
zároveň pomocí tlačítek [1] - [8] nebo číselníku [DATA ENTRY] změňte hodnotu.

Části displeje MIXING CONSOLE

• PANEL PART
Na tomto displeji můžete upravovat úroveň hlasitosti jednotlivých partů (RIGHT 1,
RIGHT 2 a LEFT), skladby, stylu a partů mikrofonu (u PSR-3000). Komponenty jsou
stejné jako u displeje, který se objeví po stisknutí tlačítka [BALANCE].
• STYLE PART
Styly sestávají z osmi oddělených kanálů. Zde můžete upravit rovnováhu jednotlivých
kanálů. Komponenty jsou stejné jako na displeji, který spustíte stisknutím tlačítka
[CHANNEL ON/OFF].
• SONG CH 1-8/9-16
Skladba je složena ze šestnácti oddělených kanálů. Zde můžete upravit rovnováhu
jednotlivých kanálů. Komponenty jsou stejné jako na displeji, který spustíte stisknutím
tlačítka [CHANNEL ON/OFF].

Parametry upravitelné na displejích MIXING CONSOLE
Následující parametry lze upravovat na jednotlivých displejích MIXING CONSOLE.

VOL/VOICE
SONG AUTO REVOICE
Viz níže.

VOICE
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Spouští displej VOICE, ze kterého můžete vybrat požadovaný zvuk pro jednotlivé party.
Jestliže jsou spuštěny kanály stylu, nemohou být vybrány zvuky uživatele ani zvuky
varhanních píšťal. Jestliže jsou spuštěny kanály skladby, nemohou být vybrány zvuky
uživatele.

PANPOT
Určuje stereo symetrii zvoleného kanálu.

VOLUME
Určuje hlasitost jednotlivých partů nebo kanálů a umožňuje vám jemně vyladit
rovnováhu mezi úseky.

Poznámka:
• Kanál RHY2 na displeji STYLE PART může být přiřazen pouze zvukům DumKit a SFX
Kit.
 • Při přehrávání skladby GM může být kanál 10 (na displejové stránce SONG CH 9 –
19) použit pouze zvuky Drum Kit.
• Pro kanál RHY2 mohou být zvoleny pouze zvuky Drum Kit nebo SFX Kit.

FILTER
HARMONIC CONTENT
Umožňuje vám upravovat rezonanční efekt pro jednotlivé party.

BRIGHTNESS
Určuje jasnost zvuku jednotlivých partů tím, že odebírá určité frekvence.

TUNE
PORTAMENTO TIME
Portamento je funkce, která vytváří plynulý přechod od jedné noty k druhé. Čas
potramenta určuje čas přesunu tónové výšky. Vyšší hodnoty znamenají delší změnu
výšky. Nastavení na „0“ nevytváří žádný efekt. Tento parametr je dostupný, jestliže je
zvolený úsek klávesnice nastaven na MONO.

PITCH BAND RANGE
Určuje rozsah kotouče PITCH BEND pro jednotlivé party klávesnice.

OCTAVE
Určuje rozsah změn oktáv, dvě oktávy nahoru a dolu pro jednotlivé party klávesnice.

TUNING
Určuje tónovou výšku jednotlivých partů klávesnice.

TRANSPOSE
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Umožňuje transponovat výšku nahoru nebo dolu po půltónech. Nastavení na „MASTER“
transponuje celkový zvuk nástroje, kdežto „SONG“ transponuje přehrávání skladby a
„KEYBOARD“ transponuje ladění klávesnice.

EFFECT
TYPE
Zvolíte-li požadovaný efekt a upravíte-li jeho parametry, můžete jej uložit jako originální
efekt.

REVERB
Upravuje úroveň posílaného Reverbu pro jednotlivé party nebo kanály.

CHORUS
Upravuje úroveň posílaného Choru pro jednotlivé party nebo kanály.

DSP
Upravuje roveň efektu DSP pro jednotlivé party nebo kanály.

EQ
TYPE
Zvolte požadovaný typ EQ, který se hodí k vašemu hraní. Ovlivňuje celkový zvuk PSR-
3000/1500.

EDIT
Slouží k úpravám EQ.

EQ HIGH
Určuje zeslabování nebo zesilování centrální frekvence vysokého pásma ekvalizéru pro
jednotlivé party.

EQ LOW
Určuje zeslabování nebo zesilování centrální frekvence nízkého pásma ekvalizéru pro
jednotlivé party.

Automatické přezvučení skladby
Tento program vám umožňuje použít zvuk PSR-3000/1500 s XG kompatibilními daty
skladby. Jestliže přehráváte komerčně dostupné skladby XG nebo skladby vytvořené na
jiných nástrojích, můžete použít automatické přezvučení a přiřadit speciálně vytvořené
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zvuky PSR-3000/1500 (Natural!, Live!, Cool! A podobně) místo běžných zvuků XG
stejného typu.

1-3. Stejný postup jak v předchozím případě, v kroku číslo 2 zvolte VOL./VOICE.

4. Pomocí tlačítka [G] (SETUP) spusťte displej AUTO REVOICE SETUP.

5. Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] zvolte zvuk, který má být nahrazen.
�
6. Pomocí tlačítek [4θπ]-[6θπ] zvolte zvuk, kterým má být nahrazen zvuk XG zvolený
v kroku číslo 5.
Pomocí tlačítek [F]/[I]/[J] zvolte praktické nastavení přezvučení.
ALL REVOICE :                 Nahrazuje všechny nahraditelné zvuky XG bohatými
                                           a autentickými zvuky PSR-3000/1500.
BASIC REVOICE :             Nahrazuje pouze doporučené zvuky, které jsou
                                           vhodné pro přehrávanou skladbu.
ALL NO REVOICE :            Všechny zvuky se vrátí k původním zvukům XG.

7. Stiskněte tlačítko [8π] (OK)
Jestliže chcete přezvučení zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

8. Na displeji VOL./VOICE stiskněte tlačítko [F], kterým se nastaví SONG AUTO
REVOICE na „ON“.

Typy efektů

• Volba typu efektu

1-3. Stejný postup jak v předchozím případě, v kroku číslo 2 zvolte EFFECT.

4. Pomocí tlačítka [F] (TYPE) spusťte displej pro volbu typu efektu.
�
5. Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] zvolte blok efektů.
�
Blok efektů

Party nebo kanály u nichž lze efekt použít
Popis

Reverb
Všechny party
Napodobuje příjemné prostředí koncertní síně nebo jazzového klubu.

Chorus
Všechny party
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Vytváří bohatý „tučný“ zvuk, jako kdyby hrálo několik úseků najednou

DSP1
Kanály stylu, všechny kanály skladby
Krom efektů Reverb a Chorus nabízí PSR-3000/1500 speciální DSP efekty, které
obsahují přídavné efekty, které se obvykle používají pro určité party, například distorze
nebo tremolo.

DSP2   DSP3  DSP4
RIGHT 1, RIGHT 2, LEFT, všechny kanály skladby
*Zvuk mikrofonu (PSR-3000)
Všechny nepoužité bloky DSP se automaticky podle potřeby přiřadí k příslušným partům
(kanálům).
* Ovládá pouze DSP4

DSP:
Je zkratka pro Digital Signal Processor (nebo Processing). DSP mění a obohacuje audio
signál a digitálně vytváří nejrůznější efekty.

6. Pomocí tlačítek [3θπ]/[4θπ] zvolte part, u kterého chcete použít efekt.

7. Pomocí tlačítek [5θπ]/[6θπ] zvolte kategorii efektu (CATEGORY).

8. Pomocí tlačítek [7θπ]/[8θπ] typ efektu (TYPE).
Jestliže chcete upravit parametry efektu, proveďte následující operaci.

• Editování a ukládání zvoleného efektu

9. Pomocí tlačítka [F] (PARAMETER) spusťte displej pro úpravu parametrů efektu.
      �
10. Jestliže jste v kroku číslo 5 zvolili některý z bloku efektů DSP 2-4:
Můžete volit standardní i variační parametr.
Jestliže chcete zvolit standardní parametry, stiskněte tlačítko [B]. Jestliže chcete zvolit
variační parametr, stiskněte tlačítko [E].
�
Poznámka:
Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] můžete znovu zvolit blok efektů, kategorii a typ. Znovu
zvolená konfigurace efektu se zobrazí v levém horním okně na displeji.

11. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] zvolte některý z parametrů, který chcete upravovat.
Dostupné parametry se liší podle typu efektu.

12. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] upravte hodnotu zvoleného parametru.
Jestliže jste v kroku č. 5 zvolili blok efektů REVERB, CHORUS nebo DSP 1:
Upravte pomocí tlačítka [8θπ] Effect Return Level.
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Effect Return Level:
Určuje úroveň použití efektu. Nastavuje se pro všechny party a kanály.

13. Pomocí tlačítka [H] (USER EFFECT) spusťte displej pro uložení originálního
efektu.

14. Pomocí tlačítek [3θπ]-[6θπ] zvolte, kam se má efekt uložit.
Maximální počet možných uložených efektů se liší v závislosti na bloku efektů.
      �
15. Stisknutím tlačítka [I] (SAVE) uložte efekt.
Při spouštění uloženého efektu použijte stejný postup jako v kroku číslo 8. Jestliže
chcete změnit název efektu, stiskněte tlačítko [H] (NAME).

EQ (Ekvalizér)
Ekvalizér (také zvaný „EQ“) je zvukový procesor, který rozděluje frekvenční spektrum do
mnohých pásem, která mohou být libovolně zesilována a odstraňována tak, aby se to
hodilo k celkové frekvenční odezvě.
Obvykle se ekvalizér používá pro úpravu zvuku z reproduktorů, aby to vyhovovalo dané
místnosti. Zvuk je rozdělen do několika frekvenčních pásem, která vám umožňují
opravovat zvuk zvyšováním a snižováním úrovně jednotlivých pásem. EQ vám
umožňuje upravovat tón a barvu zvuku tak, aby se to hodilo k prostoru, ve kterém
hrajete, nebo můžete kompensovat určité akustické vlastnosti místnosti, v níž hrajete.
Můžete například odebrat určité nízké frekvence při hraní ve velké místnosti, kde je zvuk
příliš basový, nebo zesílit vysoké frekvence v místnosti, kde je zvuk relativně „mrtvý“ a
bez echa. PSR-3000/1500 nabízí vysoce kvalitní digitální ekvalizér s pěti pásmy.
Pomocí této funkce můžete ovládat celkový výstup z vašeho nástroje. Na displeji EQ
můžete zvolit některá z pěti předem provedených nastavení EQ. Můžete vytvářet vlastní
nastavení ekvalizéru tím, že  upravíte frekvenční pásma a uložíte jejich nastavení do
některého ze dvou typů hlavního ekvalizéru (EQ) uživatele.

�
• Volba předem nastaveného typu EQ

1-3.  Stejný operace jako  v oddíle  „Základní postup“. V kroku číslo 2 zvolte EQ.
4. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte některé z předem provedených nastavení
ekvalizéru, které se hodí k vašemu hraní.
Jestliže chcete upravit parametry ekvalizéru proveďte následující kroky.

• Úprava a uložení zvoleného EQ

5.  Pomocí tlačítka [F] (EDIT) spusťte displej MASTER EQ EDIT.
    �
6. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte předem nastavený typ EQ.
�
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7. Pomocí tlačítek [3θπ]-[7θπ] zesilte nebo uberte z jednotlivých pěti pásem.
Pomocí tlačítka [8 θπ] můžete zesílit nebo ubrat u všech pěti pásem najednou.

8. U pásma zvoleného v kroku číslo 7 upravte Q (šířku pásma) a FREQ (centrální
frekvenci)
• Šířka pásma (zvaná též „Q“ nebo „profil“)
Použijte tlačítko [1θπ]. Čím vyšší je hodnota Q, tím užší je šířka pásma.
• FREQ (centrální frekvence)
Použijte tlačítko [2θπ]. Rozsah FREQ se u jednotlivých pásem liší.

9. Jestliže chcete uložit upravený typ EQ, stiskněte tlačítko [H] nebo [I] (STORE 1
nebo 2).
Můžete vytvořit a uložit maximálně dva typy EQ. Jestliže chcete spustit uložený typ EQ,
použijte stejný postup jako v kroku číslo 6.

Vytváření zvuků - Sound Creator
PSR-3000/1500 má funkci pro vytváření zvuků, která vám dovoluje vytvářet vlastní
zvuky editováním některých parametrů již existujících zvuků. Po vytvoření zvuku jej
můžete pro budoucí spuštění uložit jako zvuk uživatele do jednotky USER/CARD/(USB).
Metoda editování se liší u zvuků ORGAN FLUTES (Varhanní píšťaly).

Poznámka:
Editování zvuků ORGAN FLUTES
Metoda editování se u zvuků ORGAN FLUTES (Varhanní píšťaly) liší od metody
editování ostatních zvuků.

Základní postup (Vytváření zvuků)
1. Zvolte požadovaný zvuk (jiný než zvuk varhanních píšťal).

2. Stiskněte tlačítko [SOUND CREATOR], kterým se spustí displej pro vytváření
zvuků.
�
3. Pomocí tlačítek  TAB [τ] [υ]  zvolte displej pro příslušná nastavení.
Informace o dostupných parametrech najdete v následujícím oddíle.

4. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte parametr, který chcete editovat.

5. Pomocí tlačítek [1θπ]-[2θπ] editujte zvuk.

6. Pomocí tlačítka [D] (COMPARE) můžete porovnat editovaný zvuk
s needitovaným zvukem.

7. Jestliže chcete uložit editovaný zvuk, stiskněte tlačítko [I] (SAVE).
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Upozornění:
Jestliže vyberete jiný zvuk, aniž byste nastavení uložili, nastavení se ztratí.
Jestliže chcete nastavení uložit, dbejte na to, aby bylo nastavení uloženo jako
zvuk uživatele před výběrem jiného zvuku nebo vypnutím nástroje.

Parametry upravitelné na displejích SOUND CREATOR
Parametry pro vytváření zvuku mohou být nastaveny tak, jak bylo popsáno v kroku číslo
3, ve výše uvedeném „Základním postupu“. Parametry pro vytváření zvuku jsou
uspořádány do pěti různých stránek. Parametry na jednotlivých displejích jsou popsány
níže. Lze je brát jako součást parametrů nastavení zvuku (Voice Set, viz níže), které se
spustí automaticky po zvolení zvuku.

Dostupné parametry se liší podle jednotlivých zvuků.
COMMON
VOLUME
Určuje hlasitost právě editovaného zvuku.

TOUCH SENSE
Určuje citlivost dynamiky – nakolik hlasitost odpovídá síle vašeho hraní. Nastavení na
„0“ vytváří tím větší poklesy úrovní hlasitosti, čím jemněji hrajete. Nastavení na „64“
znamená normální odezvu a nastavení na „127“ vytváří vysokou hlasitost pro jakoukoliv
sílu hraní.

OCTAVE
Posouvá rozsah oktáv editovaných zvuků nahoru nebo dolů. Je-li editovaný zvuk použit
pro některý z úseků RIGHT 1-2, parametry R1 a R2 jsou dostupné. Je-li editovaný zvuk
použit pro úsek LEFT, je parametr LEFT dostupný.

MONO/POLY
Určuje, zda je editovaný zvuk hrán monofonně nebo polyfonně.

PORTAMENTO TIME
Nastavuje délku portamenta, je-li editovaný zvuk nastaven na „MONO“.

Portamento Time:
Čas potramenta určuje čas přesunu tónové výšky. Portamento je funkce, která vytváří
plynulý přechod od jedné noty k druhé.

CONTROLLER MODULATION
Modulační kotouč může být použit pro modulování níže uvedených parametrů nebo pro
výšku tónu (vibrato). Zde můžete nastavit stupeň modulace pedálu pro každý
z následujících parametrů.
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FILTER
Určuje do jaké míry pedál moduluje filtrem odřezávanou frekvenci, viz níže.

AMPLITUDE
Určuje do jaké míry pedál moduluje amplitudu (hlasitost).

LFO PMOD
Určuje do jaké míry pedál moduluje výšku tónů nebo efekt vibrato.

LFO FMOD
Určuje do jaké míry pedál moduluje modulaci filtru nebo efekt „wah“.

LFO AMOD
Určuje do jaké míry pedál moduluje amplitudu nebo efekt tremolo.

SOUND
• FILTER
Filtr je procesor, který mění témbr a tón zvuku pomocí blokování nebo propouštění
určitých frekvencí. Níže uvedené parametry určují celkový témbr zvuku zesilováním
nebo ořezáváním určitých frekvencí. Navíc lze pomocí filtru vytvářet elektronické efekty
podobné syntezátoru, které zjasňují nebo rozmělňují zvuk.

BRIGHTNESS
Určuje ořezávanou frekvenci nebo rozsah využitých frekvencí filtru (viz obrázek). Vyšší
hodnoty znamenají jasnější zvuk.
          �

HARMONIC CONTENT
Určuje důraz kladený na odřezávanou frekvenci (rezonance) nastavenou pro
BRIGHTNESS (viz obrázek). Vyšší úrovně znamenají výraznější efekt.
                      �

• EG
Nastavení EG (Envelope Generator) určují, jak se úroveň zvuku mění v čase. To vám
umožňuje napodobovat přirozený zvuk mnoha akustických nástrojů, například rychlý
nástup nebo doznívání zvuků perkusí nebo dlouze doznívající zvuk klavíru.

ATTACK
Určuje, za jak dlouho po svém zahrání dosáhne zvuk maximální úrovně. Čím vyšší je
hodnota, tím pomalejší je nástup.

DECAY
Určuje, za jak dlouho zvuk dosáhne plynulé úrovně (trochu nižší, než je úroveň
maximální). Čím vyšší hodnota, tím pomalejší doznívání.
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RELEASE
Určuje, za jak dlouho po uvolnění  klávesy zvuk dozní. Čím vyšší hodnota, tím pomalejší
doznívání.

                                     �

• VIBRATO

DEPTH (Hloubka)
Určuje intenzitu vibračního efektu. Vyšší nastavení způsobuje výraznější vibrato.

SPEED (Rychlost)
Určuje rychlost vibračního efektu.

DELAY (Zpoždění)
Určuje čas, které proběhne od zahrání na klávesu do spuštění vibračního efektu. Vyšší
nastavení prodlužuje zpoždění začátku vibrata.

                          �

EFFECT/EQ
1. REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH
REVERSB DEPTH
Upravuje hloubku reverbu.

CHORUS DEPTH
Upravuje hloubku chorusu.

DSP DEPTH
Upravuje hloubku DSP.
Jestliže chcete znovu zvolit typ DSP, můžete to provést v menu DSP.

DSP ON/OFF
Určuje, zda je efekt DSP vypnut nebo zapnut.

PANEL SUSTAIN
Určuje úroveň sustainu použitého pro zvuk, jestliže je SUSTAIN nastaven na „ON“ na
displeji VOICE EFFECT.

2. DSP
DSP TYPE
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Volí kategorii a typ DSP efektu. Nejprve zvolte kategorii, potom typ.

VARIATION
Jsou dvě variace pro jednotlivé typy DSP.
Zde můžete nastavit vynutí nebo zapnutí variace a nastavit hodnotu parametru variace.
ON/OFF (Vypínání a zapínání)
U všech zvuků je předem nastaveno „OFF“ (standardní variace DSP). Jestliže nastavíte
zde „ON“, je zvuku přiřazena variace DSP efektu. Hodnota parametru může být
nastavena pomocí VALUE (viz níže).
Parametr
Ukazuje parametr, pro který je použita variace podle zvoleného typu DSP.
VALUE (Hodnota)
Upravuje hodnoty parametrů DSP variace.

3. EQ
EQ LOW/HIGH
Určují frekvenci a přírůstek (Gain) nižších a vyšších EQ pásem.

HARMONY
Totéž jako u displeje [FUNCTION] γ [F] HARMONY/ECHO.

Vytváření vlastních zvuků varhanních píšťal
PSR-3000/1500 nabízí nejrůznější svěží a dynamické varhanní zvuky, které lze spustit
pomocí tlačítka [ORGAN FLUTES]. PSR-3000/1500 vám také poskytuje nástroje
k vytváření vlastních varhanních zvuků pomocí funkce pro vytváření zvuku (která se
spouští tlačítkem [SOUND CREATOR]). Stejně jako u tradičních varhan můžete vytvořit
vlastní zvuk úpravou délky píšťal.

Základní postup

1. Zvolte zvuk varhanních píšťal, který chcete editovat.

2. Na displeji pro výběr zvuku ORGAN FLUTES pomocí tlačítka [7π] (FOOTAGE)
spusťte displej SOUND CREATOR [ORGAN FLUTES].
      �
3. Pomocí tlačítek  TAB [τ] [υ]  zvolte displej pro příslušná nastavení.
Informace o dostupných parametrech najdete v následujícím oddíle.
      �
                              [A]/[B] - Jestliže zvolíte displej EFFECT/EQ

4. Jestliže zvolíte displej EFFECT/EQ, pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte parametr,
který chcete editovat.
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5. Pomocí tlačítek [A]-[D], [F]-[H] a [1θπ]-[2θπ] editujte zvuk.

6. Jestliže chcete uložit editovaný zvuk ORGAN FLUTES, stiskněte tlačítko [I]
(SAVE).

Upozornění:
Jestliže vyberete jiný zvuk, aniž byste nastavení uložili, nastavení se ztratí.
Jestliže chcete nastavení uložit, dbejte na to, aby bylo nastavení uloženo jako
zvuk uživatele před výběrem jiného zvuku nebo vypnutím nástroje.

Parametry upravitelné na displejích SOUND CREATOR [ORGAN
FLUTES]
Parametry varhanních píšťal jsou uspořádány do tří různých stránek a mohou být
nastaveny tak, jak je popsáno v kroku číslo 3 u výše uvedeného „Základního postupu“.
Mohou být také naprogramovány jako část parametrů nastavení zvuku (Voice Set) tak,
aby se daly automaticky spustit, je-li vybrán zvuk.

FOOTAGE, VOLUME/ATTACK (běžné parametry)
ORGAN TYPE
Určuje typ varhan, který má být simulován: Sine nebo Vintage.

ROTARY SP SPEED
Střídavě přepíná mezi pomalým a rychlým otáčením reproduktoru, je-li pro varhanní
píšťaly (viz níže „Typy DSP“) zvolen efekt otáčivého reproduktoru a je-li zapnuto tlačítko
VOICE EFFECT [DSP] (tento parametr má stejný efekt jako parametr VOICE EFFECT
[VARIATION ON/OFF]).

VIBRATO ON/OFF
Střídavě zapíná a vypíná efekt vibrato pro varhanní píšťaly.

VIBRATO DEPTH
Nastavuje hloubku vibrata do jedné ze tří úrovní: 1 (nízká), 2 (střední), 3 (vysoká).

FOOTAGE (Stopáž)
16´ ← → 5 1/3´
Pomocí tlačítka [D] přepíná délku varhanních píšťal mezi 16 palců a 5 a 1/3 palce.

16´- 1´
Určuje základní zvuk varhanních píšťal. Nejdelší píšťala má nejnižší  výšku tónu. Proto
16´ určuje nejnižší tónovou výšku zvuku, zatímco 1´ určuje výšky nejvyšší. Čím vyšší je
hodnota nastavení, tím delší je píšťala. Mixování různě dlouhých píšťal vám umožňuje
vytvářet vlastní a osobité varhanní zvuky.
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Footage (stopáž):
Termín „stopáž“ odkazuje na tvorbu zvuku u tradičních píšťalových varhan, u kterých je
zvuk vytvářen píšťalami různé délky (udávané ve stopách).

VOLUME/ATTACK
VOL (Volume)
Upravuje celkovou hlasitost varhanních píšťal. Čím delší je grafické pole, tím větší je
hlasitost.

RESP (Response)
Ovlivňuje, jak „nástup“, tak „doznívání“ - prodlužování nebo zkracování času
počátečního vzestupu a doznívání, které závisí na ovladačích FOOTAGE. Čím vyšší je
hodnota, tím pomalejší je vzestup a doznívání.

VIBRATO SPEED
Určuje rychlost efektu vibrato, který je ovládán výše zmíněnými tlačítky [VIBRATO
ON/OFF] a [VIBRATO DEPTH].

MODE
Ovladač MODE volí mezi dvěma mody: FIRST a EACH. V modu FIRST se funkce
„nástup“ používá jen u prvních not hraných a držených současně; zatímco první noty
jsou drženy, všechny následující noty jsou bez použití „nástupu“. V modu EACH se
funkce „nástup“ používá pro všechny noty stejně.

4´, 2 2/3´, 2´
Určují hlasitost nástupu zvuku varhanních píšťal. Ovladače 4´, 2 2/3´, 2´ zvyšují nebo
snižují hlasitost nastupujícího zvuku v odpovídající stopáži. Čím delší je grafické pole,
tím hlasitější je „nástup“.

LENG
Ovlivňuje podíl „nástupu“ vytvářením kratšího nebo delšího doznívání hned po
počátečním „nástupu“. Čím delší je grafické pole, tím delší je doznívání.

EFFECT/EQ
Stejné parametry jako na displeji SOUND CREATOR „EFFECT/EQ“ (viz výše).

Vypnutí automatické volby nastavení zvuku (efekty atd.)
Jednotlivým zvukům jsou přiřazena nastavení parametrů, která se zobrazují na
displejích SOUND CREATOR, včetně efektů a EQ. Obvykle se tato nastavení
automaticky spustí po zvolení zvuku. Tuto funkci však můžete níže popsaným
způsobem vypnout.
Jestliže například chcete změnit zvuk, ale ponechat si stejný efekt Harmonie, nastavte
(na displeji popsaném níže) parametr HARMONY/ECHO na „OFF“.
Tato nastavení můžete provádět pro jednotlivé klávesové party a skupiny parametrů.
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1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [E] REGIST.SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [υ] VOICE SET

2. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte klávesový part.

3. Pomocí tlačítek [4θπ]-[7θπ] vypněte nebo zapněte automatické spouštění
nastavení (ON nebo OFF) u jednotlivých skupin parametrů.
V přiložené brožuře Seznam dat naleznete seznam parametrů pro jednotlivé skupiny
parametrů.

Používání, vytváření a upravování
stylů automatického doprovodu

Charakteristiky doprovodných stylů
Charakteristiky některých doprovodných stylů jsou zobrazeny nad názvy předem
nastavených stylů.

Volba typu prstokladu
Pro
Tyto styly nabízejí profesionálně znějící aranže.  Doprovod přesně odpovídá hraným
akordům. Výsledkem je, že změny akordů a harmonie jsou okamžitě transformovány do
živě znějícího hudebního doprovodu.

Session!
Tyto styly dodávají doprovodu ještě větší realitu a autenticitu tím, že kombinují původní
typy akordů a jejich variace se speciálními rify a hlavními (Main) úseky. Tyto styly byly
naprogramovány tak, aby hraní „opepřily“ a dodaly mu ještě profesionálnější ráz u
určitých skladeb a v určitých žánrech. To však znamená, že tyto styly nemusí být
vhodné – nebo dokonce harmonicky správné – pro všechny skladby nebo akordy, které
hrajete. V některých případech může například hraní jednoduché durové trioly mít za
výsledek septakord, nebo hraní akordu založeného na basovém tónu může způsobit
nesprávný a neočekávaný doprovod.

Volba typu prstokladu akordů
Přehrávání stylu lze ovlivňovat hraním akordů v levé části klávesnice. Existuje sedm
typů prstokladů.
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1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGRING → TAB [υ]
CHORD FINGERING

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[3θπ] zvolte prstoklad.
                   �
• SINGLE FINGER
Usnadňuje vytváření orchestrálního doprovodu s akordy dur, 7, moll a  mi7  při stisknutí
minimálního počtu kláves v úseku klávesnice pro hraní akordů. Tento typ není dostupný
jen při přehrávání stylu. Níže popsaný zjednodušený prstoklad akordů:
                             � Chcete-li hrát durový akord,
                                                   stiskněte pouze základní tón akordu.

                              � Chcete-li hrát mollový akord,
                                                    stiskněte zároveň základní tón a černou klávesu
                                                    nalevo od něj.
                              � Chcete-li hrát akord 7,
                                                    stiskněte zároveň základní tón a bílou klávesu
                                                    nalevo od něj.

                              �  Chcete-li hrát akord  Cm7,
                                                    stiskněte zároveň základní tón a bílou i černou
                                                    klávesu nalevo od něj.

• MULTI FINGER
Automaticky detekuje prstoklady akordů „Single Finger“ i „Fingered“, takže můžete
použít oba typy prstokladu, aniž by jste mezi nimi museli přepínat.

• FINGERED
Zahrajte vlastní akord v úseku klávesnice pro hraní akordů a PSR-3000/1500 doplní
příslušný orchestrální rytmus, basy a akordický doprovod ve zvoleném stylu. U tohoto
typu se rozpoznávají různé typy akordů, jejichž seznam je ve zvláštní příručce Seznam
dat. Lze je vyhledat také ve výše zmíněné funkci Lektor akordů.

• FINGERED ON BASS
Rozpoznává stejné prstoklady jako „Fingered“, ale nejnižší  nota hraná v úseku
klávesnice určeném pro hraní akordů je použita jako basová nota, což vám umožňuje
hrát akordy založené na basech (u typu „Fingered“ je základní tón akordu vždy použit
jako basová nota).

• FULL KEYBOARD
Detekuje akordy v celém rozsahu klávesnice. Akordy jsou detekovány podobným
způsobem jako u „Fingered“, a to i rozdělíte-li noty mezi levou a pravou ruku. Například
hrajete-li basovou notu levou rukou a akord pravou, nebo při hraní akordu levou rukou a
melodie levou rukou.
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• AI FINGERED
V zásadě stejný jako „Fingered“, s tou výjimkou, že stačí zahrát méně než tři noty, aby
byl akord rozpoznán (v závislosti na akordu, který byl hrán předtím apod.).

• AI FULL KEYBOARD
Je-li zapnut tento pokročilý typ prstokladu, PSR-3000/1500 automaticky vytvoří vhodný
doprovod, ať už hrajete cokoliv, kdekoliv na klávesnici oběma rukama. Nemusíte se
starat o určování akordů stylu. Ačkoliv je typ „AI Full Keyboard“ navržen pro práci
s různými skladbami, některé aranže nemusí být pro použití této funkce vhodné. Tento
typ je podobný jako „Full Keyboard“, s tou výjimkou, že méně než tři noty mohou být
zahrány k tomu, aby byl akord rozpoznán (v závislosti na akordu, který byl hrán předtím
apod.). Akordy 9, 11 a 13 nelze hrát. Tento typ je dostupný pouze pro přehrávání stylu.

AI :
Artificial Intelligence (Uměla inteligence)

Přehrávání pouze rytmických kanálů stylu
Rytmus je jednou z nejdůležitějších součástí stylu. Zkuste hrát melodii pouze podle
rytmu. U jednotlivých stylů můžete slyšet různé rytmy. Nezapomeňte však, že ne
všechny styly obsahují rytmické kanály.

1. Zvolte styl.

2. Stisknutím tlačítka [ACMP ON/OFF] vypněte automatický doprovod.

3. Pomocí tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP] zapněte přehrávání
rytmických kanálů.

Poznámka:
Můžete také zapnout rytmus jednoduše tím, že zahrajete na některou z kláves v úseku
klávesnice, který je určen pro hraní akordů, jestliže je (stisknutím tlačítka [SYNC.
START]) zapnut synchronizovaný start.

4. Jestliže chcete rytmus vypnout, stiskněte znovu tlačítko STYLE CONTROL
[START/STOP].

Zapínání a vypínání kanálů stylu
Styl obsahuje osm kanálů: RHY 1 (Rhythm 1) - PHR 2 (Phrase 2). Vypínáním a
zapínáním jednotlivých kanálů můžete během přehrávání přetvářet a variovat styl.

1. Pomocí tlačítka [CHANNEL ON/OFF] spusťte displej CHANNEL ON/OFF.
Jestliže není zvoleno STYLE stiskněte znovu tlačítko [CHANNEL ON/OFF].
�
2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] vypněte nebo zapněte kanály.
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Jestliže chcete slyšet nástroj samotný, podržte příslušné tlačítko pro kanál, čímž se
kanál nastaví na SOLO. Jestliže chcete SOLO zrušit, stiskněte tlačítko příslušného
kanálu znovu.

Přehrávání akordů ve volném tempu (bez přehrávání stylu)
Po nastavení [ACMP ON/OFF] na „ON“ a nastavení [SYNC START] na „OFF“ můžete
slyšet doprovodné akordy bez přehrávání stylu. Jestliže je například nastaven typ
prstokladu MULTI FINGER, můžete hrát akordy ve vámi zvoleném tempu pouze jedním
prstem v úseku klávesnice, který je určen pro hraní akordů.

Nastavení pro postupné zesilování a zeslabování (Fade In/Out)
Můžete nastavit dobu trvání postupného zesilování nebo zeslabování.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME

2. Pomocí tlačítek [3θπ]-[5θπ] nastavte příslušné parametry pro postupné
zesilování nebo zeslabování.

FADE IN TIME
Určuje dobu potřebnou pro zesílení hlasitosti, nebo dobu přechodu hlasitosti od minima
k maximu.

FADE OUT TIME
Určuje dobu potřebnou pro zeslabení hlasitosti, nebo dobu přechodu hlasitosti od
maxima k minimu.

FADE OUT HOLD TIME
Určuje dobu, po níž hlasitost zůstává nulová po zeslabení.

Nastavení pro přehrávání stylu
PSR-3000/1500 disponuje nejrůznějšími funkcemi pro přehrávání stylů (například funkce
pro místo rozdělení a mnohé další), ke kterým se lze dostat z níže zobrazeného displeje.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING → TAB [τ]
STYLE SETTING/SPLIT POINT

2. Pomocí tlačítek [F]-[H] nastavte místo rozdělení (Split Point) a pomocí [3θπ]-
[5θπ] nastavte jednotlivé parametry.
                    �
       Parametry                                                            Nastavení místa rozdělení
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• Místo rozdělení
„Místo rozdělení“  je nastavení, které odděluje různé úseky klávesnice: úsek pro akordy,
úsek LEFT a úsek RIGHT 1-2. Nastavení dvou míst rozdělení (uvedených níže) se
provádí pomocí názvů not.
   • Místo rozdělení (S) – odděluje úsek pro akordy při přehrávání stylu od úseku
                                       (nebo úseků) pro hraní zvuků (RIGHT 1-2, LEFT).
   • Místo rozdělení (L) – odděluje dva úseky pro hraní zvuků, LEFT a RIGHT 1-2.

Tato dvě nastavení mohou být nastavena na stejnou notu (tak, jak jsou nastavena
předem), nebo na dvě rozdílné noty.

• Nastavení místa rozdělení (S) a místa rozdělení (L) na stejnou notu.
                �
         Stiskněte [F] (S+L) a otáčejte číselníkem [DATA ENTRY].

• Nastavení místa rozdělení (S) a místa rozdělení (L) na rozdílné noty.
             �
       Stiskněte [H] (S) nebo [G] (L) a otáčejte číselníkem [DATA ENTRY].

Místo rozdělení (L) nemůže  být nastaveno níže než místo rozdělení (S) a místo
rozdělení (S) nemůže být nastaveno výše než místo rozdělení (L).

Určení místa rozdělení pomocí názvu noty
Stiskněte tlačítko [7θπ]/[8θπ]. Místo rozdělení úseku pro hraní zvuku a akordů můžete na
displeji nastavit pomocí STYLE.  Místo rozdělení pro levé a pravé zvuky můžete nastavit
pomocí LEFT.

• Vypnutí doprovodu
Jestliže je automatický doprovod zapnut a synchronizovaný start vypnut, můžete hrát
akordy v úseku klávesnice, který je určen pro hraní levou rukou (doprovod), a akordy
uslyšíte, přestože je styl vypnut. V tomto případě – zvaném „vypnutí doprovodu“ jsou
všechny platné prstoklady akordů rozpoznány a základní nota akordu a jeho typ se
zobrazí na  displeji.
Z výše uvedeného displeje můžete určit, zda bude akord hraný v úseku klávesnice, který
je určen pro hraní akordů, znít nebo ne, podle statutu funkce Vypnutí doprovodu.

OFF......................................Akordy hrané v úseku klávesnice určeném pro hraní
                                             akordů nebudou znít.
STYLE.................................Akordy hrané v úseku klávesnice  určeném pro hraní
                                             akordů budou znít prostřednictvím zvuků pro úsek
                                             bloku a basového kanálu zvoleného stylu.
FIXED..................................Akordy hrané v úseku klávesnice  určeném pro hraní
                                             akordů budou znít prostřednictvím určitých zvuků
                                             bez ohledu na zvolený styl.

Poznámka:
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Akord detekovaný při hraní s funkcí Vypnutí doprovodu může být nahrán do skladby bez
ohledu na toto nastavení. Pamatujte, že zvuk bude nahrán, jestliže bude nastaven na
„STYLE“ a nebude nahrán, jestliže bude nastaven na „OFF“ nebo „FIXED“.

• Čas OTS linky
Týká se funkce OTS linky. Tento parametr určuje čas, ve kterém se Zjednodušené
nastavení změní se změnou MAIN VARIATION [A] – [D]. (Tlačítko [OTS LINK] musí být
zapnuto).

Reálný čas..................................Zjednodušené nastavení se okamžitě spustí po
                                                     stisknutí tlačítka [MAIN VARIATION].
Příští takt (Next Bar)...................Zjednodušené nastavení se po stisknutí tlačítka
                                                     [MAIN VARIATION] spustí v příštím taktu.

• Okno synchronizovaného vypnutí
Určuje, jak dlouho můžete držet akord před tím, než se automaticky zruší funkce
synchronizovaného vypnutí [SYNC STOP]. Jestliže je synchronizované vypnutí zapnuto
a jeho hodnota je jiná než „OFF“, funkce synchronizovaného vypnutí se automaticky
zruší, jestliže držíte akord déle než je nastaveno. Tím se znovu nastaví přehrávání stylu
na normální nastavení, takže můžete uvolnit klávesy a styl bude stále hrát.

• Dynamika stylu (Style Touch)
Zapíná a vypíná dynamiku kláves pro přehrávání stylu. Jestliže je nastavena na „ON“,
hlasitost stylu se mění podle toho, jakou silou hrajete v úseku klávesnice určeném pro
hraní akordů.

• Nastavení úseku (Section Set)
Určuje předem nastavený úsek, který se automaticky spustí při výběru různých stylů (je-
li přehrávání stylu vypnuto). Jestliže je nastaveno na „OFF“ a přehrávání stylu je
vypnuto, aktivní úsek je zachován, i když je zvolen jiný styl.
Jestliže mezi daty stylu nejsou zahrnuty úseky Main A-D, automaticky je vybrán nejbližší
úsek. Například jestliže zvolený styl neobsahuje Main D, spustí se Main C.

Úprava hlasitosti a tonální vyrovnání stylu
(MIXING CONSOLE)
Můžete nastavit různé parametry stylu (Viz oddíl „Upravitelné parametry na displeji
MIXING CONSOLE“). Spusťte displej „STYLE PART“ a provádějte následující operace.

Užitečné funkce Hudebního vyhledávače.
Hudební vyhledávač je praktický program, který spouští předem provedená panelová
nastavení (zvuky, styly atd.), která se nejvíce hodí k typu hudby, kterou chcete hrát.
Nahrávky v Hudebním vyhledávači mohou být vahledávány a editovány.
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Vyhledávání nahrávek
Nahrávky můžete vyhledávat pomocí názvů skladeb nebo klíčových slov. Na displeji
FAVORITE také můžete uložit své oblíbené nahrávky.

1. Pomocí tlačítka [MUSIC FINDER] spusťte displej MISIC FINDER.

2. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte ALL.
Displej ALL obsahuje všechny předem nastavené nahrávky.

3. Pomocí tlačítka [I] (SEARCH 1) spusťte displej pro vyhledávání.
     �
4. Zadejte kritéria pro vyhledávání
                  �
Smazání vyhledávacích kritérií
Jestliže chcete smazat zadaná klíčová slova nebo jiná kritéria pro vyhledávání, stiskněte
tlačítko [F]/[G]/[H] (CLEAR).

Zadání několika různých klíčových slov
Můžete vyhledávat pomocí několika klíčových slov, jestliže mezi ně vložíte čárku.

• Vyhledávání podle názvu skladby, hudebního žánru (MUSIC) nebo
  klíčového slova.
  1.  Pomocí tlačítka [A] (MUSIC)/[B] (KEYWORD) spusťte displej pro
       zadávání znaků.
   2. Zadejte název skladby, hudebního žánru nebo klíčové slovo.

• Vyhledávání podle názvu stylu
  1. Pomocí tlačítka [C] (STYLE) spusťte displej pro volbu stylu.
  2. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte styl.
  3. Pomocí tlačítka [EXIT] se vraťte k displeji pro vyhledávání.

• Další vyhledávací kritéria
Kromě názvu skladby nebo stylu a klíčového slova můžete zadat také další vyhledávací
kritéria.

BEAT...................................Pomocí tlačítka [D] zvolte takt, který chcete použít
                                            při hraní. jestliže zvolíte „ANY“ nastaví se pro
                                            vyhledávání všechny takty.
SEARCH AREA..................Pomocí tlačítka [E] zvolte stránky, které mají být
                                            zahrnuty do vyhledávání. (Stránky odpovídají horním
                                            okénkům na displeji Hudebního vyhledávače.)
TEMPO...............................Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] (TEMPO) nastavte
                                            rozsah tempa, které chcete použít při hraní.
GENRE...............................Pomocí tlačítek [5θπ]/[6θπ] (GENRE) zvolte
                                            požadovaný hudební žánr.
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5. Pomocí tlačítka [8π] spusťte vyhledávání.
Na displeji Search 1 se objeví výsledky vyhledávání. Jestliže chcete vyhledávání zrušit,
stiskněte tlačítko [8θ].

Podrobné vyhledávání
Jestliže chcete dále vyhledávat v již nalezených nahrávkách, stiskněte na displeji
Hudebního vyhledávače tlačítko [J] (SEARCH 2). Výsledky vyhledávání se zobrazí na
displeji Search 2.

Vytvoření sady oblíbených nahrávek
Stejně praktické jako je vyhledávání pomocí funkce Hudební vyhledávač je i vytvoření si
„složky“ s oblíbenými nastaveními stylů, které nejčastěji používáte při hraní.

1. Na displeji Hudebního vyhledávače zvolte požadovanou nahrávku.

2. Pomocí tlačítka [H] (ADD TO FAVORITE) přidejte zvolenou nahrávku na displej
FAVORITE.
     �
3. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] spusťte displej FAVORITE a zkontrolujte, zda byla
nahrávka přidána.

Vymazání nahrávek z displeje FAVORITE
1.  Na displeji Hudebního vyhledávače zvolte nahrávku, kterou chcete vymazat.

2. Stiskněte tlačítko [H] (DELETE FROM FAVORITE).

Editování nahrávek
Zvolené nahrávky můžete použít pro vytváření vlastních nahrávek. Nově vytvořené
nahrávky se automaticky uloží do interní paměti.

1. Na displeji Hudebního vyhledávače zvolte nahrávku, kterou chcete editovat.

2 Pomocí tlačítka [8 θπ] (RECORD EDIT) spusťte displej Edit.
                     �
3. Editujte nahrávku podle potřeby.

Poznámka:
Můžete také změnit nebo vymazat předem nastavené nahrávky. Jestliže chcete zabránit
změně nebo vymazání nahrávky, zaregistrujte nahrávku po editování jako novou
nahrávku.

• Editování názvu skladby, klíčového slova nebo názvu stylu
Zadejte jednotlivé položky stejným způsobem jako na displeji pro vyhledávání (viz výše).

• Změna tempa
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Stiskněte tlačítko [1θπ] (TEMPO).

• Uložení úseků (Intro/Main/Ending)
Pomocí tlačítek [2θπ]/[4θπ] zvolte úsek, který se automaticky nastaví při výběru
nahrávky. Hodí se to například když chcete, aby zvolený styl automaticky začínal
úvodním úsekem (Intro).

• Editování žánru
Pomocí tlačítek [5θπ]/[6θπ] (GENRE) zvolte požadovaný žánr. Jestliže vytváříte nový
žánr, stiskněte talčítko [7θπ] (GENRE NAME) a zadejte název žánru.

• Smazání právě zvolené nahrávky
Stiskněte tlačítko [I] (DELETE RECORD).

• Zavření editovacích funkcí
Stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

Vyhledávání podle taktu
Jestliže vyhledáváte nahrávku podle taktu, stiskněte tlačítko [D] (BEAT). Nezapomeňte,
že zde provedené nastavení taktu  platí pouze pro funkci Hudební vyhledávač a nemá
vliv na nastavení taktu stylu samotného.

4. Jestliže chcete nahrávku přidat na displej FAVORITE, stiskněte tlačítko [E]
(FAVORITE).

5. Níže popsaným způsobem zadejte provedené úpravy do nahrávky.

Poznámka:
Maximální počet nahrávek ne PSR-3000 je 2500 a 1200 na PSR-1500 .

• Vytvoření nové nahrávky
Stiskněte tlačítko [J] (NEW RECORD). Nahrávka se přidá na displej ALL. Jestliže jste
v kroku číslo 4 přidali nahrávku na displej FAVORITE, nahrávka se přidá jak na displej
ALL tak na displej FAVORITE.

• Přepsání již existující nahrávky
Stiskněte tlačítko [8π] (OK). Jestliže jste v kroku číslo 4 přidali nahrávku na displej
FAVORITE, nahrávka se přepíše na displeji FAVORITE.

Uložení nahrávky
V Hudebním vyhledávači jsou všechny předem nastavené i nově vytvořené nahrávky
uloženy jako jeden soubor.  Nezapomeňte, že s jednotlivými nahrávkami (panelovými
nastaveními) nelze zacházet jako s jednotlivými soubory.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [υ]  SYSTEM RESET → [I] MUSIC FINDER FILES
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2. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte umístění (USER/CARD).

3. Pomocí tlačítka [6θ] uložte soubor.
Všechny nahrávky jsou uloženy dohromady jako jeden soubor.

Spuštění nahrávek Hudebního vyhledávače uložených na USER/CARD
Jestliže chcete spustit nahrávky Hudebního vyhledávače uložené na USER nebo CARD,
postupujte podle následujících instrukcí.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ] [υ]  SYSTEM RESET

2. Pomocí tlačítka [I] (MUSIC FINDER) spusťte displej Music Finder USER/CARD.

3. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte USER nebo CARD.

4. stisknutím tlačítek [A]-[J] zvolte požadovaný soubor Hudebního vyhledávače.
Jakmile zvolíte soubor, objeví se na displeji výzva k volbě mezi těmito dvěma
nastaveními.
• Replace (nahradit):
Všechny nahrávky momentálně přítomné v Hudebním vyhledávači nástroje budou
smazány a nahrazeny nahrávkami zvoleného souboru.
• Append (přidat):
Určeným nahrávkám jsou přiřazena volná čísla nahrávek.

Zvolte některé z těchto nastavení s spustí se soubor Hudebního vyhledávače. Jestliže
chcete akci zrušit, zvolte „CANCEL“.
�
Upozornění
Jestliže zvolíte „REPLACE“, automaticky se smažou všechny vaše nově
vytvořené nahrávky v interní paměti a nahradí se původními daty Hudebního
vyhledávače.

Obnovení původních dat Hudebního vyhledávače
Původní data Hudebního vyhledávače můžete obnovit (viz výše).

Vytváření stylů (Style Creator)
Můžete vytvořit vlastní styly buď tím, že je sami nahrajete nebo je vytvoříte z interních
stylů. Vytvořené styly mohou být editovány.



� �PAGE  143�

Struktura stylu
Styly jsou složeny z až patnácti různých úseků. Každý z úseků má osm kanálů. pomocí
funkce pro vytváření stylů můžete vytvořit styl nahráváním jednotlivých kanálů nebo tím,
že použijete data z již existujících stylů.
�
              K dispozici jsou čtyři různé hudební vložky (Fill-in).

Vytváření stylu
K vytvoření stylu můžete použít některou z těchto tří metod. Vytvořené styly lze editovat.

• Nahrávání v reálném čase
Touto metodou můžete vytvořit styl tak, že jednoduše zahrajete styl na nástroji. Můžete
zvolit interní styl, který vám nejvíce vyhovuje a pře-nahrát jej tak, jak potřebujete.
Můžete také vytvořit úplně nový styl.

• Postupné nahrávání
Tato metoda se podobá zapisování not do hudební osnovy. Umožňuje vám totiž zadávat
jednotlivé noty a jejich délku.
Styl můžete vytvořit bez toho, že byste hráli na klávesy, protože vše můžete zadat
manuálně.

• Sestavení stylu
Tato praktická funkce vám umožňuje vytvořit nový styl kombinací částí interních předem
nastavených stylů. Jestliže například chcete vytvořit vlastní osmidobý styl, můžete
převzít rytmické paterny ze stylu „60´s 8Beat“, basové paterny ze stylu „Cool8Beat“ a
patreny akordů ze stylu „8BeatModern“ a jejich kombinací vytvořit svůj vlastní styl.

�

Nahrávání v reálném čase (BASIC)
Nahráváním jednotlivých kanálů v reálném čase můžete vytvořit styl.

Možnosti nahrávání v reálném čase

• Nahrávání smyček
Protože se při přehrávání stylu opakují doprovodné paterny o několika taktech ve
„smyčce“, můžete také nahrát styl pomocí smyček. Například, jestliže začnete nahrávání
dvěma takty úseku MAIN, tyto dva takty se opakovaně nahrávají. Noty, které jste
nahráli, budou přehrávány od příští smyčky (opakování). To vám umožní nahrávat nový
materiál a přitom poslouchat party, které jste nahráli předtím.

• Nahrávání nadabováním
Tento program vám umožňuje nahrát do kanálu, který již obsahuje nahraná data, nový
materiál, aniž byste museli smazávat původní data. U nahrávání stylu zůstanou nahraná
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data nedotčena, pokud je sami zvlášť nevymažete. Jestliže, například, začnete
nahrávání dvěma takty hlavního úseku, tyto dva takty se opakují. Jakmile nahrajete noty
do jednotlivých smyček (opakování), tyto noty budou přehrávány od příští smyčky. To
vám umožní nadabovat nový materiál a přitom poslouchat předchozí party.
Při vytváření stylu na základě existujícího interního stylu  se nadabování týká pouze
rytmických kanálů. U ostatních (ne-rytmických) kanálů vymažte před nahráváním
původní data.

Jestliže používáte nahrávání v reálném čase založené na interních stylech:
�
            Nahrávání nadabováním je možné.                       Nahrávání nadabováním není možné.
                                                                                              Před nahráváním smažte data.

1. Zvolte styl, který má sloužit jako základ pro nahrávání nebo editování.
Jestliže chcete vytvořit zcela nový styl, stiskněte na displeji, který je uveden v kroku číslo
5, tlačítko [C] (NEW STYLE)

2. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RECORDING].

3. pomocí tlačítka [B] spusťte displej pro vytváření stylu.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte BASIC.

5. Současným podržením tlačítka [F] (REC CH) a stisknutím příslušného tlačítka
[1πθ]-[8πθ] určete kanál, který se má nahrávat.
Jestliže chcete volbu zrušit, stiskněte znovu příslušné tlačítko [1πθ]-[8πθ].

�
Poznámka:
Při nahrávání kanálů BASS-PHR2 na základě interního stylu, vymažte před nahráváním
původní data. Nahrávání nadabováním u kanálů BASS-PHR2 není možné.
Jestliže se ve spodní části displeje objeví označení kanálu, můžete je přeobrazit
stisknutím tlačítka [F] (REC CH).

6.  Pomocí tlačítek [1θ] - [8θ]  spusťte displej pro volbu zvuku a vyberte zvuk pro
kanál, který má být nahrán.
Jestliže se chcete vrátit k předchozímu displeji, stiskněte tlačítko [EXIT].

Omezení při nahrávání zvuků
• Kanál RHY1:
Všechny zvuky kromě zvuků varhanních píšťal
• Kanál RHY2:
Pouze zvuky Drum Kits nebo SFX Kits
• Kanály BASS-PHR2:
Všechny zvuky kromě zvuků varhanních píšťal a Drum Kits nebo SFX Kits
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7. Jestliže chcete smazat data v určitém kanálu, podržte tlačítko [J] (DELETE) a
zároveň stiskněte příslušné tlačítko [1π] - [8π].
Jestliže chcete volbu zrušit, stiskněte tlačítko [1θ] - [8θ] odpovídající kanálu, který chcete
zavřít.  Tím, že držíte tlačítko [J] stisknuté, přepínáte mezi vymazáním a obnovením
zvolených dat. Uvolněním tlačítka [J] se data úplně smažou.

8. Stisknutím tlačítka [EXIT] spusťte displej pro volbu úseků.

9. Pomocí tlačítek [3θ]/[4θ] zvolte úsek, který má být nahrán.
�
Poznámka:
Také můžete zvolit požadovaný úsek pro nahrávání stisknutím příslušného panelového
tlačítka. Stisknutím některého z tlačítek pro úseky se spouští displej SECTION na
kterém můžete pomocí tlačítek [6πθ] a [7πθ] měnit úseky. Pro vlastní zadání změny
stiskněte tlačítko [8π].

10. Pomocí tlačítek [5πθ]/ [6πθ] určete délku (počet taktů) zvoleného úseku.
Zadání určité délky proveďte stisknutím tlačítka [D] (EXECUTE).

11. Nahrávání zapnete stisknutím tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP].
Zvolený úsek stylu se začne přehrávat. Protože se rytmický patern opakuje ve smyčce,
můžete nahrávat nové zvuky a noty a zároveň poslouchat patern. Ikony nad klávesami
praktickým způsobem zobrazují perkusní nástroje přiřazené k jednotlivým klávesám.
Informace o nahrávání jiných než rytmických kanálů (RHY1, 2) najdete v oddíle
„Pravidla pro nahrávání ne-rytmických kanálů“ (viz níže)

Smazání nahraných rytmických kanálů (RHY 1,2)
Jestliže chcete smazat určitý nástrojový zvuk, podržte tlačítko [E] (RHY CLEAR) (na
displeji, kde se zobrazují nahrané kanály) a současně stiskněte příslušnou klávesu.

12. Jestliže chcete pokračovat  nahráváním dalšího kanálu, určete kanál
podržením tlačítka [F] (REC CH) a současným stisknutím příslušného tlačítka
[1πθ]-[8πθ], potom hrajte na klávesy.

13. Jestliže chcete nahrávání vypnout, stiskněte tlačítko STYLE CONTROL
[START/STOP].

14. Pomocí tlačítka [I] (SAVE) spusťte displej pro volbu stylu.
Na tomto displeji uložte data.

Upozornění:
Nahraný styl se ztratí, jestliže zvolíte jiný styl nebo jestliže vypnete nástroj před
uložením stylu.

Pravidla pro nahrávání ne-rytmických kanálů
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• Při nahrávání kanálů BASS a PHRASE používejte pouze tóny stupnice CM7 (tj. C, D,
E, G, A a B).
• Při nahrávání kanálů CHORD a PAD používejte pouze tóny akordu (tj. C, E, G a B).
                                 �
                                      C = Noty akordu
                                      C, R = Doporučené noty

Pomocí zde nahraných dat se automatický doprovod (styl) příslušným způsobem
převede podle změn akordů, které provede během hraní. Akord, který tvoří základ pro
tuto konverzi se nazývá zdrojový akord a je předem nastaven na CM7 (viz výše uvedený
obrázek). Na displeji PARAMETER můžete tento zdrojový akord změnit. Nezapomeňte,
že jestliže změníte zdrojový akord z CM7 na jiný akord, změní se také doporučené noty.
Bližší informace o doporučených notách jsou uvedeny níže.

Poznámka:
Pro úseky INTRO a ENDING může být použit jakýkoliv akord nebo sled akordů

Změna zdrojového akordu
Jestliže chcete nahrát akordový patern se zdrojovým akordem jiným než CM7, nastavte
před nahráváním parametry PLAY ROOT a PLAY CHORD na displeji PARAMETER (viz
níže).

Postupné nahrávání (EDIT)
Následující postup použijte, jestliže v předchozím kroku číslo 4 zvolíte EDIT
              �
Na displeji EDIT můžete nahrát noty absolutně přesně. Postupné nahrávání je
v podstatě stejné jako nahrávání skladby, ale s následujícími výjimkami:

• Při vytváření skladby může být značka koncové pozice volně měněna, při vytváření
stylu ji měnit nelze. Je to proto, že délka doprovodného stylu je automaticky dána podle
zvolené sekce. Například při vytváření doprovodného stylu založeného na čtyřtaktovém
úseku je pozice koncové značky automaticky nastavena na konec čtvrtého taktu a
nemůže být změněna z displeje pro postupné nahrávání.
• Nahrávání kanálů lze měnit na displeji Song Creator 1-16, nelze jej však měnit na
displeji Style Creator. Zvolte nahrávaný kanál na displeji BASIC.
•  Na displeji Style Creator lze zadávat pouze data kanálů a zprávy „System Exclusive“.
Mezi těmito dvěma tyty seznamů můžete přepínat pomocí tlačítka [F]. Data akordů a
texty nejsou k dispozici.

Sestavování stylu (ASSEMBLY)
Umožňuje vám vytvořit nový styl kombinací různých paternů, které jsou součástí
interních předem nastavených stylů.
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1. Zvolte základní styl a potom spusťte displej pro sestavování stylu.
Postup je stejný jako u kroku číslo 1-4. v oddíle „Nahrávání v reálném čase“. V kroku
číslo 4 zvolte „ASSEMBLY“.

2. Zvolte požadovaný úsek (Intro, Main, Ending atd.) pro nový styl.
Pomocí některého z tlačítek pro úseky ([INTRO], [MAIN], [ENDING], atd.) spusťte displej
SECTION. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] můžete změnit požadovaný úsek a stisknutím
tlačítka [8π] (OK) proveďte operaci.
�
                                                     Ukazuje kanály, které tvoří úsek.     Displej pro úseky.

3. Pomocí tlačítek [A]-[D] a [F]-[I] zvolte kanál. u kterého chcete nahradit patern.
Stisknutím stejného tlačítka spusťte displej pro volbu stylu. Na tomto displeji
zvolte styl, který obsahuje patern, který chcete nahradit.
Jestliže se chcete vrátit k předchozímu displeji, stiskněte po zvolení stylu tlačítko [EXIT].

4. Pomocí tlačítek [2θπ]/[3θπ] (SECTION) zvolte požadovaný úsek nově
importovaného stylu (zvoleného v kroku číslo 3).

5. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] (CHANNEL) zvolte požadovaný kanál pro úsek
(zvolený v kroku číslo 4).

6. Jestliže chcete nahradit paterny u dalších kanálů, opakujte kroky číslo 3-5.

7. Pomocí tlačítka [J] (SAVE) spusťte displej pro volbu stylu a uložte na něm nová
data.

Upozornění:
Nahraný styl se ztratí, jestliže zvolíte jiný styl nebo jestliže vypnete nástroj před
uložením stylu.

Přehrávání stylu během sestavování
Při sestavování stylu můžete přehrávat styl a zvolit metodu přehrávání. Pomocí tlačítek
[6θπ]/[7θπ] (PLAY TYPE) na displeji pro sestavování stylu zvolte metodu přehrávání.
• SOLO
Ztlumí všechny kanály na displeji ASSEMBLY, kromě  zvolených. Všechny kanály
nastavené na displeji RECORD na stránce BASIC na „ON“ se přehrávají současně.
• ON
Přehrává kanály zvolené na displeji ASSEMBLY. Všechny kanály nastavené na displeji
RECORD na stránce BASIC jinak než na „OFF“ se přehrávají současně.
• OFF
Ztlumí všechny zvolené kanály na displeji ASSEMBLY.
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Editování vytvořeného stylu
Styly vytvořené nahráváním  v reálném čase, postupným nahráváním nebo skládáním
můžete editovat.

Základní postup při editování stylů

1. Zvolte styl, který chcete editovat.

2. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RECORDING].

3. Pomocí tlačítka [B] spusťte displej „Style Creator/Edit“.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte některou z následujících položek.

• Změna rytmického dojmu (GROOVE)
Tato univerzální funkce vám poskytuje různé nástroje pro změnu rytmického dojmu
stylu.
• Editování dat v jednotlivých kanálech (CHANNEL)
Tento editovací program vám umožňuje vymazat data podle potřeby a použít u nastavit
u jednotlivých kanálů stylu kvantování.
• Nastavení formátu souboru stylu (PARAMETER)
Při přehrávání vámi vytvořeného stylu můžete určit, jakým způsobem se budou
konvertovat noty doprovodu při změnách akordů hraných v úseku klávesnice, který je
určen pro hraní akordů.

5. Editujte zvolený styl.

Změna rytmického dojmu (GROOVE)
Následující operace použijte, jestliže jste  v předchozím kroku číslo 4 zvolili GROOVE.

1. Pomocí tlačítka [A]/[B] zvolte editační menu.
�

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] editujte data.
Dostupné parametry jsou uvedeny níže.

3. Stisknutím tlačítka [D] (EXECUTE) zadejte úpravy pro jednotlivé displeje.
Jestliže je operace provedena, můžete provést úpravu a toto tlačítko se změní na
„UNDU“, takže můžete znovu nastavit původní data, jestliže nejste s výsledkem
rytmického dojmu nebo dynamizace spokojení. Funkce „Undo“ (Zpět) má pouze jednu
úroveň, můžete zrušit pouze předchozí operaci.

4. Pomocí tlačítka [I] (SAVE) spusťte displej pro volbu stylu a uložte data.
Data se ukládají na displeji pro volbu stylu (Style Selection).
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Upozornění:
Editovaný styl se ztratí, jestliže zvolíte jiný styl nebo jestliže vypnete nástroj před
uložením stylu.

 GROOVE
Dodává hudbě svižnost tím že slabě posouvá časování (clock) stylu. Nastavení Groove
se vztahuje na všechny kanály zvoleného stylu.
Original Beat
Určuje doby u kterých se použije časování Groove. Jinými slovy, jestliže je zvoleno „8
Beat“, časování Groove je použito pro osminové noty; jestliže je zvoleno „12 Beat“,
časování Groove je použito pro trioly osminových not.

Beat Converter
Provádí změny časování dob (určených ve výše uvedeném parametru ORIGINAL
BEAT). Například jestliže je ORIGINAL BEAT nastaven na „8 Beat“ a BEAT
CONVENTER je nastaven na „12“, všechny osminové noty v daném úseku se změní na
trioly osminových not. „16 A“ a „16 B“, které se objeví, jestliže je ORIGINAL BEAT
nastaven na „12 Beat“, jsou variacemi na základní šestnáctinové nastavení.

Swing
Vytváří „swingovou náladu“ posouváním časování určitých dob v závislosti na výše
uvedeném parametru ORIGINAL BEAT. Například jestliže je ORIGINAL BEAT nastaven
na „8 Beat“, parametr „Swing“ bude prodlužovat druhou, čtvrtou a osmou do každého
taktu a vytvářet tak „swingování“. Nastavení „A“ – „E“ vytváří různé stupně swingování,
„A“ je nejjemnější a „E“ nejvýraznější.

Fine
Volí různé „šablony“ Groove, které jsou použity pro zvolený úsek. Nastavení na „PUSH“
způsobuje, že budou určité doby hrány dříve, zatímco nastavení na „HEAVY“ určité
doby opozdí. Nastavení pomocí čísel (2, 3, 4, 5) určuje, která doba bude ovlivněna.
Všechny doby až k určené době – kromě první doby – budou hrány dříve nebo
opožděně. (Například druhé a třetí doby, jestliže je zvoleno „3“). V každém případě však
typy „A“ vytvářejí minimální efekt, typy „B“ vytvářejí prostřední efekt a typy „C“ maximální
efekt.

 DYNASMICS (Dynamizace)
Mění intenzitu (akcent) některých not při přehrávání stylu. Dynamizace se používá pro
jednotlivé kanály nebo všechny kanály zvoleného stylu.

Channel
Volí požadovaný kanál (part) pro použití funkce Dynamics.

Accent type
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Zvolí typ akcentu - jinými slovy, které noty v partu budou zvýrazněny pomocí funkce
Dynamics.

Strength
Určuje sílu výše zvoleného typu akcentu. Čím je hodnota vyšší, tím je akcent silnější.

Expand/
Compress
Rozšiřuje nebo zužuje rozsah hodnot intenzity kolem střední hodnoty „64“. Hodnoty
vyšší než 100% rozšiřují dynamický rozsah, zatímco hodnoty nižší než 100% jej zužují.

Boost/Cut
Zvyšuje nebo odebírá všechny hodnoty intenzity ve zvoleném úseku nebo kanálu.
Hodnoty vyšší než 100% zvyšují celkovou intenzitu, zatímco hodnoty nižší než 100% ji
snižují.

Editování dat jednotlivých kanálů (CHANNEL)
Následující operace použijte, jestliže jste v kroku číslo 4 v oddíle „Základní postup při
editování stylu“ zvolili CHANNEL.

1. Pomocí tlačítka [A]/[B] zvolte editační menu.
�

2. Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] (CHANNEL) zvolte kanál, který chcete editovat.
Zvolený kanál se zobrazí v levé horní části displeje.

3. Pomocí tlačítek [4θπ]-[8θπ] editujte data.
Dostupné parametry jsou uvedeny níže.

4. Stisknutím tlačítka [D] (EXECUTE) zadejte úpravy pro jednotlivé displeje.
Jestliže je operace provedena, můžete provést úpravu a toto tlačítko se změní na
„UNDU“, takže můžete znovu nastavit původní data, jestliže nejste s výsledkem
rytmického dojmu nebo dynamizace spokojení. Funkce „Undo“ (Zpět) má pouze jednu
úroveň, můžete zrušit pouze předchozí operaci.

5. Pomocí tlačítka [I] (SAVE) spusťte displej pro volbu stylu a uložte data.
Data se ukládají na displeji pro volbu stylu (Style Selection).

Upozornění:
Editovaný styl se ztratí, jestliže zvolíte jiný styl nebo jestliže vypnete nástroj před
uložením stylu.

Quantize (Kvantování)
Stejné jako při vytváření skladby (viz níže), s výjimkou dvou dodatečných parametrů:
- osminová nota se swingem
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- šestnáctinová nota se swingem

Velocity Change (Změna intenzity)
Zvyšuje nebo snižuje intenzitu všech not v určitém kanále  podle zadaných procent

Bar Copy
(Kopírování taktů)
Tato funkce umožňuje kopírovat data z jednoho nebo více taktů do jiného umístění
v určitém kanále. SOURCE určuje první (TOP) a poslední (LAST) takt úseku, který má
být kopírován. DEST určuje první takt cílového umístění, do kterého budou data
kopírována.

Bar Clear
(Smazávání taktů)
Tato funkce maže všechna data v určitém rozsahu taktů zvoleného kanálu.

Remove Event (Odstraňování programových akcí)
Tato funkce vám umožňuje odstranit určité programové akce ze zvoleného kanálu.

Nastavení formátu souboru stylu (PARAMETER)
Zvláštní nastavení parametrů na základě formátu souboru stylu
Editování dat formátu souboru stylu se týká pouze konverze not. Editování rytmických
kanálů nemá žádný vliv.

Formát souboru stylu (Style File Format - SFF) kombinuje všechna know-how
automatických doprovodů Yamaha do jednoho unifikovaného formátu. S pomocí
editovacích funkcí můžete plně využít formátu SFF a snadno vytvářet vlastní styly. Níže
uvedený nákres ukazuje proces přehrávání doprovodu. (Netýká se to rytmických
kanálů.) Základní nebo „zdrojový“ patern na nákresu tvoří původní data stylu. Tento
zdrojový patern je nahrán pomocí funkce pro nahrávání doprovodného stylu (viz níže).
Jak je vidět na níže uvedeném nákresu, vlastní výstup doprovodu je určen nastavením
různých parametrů a změnami akordů (hraných v úseku klávesnice určeném pro
automatický doprovod), které jsou zadány v tomto zdrojovém paternu.

Zdrojový patern

SOURCE ROOT - Zdrojový základní tón (základní tón akordu)
SOURCE CHORD - Zdrojový akord (typ akordu)

        ι Změny akordů (v úseku klávesnice
                                                          určeném pro hraní automatického
                                                          doprovodu)
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Transpozice not
NTR (Pravidlo pro transponování not)
NTT (Typ transponování not)

        ι

Další nastavení
HIGH KEY - Nejvyšší klávesa (práh pro změnu výšky tónů)
NOTE LIMIT - Limit not (rozsah not, které budou znít)
RTR (Pravidlo opětného spuštění; jak se změní tónové výšky akordů)

        ι
                                          Výstup

• Zdrojový patern
Existuje spousta možností jak přehrávat noty stylu. Závisí to na základní notě a typu
akordu, který zvolíte. Data stylu se mění podle toho, jaké akordy hrajete. Základní data,
která vytvoříte pomocí funkce pro vytváření stylu se nazývají „zdrojový patern“ (Source
Pattern).

• Transpozice not
Skupina dvou parametrů, které určují jak se noty zdrojového paternu konvertují podle
vámi hraných akordů.

• Další nastavení
Pomocí parametrů v této skupině můžete jemně doladit, jakým způsobem bude .
přehrávání stylu reagovat na hrané akordy. Například parametr „Note Limit“ vám
umožňuje, aby zvuk stylu byl co nejrealističtější tím, že se vytvoří autentický rozsah
tónových výšek - takže žádná zvuk by neměl překročit svůj realistický rozsah (například
velmi nízké noty ve zvuku pikoly).

Následující operace použijte, jestliže jste v kroku číslo 4 v oddíle „Základní postup při
editování stylu“ zvolili PARAMETR.

1. Pomocí tlačítka [A]/[B] zvolte editační menu.
�

2. Pomocí tlačítek [1θπ]/[2θπ] (CHANNEL) zvolte kanál, který chcete editovat.
Zvolený kanál se zobrazí v levé horní části displeje.

3. Pomocí tlačítek [3θπ]-[8θπ] editujte data.
Dostupné parametry jsou uvedeny níže.
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4. Pomocí tlačítka [I] (SAVE) spusťte displej pro volbu stylu a uložte data.
Data se ukládají na displeji pro volbu stylu (Style Selection).

Upozornění:
Editovaný styl se ztratí, jestliže zvolíte jiný styl nebo jestliže vypnete nástroj před
uložením stylu.

 Source Root/Chord (Zdrojový základní tón/akord)
Tato nastavení určují původní tóninu zdrojového paternu (to znamená tóninu, která byla
použitá při nahrávání paternu). Předem nastavená nastavení na CM7 (se zdrojovým
základním tónem „C“ a zdrojovým typem „M7“) se automaticky zvolí kdykoliv jsou před
nahráním nového stylu smazána předem nastavená data, bez ohledu na to, zda je mezi
nimi zahrnut zdrojový základní tón a akord. Jestliže změníte zdrojový základní tón a
akord z CM7 na jiný akord, změní se také noty akordu a doporučené noty. Závisí to na
nově zvoleném typu akordu. Bližší informace o notách akordu a o doporučených notách
jsou uvedeny výše.

Jestliže je zdrojový základní tón C:
�
           C = Noty akordů
           C, R = Doporučené noty

Poznámka:
Jestliže je NTR nastaveno na „Root Fixed“ a NTT je nastaveno na „Bypass“, parametry
„Source Root“ a „Source Chord“ se změní na „Play Root“ a „Play Chord“. V tomto
případě můžete změnit akordy a slyšet výsledný zvuk pro všechny kanály.

 NTR (Pravidlo transponování not)
Tato funkce určuje relativní pozici základního tónu v akordu po jeho převodu ze
zdrojového vzoru.

ROOT TRANS (Transpozice základního tónu)
Při transpozici základního tónu zůstávají vztahy mezi výškami stejné. Například noty C3,
E3 a G3 v tónině C se změní při transpozici do tóniny F na F3, A3 a C4. Toto nastavení
se používá pro kanály, které obsahují melodické linky.
                              �
                               Akord C              Akord F

ROOT FIXED (Základní tón zůstává stejný)
Základní tón zůstává stejný, nota zůstává co nejblíže předešlému notovému rozsahu.
Například noty C3, E3 a G3 v tónině C se po transpozici do tóniny F změní na C3, F3 a
A3. Toto nastavení se používá pro kanály, které obsahují akordické úseky.
                             �
                             Akord C              Akord F
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 NTT (Typ transponování not)
Tato funkce nastavuje tabulku pro transponování not zdrojový vzoru.

BYPASS
Jestliže je NTR nastaveno na ROOT FIXED, neproběhne žádná transpozice. Jestliže je
NTR nastaveno na ROOT TRANS, konvertuje se pouze základní nota.

MELODY
Vhodná pro transpozici melodické linky. Použijte ji pro melodické kanály jako jsou
Phrase 1 a Phrase 2.

CHORD
Vhodná pro transpozici akordu. Používá se pro kanály Chord 1 a Chord 2, zvláště když
obsahují klavírní nebo kytarové akordické úseky.

MELODIC MINOR
Když se při hraní akord změní z durového na mollový, tato funkce sníží třetí interval ve
stupnici o půltón. Když se při hraní akord změní z mollového na durový, tato funkce
zvýší třetí interval ve stupnici o půltón. Ostatní noty zůstávají nezměněny. Používá se u
melodických kanálů úseků, které reagují pouze na durové nebo mollové akordy, jako je
například „INTRO“ a „ENDING“.

MELODIC MINOR 5th Var.
Přidává k předchozí transpozici zvýšené a snížené akordy, které ovlivňují pátou notu
zdrojového paternu.

HARMONIC MINOR
Jestliže se hraný akord změní z dur na moll, snižuje se třetí a šestý interval stupnice o
půltón. Jestliže se hraný akord změní z moll na dur, zvyšuje se třetí a šestý interval
stupnice o půltón. Ostatní noty se nemění. Používá se u kanálů úseků, které reagují
pouze na durové nebo mollové akordy, jako je například „INTRO“ a „ENDING“.

HARMONIC MINOR 5th Var.
Přidává k předchozí transpozici zvýšené a snížené akordy, které ovlivňují pátou notu
zdrojového vzoru.

NATURAL MINOR
Jestliže se hraný akord změní z dur na moll, snižuje se třetí, šestý a sedmý interval
stupnice o půltón. Jestliže se hraný akord změní z moll na dur, zvyšuje se třetí, šestý a
sedmý interval stupnice o půltón. Ostatní noty se nemění. Používá se u kanálů úseků,
které reagují pouze na durové nebo mollové akordy, jako je například „INTRO“ a
„ENDING“.

NATURAL MINOR 5th Var.
 Přidává k předchozí transpozici zvýšené a snížené akordy, které ovlivňují pátou notu
zdrojového vzoru.
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DORIAN
Jestliže se hraný akord změní z dur na moll, snižuje se třetí a sedmý interval stupnice o
půltón. Jestliže se hraný akord změní z moll na dur, zvyšuje se třetí a sedmý interval
stupnice o půltón. Ostatní noty se nemění. Používá se u kanálů úseků, které reagují
pouze na durové nebo mollové akordy, jako je například „INTRO“ a „ENDING“.

DORIAN 5th Var.
Přidává k předchozí transpozici zvýšené a snížené akordy.

 NTT BASS ON/OFF
Kanály, u nichž je nastaveno „ON“ budou přehrávány podle basové základní noty,
jestliže nástroj rozpozná akord založený na basovém tónu.

 High Key (Nejvyšší tón)
Nastavuje nejvyšší tón (horní limit oktávy) při transpozici not u změny základního tónu
akordu. Jakékoliv noty, které by měly být vyšší než je nejvyšší tón, se transponují dolů, o
oktávu níž. Toto nastavení je účinné pouze, když je parametr NTR (viz výše) nastaven
na „Root Trans“.

Příklad – Nejvyšším tónem je F.
Změny základního tónu akordu  γ    CM            C#M  ...          FM           F#M  ....
Hrané noty        γ               C3-E3-G3    C#3-F3-G#3   F3-A3-C4    F#2-A#2-C#3
                                            �

 Note Limit (Notový limit)
Nastavuje rozsah not (nejvyšší a nejnižší notu) pro zvuky nahrávané do kanálů pro
styly.Uvážlivým nastavením tohoto rozsahu můžete zajistit, aby zvuky zněly pokud
možno co nejrealističtěji – jinými slovy, tak, že nebudou znít žádné noty mimo přirozený
rozsah (například vysoké tóny u basy nebo nízké u pikoly). Noty jsou automaticky
posouvány do nastaveného rozsahu.

Příklad – Nejnižším tónem je C3 a nejvyšším D4.
Změny základního tónu akordu  γ    CM            C#M  ...        FM   ....
Hrané noty               γ               E3-G3-C4   F3-G#3-C#4   F3-A3-C4
                                                    �

 RTR (Pravidlo pro spouštění)
Tato nastavení určují, zda noty přestanou znít nebo ne, a to, jak se změní jejich tónová
výška při změnách akordů.

STOP
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Noty přestanou znít

PITCH SHIFT
Výška tónu se změní bez nového nástupu tak, aby se hodila k typu nového akordu.

PITCH SHIFT TO ROOT
Výška tónu se změní bez nového nástupu tak, aby se hodila k základnímu tónu nového
akordu.

RETRIGGER
Výška tónu se změní s novým nástupem tak, aby se nová výška hodila k dalšímu
akordu.

RETRIGGER TO ROOT
Výška tónu se změní s novým nástupem u základního tónu příštího akordu. Oktáva
nové noty však zůstává stejná.

Multi Pads
Vytváření podkladů – Multi Pad Creator
PSR-3000/1500 vám umožňuje vytvářet vlastní podkladové fráze, které můžete použít
stejným způsobem jako předem nastavené podklady.

Nahrávání Multi Padů v reálném čase
1. Zvolte banku Mutli Padů, kterou chcete editovat nebo vytvářet.

2. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RECORDING].

3. Pomocí tlačítka [C] spusťte displej pro vytváření Multi Padů.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte RECORD.

5. Pomocí tlačítek [A], [B], [F] nebo [G] zvolte Multi Pad, který chcete editovat
nebo vytvořit.
Jestliže chcete vytvořit úplně nový Multi Pad, stiskněte tlačítko [C], kterým se spustí
prázdná banka.

6. Pomocí tlačítka [H] (REC) určete pohotovostní režim pro nahrávání Multi Padu
zvoleného v kroku číslo 5.

7. Zapněte nahrávání
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Nahrávání začne automaticky, jakmile začnete hrát na klávesy. Nahrávání můžete
spustit také stisknutím tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP]. To vám umožní
nahrát tolik ticha, kolik chcete před začátkem fráze Muli Pad.
Jestliže je pro podklad, který má být nahrán, zapnuta funkce Vhodný akord (Chord
Match – viz níže), měli byste nahrávat s použitím not stupnice C7 (C, D, E, G, A a B)
                                               �
                                                  C = Nota akordu
                                                  C, R = Doporučená nota

8. Zastavení nahrávání
Jestliže chcete zastavit nahrávání, stiskněte tlačítko [H] (STOP) nebo tlačítko STYLE
CONTROL [START/STOP], které je na panelu.

Poznámka:
Abyste zajistili opakované přehrávání rytmických pasáží v dokonalé smyčce, dávejte
pozor na to, abyste vypnuli nahrávání přesně na poslední době v taktu. Jestliže je
obtížné vytvořit správnou smyčku, můžete použít funkce  pro postupné nahrávání na
stránce EDIT.

9. Jestliže si chcete poslechnout nahranou frázi, stiskněte příslušné tlačítko
MULTI PAD [1]-[4]. Jestliže chcete frázi znovu nahrát, opakujte kroky číslo 6 -8.

10. Pomocí tlačítek [1θπ]-[4θπ] zapněte nebo vypněte opakování jednotlivých Multi
Padů.
Jestliže je pro zvolený Multi Pad zapnut parametr Opakování, přehrávání příslušného
Multi Padu bude pokračovat, dokud nebude stisknuto tlačítko MULTI PAD [STOP].
Jestliže je pro zvolený blok parametr Opakování vypnut, přehrávání automaticky skončí,
jakmile bude dosaženo konce fráze.
Jestliže stisknete Mult Pady, u nichž je zapnuto Opakování během přehrávání skladby
nebo stylu, přehrávání začne a opakuje se synchronně s dobou.

11. Pomocí tlačítek [5θπ]-[8θπ] zapněte nebo vypněte funkci Chord Match (Vhodný
akord) u jednotlivých Multi Padů.
Jestliže je pro zvolený Multi Pad zapnut parametr Vhodný akord, příslušný Multi Pad se
po zapnutí [ACMP] přehrává podle akordů hraných v úseku klávesnice, který je určen
pro akordy, nebo (po zapnutí [LEFT], je-li [ACMP] vypnuto) podle akordů hraných
v úseku klávesnice LEFT.

12. Stiskněte tlačítko [D] a zadejte názvy pro jednotlivé Multi Pady (viz níže).

13. Stiskněte tlačítko [I] a uložte data Multi Padů jako banku obsahující sadu čtyř
Padů do jednotky USER nebo CARD (SmartMedia).
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Postupné nahrávání Multi padů (EDIT)
Zde uvedená vysvětlení použijte po spuštění displejové stránky EDIT. Na stránce EDIT
je zobrazen Seznam programových změn (Event list), který vám umožňuje nahrávat
noty s absolutně přesným časovým nastavením. Toto postupné nahrávání je v zásadě
stejné jako u nahrávání skladeb, avšak s následujícími výjimkami:
• Není tu žádné menu pro přepínání kanálů, neboť Multi Pady obsahují data pro pouze
jeden kanál.
• V programu pro vytváření Multi Padů lze zadávat pouze programové změny kanálu a
zvláštní systémové zprávy (System Exclusive). Programové změny akordů a textů
nejsou dostupné. Můžete přepínat mezi dvěma typy Seznamu programových změn
pomocí  tlačítka [F].

Editování Mutli Padů (Multi Pad Creator)
1. Pomocí tlačítka [MULTI PAD SELECT] spusťte displej pro volbu banky Multi
Padů. Potom zvolte banku, kterou chcete editovat na jednotce USER.

�
2. Pomocí tlačítka [8θ] spusťte displej [MULTI PAD EDIT]. Potom pomocí tlačítek
[A], [B], [F] nebo [G] zvolte Multi Pad, který chcete editovat.

                  Čísla nad názvy Multi Padů odpovídají tlačítkům [1]-[4].
                 �
3. Editujte Multi Pady podle potřeby.

• Název
Po stisknutí tlačítka [1θ] můžete změnit názvy jednotlivých Multi Padů.
• Kopírování
Po stisknutí tlačítka [3θ] zvolte Multi Pad, který chcete kopírovat. Zvolte cílové umístění
a proveďte kopírování stisknutím tlačítka [4θ].
• Vymazání
Po stisknutí tlačítka [5θ] můžete vymazat Multi Pady.
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Uložení a spuštění vlastních
panelových nastavení - Registrační
paměť
Registrační paměť vám umožňuje uložit („registrovat“) vlastně všechna panelová
nastavení do jednoho tlačítka, jehož stisknutím pak můžete okamžitě spustit vlastní
panelová nastavení. Registrační nastavení pro osm tlačítek Registrační paměti se
ukládá jako jedna banka (soubor).

Registrování a ukládání vlastních panelových
nastavení
Registrování panelového nastavení

1. Nastavte podle potřeby panelové ovladače (například zvuk, styl, efekty a
podobně).
Seznam parametrů, které lze registrovat pomocí funkce Registrační paměť je v příručce
Seznam dat (Data List).

2. Stiskněte tlačítko REGISTRATION MEMORY [MEMORY]. Objeví se displej pro
volbu položek, které mají být registrovány.
Registrovány budou pouze zde zvolené položky.
�
3. Pomocí tlačítek [2θπ]-[7θπ] zvolte položky.
Jestliže chcete tuto operaci zrušit, stiskněte tlačítko [I] (CANCEL).

4. Pomocí tlačítka [8θπ] zaškrtávejte jednotlivá políčka u položek, které mají být
registrovány.

5.  Zaregistrujte nastavení pomocí některého z tlačítek REGISTRATION MEMORY
[1]-[8].
Je doporučeno zvolit tlačítko jehož indikátor nesvítí červeně nebo zeleně. Tlačítka, která
svítí červeně nebo zeleně už obsahují data panelových nastavení. Nastavení uložená ve
zvoleném tlačítku REGISTRATION MEMORY (indikátor svítí červeně nebo zeleně)
budou vymazána a nahrazena novými nastaveními.

Poznámka:
Při spouštění  registračního nastavení můžete zvolit  položky, které se mají spustit nebo
nikoli, přestože jste při registraci zvolili všechny položky.

Indikátory tlačítek:
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Indikátor svítí zeleně.................Panelové nastavení je registrováno, ale není
                                                    vybráno.
Indikátor svítí červeně..............Panelové nastavení je registrováno a je právě
                                                    zvoleno.
Indikátor nesvítí........................Panelové nastavení není registrováno.

Vymazání všech osmi panelových nastavení
Jestliže chcete vymazat všech osm aktuálních panelových nastavení, zapněte tlačítko
[POWER] na „ON“ a současně podržte klávesu B6 (klávesu nejvíce vpravo na
klávesnici).

6. Zaregistrujte další panelová nastavení do dalších tlačítek opakováním kroků
číslo 1 - 5.

Uložení registrovaných panelových nastavení
Můžete uložit všech osm registrovaných panelových nastavení jako soubor banky
registrační paměti.
                    �
1. Pomocí tlačítka REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] spusťte displej pro
volbu banky registrační paměti.

2. Stisknutím tlačítka [6θ] uložte soubor banky.
�

Poznámka:
Kompatibilita dat Registrační paměti
Data Registrační paměti (soubory bank) jsou kompatibilní s modely PSR-3000/1500.
Některá data však nemusí být zcela kompatibilní. Záleží to na technických parametrech
jednotlivých modelů.

Spuštění registrovaných panelových nastavení
1. Pomocí tlačítka REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] spusťte displej pro
volbu banky registrační paměti.
                                           �
2. Stisknutím některého z tlačítek [A]-[J] zvolte banku.
�
3. Stiskněte některé ze zeleně svítících očíslovaných tlačítek v úseku Registrační
paměti.

Spouštění nastavení z karty SmartMedia nebo diskety
Jestliže spouštíte nastavení z diskety nebo karty SmartMedia, ujistěte se, že je příslušná
disketa nebo karta vložena do jednotky nebo slotu.

Zámek parametrů
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Určité parametry (například efekt, místo rozdělení a podobně) můžete „zamknout“, takže
je pak lze zvolit pouze prostřednictvím panelových ovladačů - tedy jinak než
prostřednictvím Registrační paměti, OTS, Hudebního vyhledávače, Skladby nebo MIDI
dat atd.

Spusťte displej pro zámek parametrů ([FUNCTION] →[I] UTILITY → TAB [τ] →
CONFIG 1 → [B] 3 PARAMETER LOCK). Pomocí tlačítek [1θπ]-[7θπ] zvolte požadovaný
parametr a potom jej pomocí tlačítka [8π] (OK) uzamkněte.

Smazání nepotřebných panelových nastavení -Zadání
názvu panelového nastavení
Panelová nastavení mohou libovolně smazána nebo pojmenována.

1. Pomocí tlačítka REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] spusťte displej pro
volbu banky registrační paměti.

2. Stisknutím některého z tlačítek [A]-[J] zvolte banku, kterou chcete editovat.

3. Pomocí tlačítka [8θ] (EDIT) spusťte displej REGISTRATION EDIT.

4. Editujte panelová nastavení.
• Smazání panelových nastavení
Jestliže chcete panelové nastavení smazat, stiskněte tlačítko [5θ].
• Přejmenování panelových nastavení
Jestliže chcete panelové nastavení přejmenovat, stiskněte tlačítko [1θ].
                 �
                                                         Čísla nad názvy souborů odpovídají tlačítkům
                                                         REGISTRATION MEMORY [1]-[8].

5. Jestliže se chcete vrátit k displeji pro volbu registrační banky, stiskněte tlačítko
[8π] (UP).

Zamezení spuštění některých položek (Funkce
„Zmrazení“)
Registrační paměť vám umožňuje spustit všechna panelová nastavení stisknutím
jediného tlačítka. Občas však můžete chtít, aby některé položky zůstaly nastaveny
stejně i po spuštění nastavení Registrační paměti. Například můžete chtít přepnout zvuk
nebo efekt, ale zachovat doprovodný styl. V tom případě vám přijde vhod funkce
„Zmrazení“ (Freeze). Umožňuje vám totiž nechat některá nastavení nedotčená i po
stisknutí jiného tlačítka Registrační paměti.

1. Spusťte operační displej.
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[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [τ]/[υ] FREEZE

2. Pomocí tlačítek [2θπ]-[7θπ] zvolte položky.

3. Pomocí tlačítka [8θπ] zaškrtněte položky, které se mají „zmrazit“ (tj. zůstat
nedotčeny).

4. Stisknutím tlačítka [EXIT] opusťte operační displej.

5. Pomocí tlačítka [FREEZE] na panelu zapněte funkci „Zmrazení“.

Upozornění:
Nastavení na displeji REGISTRATION FREEZE se automaticky uloží do nástroje,
jestliže tento displej opustíte. Jestliže však vypnete nástroj před opuštěním tohoto
displeje, nastavení se ztratí.

Spouštění nastavení z Registrační paměti v určitém
pořadí - Registrační sekvence
Během hraní občas budete možná chtít rychle přepnout nastavení - aniž byste spouštěli
ruce z kláves. Praktická funkce Registrační sekvence (Registration Sequence) vám
umožňuje postupně v určitém pořadí spouštět až osm nastavení. Nastavení se spouštějí
pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] nebo pomocí pedálu během hraní.

1. Zvolte banku registrační paměti, u níž chcete naprogramovat pořadí

2. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET → TAB [τ]/[υ]
REGISTRATION SEQUENCE
                         �
3. Jestliže chcete k přepínání nastavení Registrační paměti používat pedál, určete
zde, jakým způsobem se má pedál používat.
Pomocí tlačítka [C] zvolte používání pedálu v pořadí směrem dopředu.
Pomocí tlačítka [D] zvolte používání pedálu v pořadí směrem dozadu.

4. Pomocí tlačítka [E] určete, jak se má Registrační sekvence zachovat na konci
sekvence (SEQUENCE END).
STOP..........................Stisknutí tlačítka TAB [υ] nebo sešlápnutí pedálu
                                    („dopředu“) nemá žádný vliv. Sekvence se zastaví.
TOP............................Sekvence se spustí od začátku.
NEXT BANK...............Sekvence se automaticky přesune na začátek další banky
                                    Registrační paměti ve stejné složce.

5. Nastavte pořadí sekvence.
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Čísla zobrazená ve spodní části displeje odpovídají tlačítkům REGUISTRATION
MEMORY [1]-[8] na panelu.
Nastavte pořadí sekvence zleva doprava.
Stiskněte některé z tlačítek REGISTRATION MEMORY [1]-[8] na panelu a potom
stiskněte tlačítko  [6θπ] (INSERT).
• Změna čísla
Jestliže chcete změnit číslo v místě kurzoru a nahradit je právě zvoleným číslem
Registrační paměti, stiskněte tlačítko [5θπ] (REPLACE).
• Smazání čísla
Jestliže chcete smazat číslo v místě kurzoru, stiskněte tlačítko [7θπ] (DELETE).
• Smazání všech čísel
Jestliže chcete smazat všechna čísla, stiskněte tlačítko [8θπ] (CLEAR).

6. Jestliže chcete zapnout funkci Registrační sekvence, stiskněte tlačítko [F].

7. Pomocí tlačítka [EXIT] se vraťte k displeji Main a zkontrolujte, zda se čísla
Registrační paměti spouštějí v pořadí, které jste naprogramovali.
• Pomocí tlačítka TAB [υ] se postupně spouštějí čísla Registrační paměti , pomocí
tlačítka TAB [τ] se spouštějí v opačném pořadí. Tlačítka TAB [τ] [υ] lze pro Registrační
sekvenci používat pouze, jestliže je spuštěn displej Main.
• Jestliže jste v kroku číslo 3 nastavili používání pedálu, můžete pouštět čísla
Registrační paměti pomocí pedálu. Pedál lze pro Registrační sekvenci použít bez
ohledu na to, jaký je spuštěn displej (s výjimkou displeje v kroku číslo 3).

         �
                Registrační sekvence se zobrazuje vpravo nahoře na displeji Main.
                Můžete si tak ověřit zvolená čísla.

Upozornění:
Nastavení na displeji REGISTRATION SEQUENCE se automaticky uloží do
nástroje, jestliže tento displej opustíte. Jestliže však vypnete nástroj před
opuštěním tohoto displeje, nastavení se ztratí.

Jednoduchý návrat k první sekvenci
Na displeji Main stiskněte současně tlačítka TAB [τ] a [υ].  Tím se zruší právě  zvolené
číslo sekvence (zmizí indikátor vpravo nahoře). První sekvence se zvolí stisknutím
některého z tlačítek TAB [τ]/[υ] nebo sešlápnutím pedálu.

Uložení nastavení Registrační sekvence
Nastavení pořadí sekvence a to, jak se má Registrační sekvence chovat na konci
sekvence (SEQUENCE END) se ukládá jako část souboru banky Registrační paměti.
Jestliže chcete uložit nově naprogramovanou Registrační sekvenci, uložte aktuální
soubor banky Registrační paměti.

1. Pomocí tlačítka REGISTRATION MEMORY [REGIST. BANK] spusťte displej pro
volbu banky registrační paměti.
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2. Pomocí tlačítka [6θ] uložte soubor banky.

Upozornění:
Nezapomeňte, že data Registrační sekvence se ztratí, jestliže změníte banku
Registrační paměti, aniž předtím uložíte soubor banky Registrační paměti.

Používání, vytváření a editování
skladeb
Kompatibilní typy skladeb
PSR-3000/1500 může přehrávat následující typy skladeb.

Předem nastavené skladby
Skladby na displeji „Song Selection PRESET“.

Vlastní nahrané skladby
Skladby, které jste nahráli a uložili na jednotku USER/CARD/USB. (USB jednotka je
dostupná, jestliže připojíte externí zařízení jako je například disketová jednotka.)

Komerčně dostupné skladby
Skladby stažené z webové stránky Yamaha a skladby na komerčně dostupných
disketách, které jsou dostupné po připojení disketové jednotky k nástroji. PSR-
3000/1500 je kompatibilní s disketami, které mají některou z následujících značek:�

Poznámka:
Před zasunutím karty SmartMedia do slotu si přečtěte o tom, jak karty správně používat
(viz výše).

Před zasunutím diskety do disketové jednotky si přečtěte o tom, jak diskety správně
používat (viz výše).

Na komerčně dostupná hudební data se vztahují autorská práva. Kopírování komerčně
dostupných hudebních dat (s výjimkou soukromého použití) je přísně zakázáno.

Operace spojené s přehráváním skladeb
V tomto oddíle jsou podrobně popsány postupy a funkce týkající se přehrávání skladeb,
o nich nebyla řeč v „Rychlém průvodci“.

• Zapnutí a vypnutí skladby
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Přehrávání skladby můžete zapnout stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] a vypnout
stisknutím tlačítka SONG [STOP]. Existují však další užitečné způsoby, jak zapnout
nebo vypnout přehrávání skladby.

Zapnutí přehrávání

Synchronizované zapnutí (Synchro Start)
Přehrávání můžete spustit tím, že začnete hrát na klávesy.
Jestliže je přehráváni vypnuto, stiskněte současně tlačítka SONG [STOP] a SONG
[PLAY/PAUSE].
Jestliže chcete zrušit synchronizované zapnutí, stiskněte znovu současně tlačítka
SONG [STOP] a SONG [PLAY/PAUSE].
• Funkce „vyťukávání“ (Tap)
Tato užitečná funkce vám umožňuje pomocí tlačítka [TAP TEMPO] „vyťukat“ tempo a
automaticky zapnout styl ve vyťukaném tempu. Ťukejte na tlačítko (tiskněte a uvolňujte
(čtyřikrát ve 4/4 taktu) a přehrávání stylu se automaticky spustí ve vyťukaném tempu.

Postupné zesilování (Fade In)
Pomocí tlačítka [FADE IN/OUT] můžete vytvořit hladký přechod z ticha do začátku
skladby. Jestliže chcete tuto funkci použít, stiskněte nejprve, jestliže je vypnuto
přehrávání, tlačítko [FADE IN/OUT] a potom zapněte přehrávání pomocí tlačítka [SONG
PLAY/PAUSE]

Vypnutí přehrávání

Postupné zeslabování (Fade Out)
Pomocí tlačítka [FADE IN/OUT] můžete vytvořit hladký přechod do ticha na konci
skladby. Jestliže chcete tuto funkci použít, stiskněte tlačítko [FADE IN/OUT] na začátku
fráze, kterou chcete postupně zeslabovat.

Nastavení času Fade In/Fade Out
Doba trvání postupného zesilování nebo zeslabení může být nastavena.

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ] CONFIG 1 → [A] FADE IN/OUT/HOLD TIME

2. Pomocí tlačítek [3θπ]-[5θπ] nastavte příslušné parametry pro postupné
zesilování nebo zeslabování.

FADE IN TIME
Určuje dobu potřebnou pro zesílení hlasitosti, nebo dobu přechodu hlasitosti od minima
k maximu.

FADE OUT TIME
Určuje dobu potřebnou pro zeslabení hlasitosti, nebo dobu přechodu hlasitosti od
maxima k minimu.
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FADE OUT HOLD TIME
Určuje dobu, po níž hlasitost zůstává nulová po zeslabení.

• Top (Začátek), Pause (Pauza), Rewind (Rychlý posun zpět), Fast
Forward (Rychlý posun dopředu)

Přesun na začátek skladby
Stiskněte tlačítko SONG [STOP] bez ohledu na to, zda se skladba přehrává či nikoli.

Pauza
Stiskněte tlačítko SONG [PLAY/PAUSE] během přehrávání skladby. Jestliže chcete
pokračovat v přehrávání skladby z místa, kde jste přehrávání přerušili, stiskněte znovu
tlačítko SONG [PLAY/PAUSE].

Rychlý posun vpřed a vzad
      1. Stisknutím tlačítka SONG [FF] nebo SONG [REW] se automaticky na
          displeji Main spouští okno zobrazující aktuální číslo taktu (nebo číslo
          značky fráze)
     2. Stisknutím tlačítka SONG [FF] nebo SONG [REW] se skladba dosune
         dopředu nebo dozadu.
         U skladeb, které obsahují značku fráze můžete tlačítka [FF] a [REW] použít
         k posunu podle značek fráze ve skladbě. Jestliže nechcete nastavovat
         pozici ve skladbě pomocí značek fráze, stiskněte tlačítko [E] a zvolte „BAR“
         v okně, kde se zobrazuje pozice ve skladbě.

                                                                                       U skladeb, které neobsahují značky frází
�
                                                                                              U skladeb obsahujících značky frází

    3. Jestliže chcete zavřít okno, ve kterém se ukazuje číslo aktuálního taktu
       (nebo číslo značky fráze), stiskněte tlačítko [EXIT].

Značka fráze:
Značka fráze jsou předem naprogramovaná data v některých skladbách, která určují
určitou pozici (určitý počet taktů) ve skladbě.

• Opakované přehrávání

1. Spusťte operační displej.
[FUNCTION] [B] → SONG SETTING

2. Pomocí tlačítek [H]/[I] nastavte parametry týkající se opakovaného přehrávání.
Zde jsou uvedeny dostupné parametry.
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REPEAT MODE
OFF
Po skončení přehrávání se skladba vypne.
SINGLE
Opakuje přehrávání skladby.
ALL
Pokračuje v opakovaném přehrávání všech skladeb v určité složce.
RANDOM
Pokračuje v náhodném opakovaném přehrávání všech skladeb v určité složce.

PHRASE MARK REPEAT
Značka fráze je předem naprogramovanou součástí některých skladeb, která specifikuje
určité místo (několik taktů) skladby. Je-li tato funkce zapnuta, je opakovaně přehráván
příslušný úsek odpovídající určitému číslu značky pro frázi.

• Příprava přehrávání další skladby
Během přehrávání skladby můžete připravit k přehrávání další skladbu. To se může
hodit, jestliže chcete během hraní plynule přejít k další skladbě. Během přehrávání
skladby vyberte na displeji pro volbu skladby skladbu, která se má přehrávat jako příští.
Vpravo nahoře nad názvem příslušné skladby se objeví nápis „NEXT“. Jestliže chcete
volbu zrušit, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL).

• Využití programů automatického doprovodu při přehrávání skladby
Při přehrávání skladby společně se stylem jsou kanály skladby 9-16 nahrazeny kanály
stylu. To vám umožňuje, abyste sami hráli doprovodné party skladby. Zkuste podle níže
uvedených instrukcí hrát akordy současně s přehráváním skladby.

1. Zvolte skladbu.

2. Zvolte styl.

3. Stisknutím tlačítka STYLE CONTROL [ACMP ON/OFF] zapněte automatický
doprovod.

4. Pomocí tlačítka STYLE CONTROL [SYNC START] zapněte pohotovostní režim,
který umožňuje spustit doprovod, jakmile začnete hrát na klávesy.

5. Pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání.

6. Hrajte akordy současně se skladbou.
Název akordu se zobrazuje na displeji. Jestliže se chcete vrátit k displeji Main, stiskněte
tlačítko [DIRECT ACCESS] a potom tlačítko [EXIT].

Jestliže zastavíte přehrávání skladby, zastaví se také přehráván stylu.

• Přehrávání skladby a stylu ve stejném tempu
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Při současném přehrávání skladby i stylu se automaticky nastaví stejná hodnota tempa
jako je u skladby.

Přehrávání skladby pomocí funkce Rychlý start (Quick Start)
U předem provedených nastavení je tato funkce zapnuta. Na některých komerčně
dostupných skladbách mohou být některá nastavení týkající se skladby (například volba
zvuku, hlasitost atd.) nahrána do prvního taktu před vlastním začátkem skladby. Jestliže
je Rychlý start nastaven na „ON“, PSR-3000/1500 čte všechna počáteční data skladby,
která se netýkají not, nejvyšší možnou rychlostí. Potom se od první noty automaticky
zpomalí na příslušné tempo. To vám umožní začít přehrávání tak rychle, jak jen je to
možné, s minimální pauzou pro načtení dat. Jestliže je Rychlý start nastaven na „ON“,
skladba se přehrává přímo od první noty (která může být uprostřed taktu). Jestliže
chcete hrát s tichem před první notou, vypněte funkci Rychlý start.

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING

2. Pomocí tlačítek [7θ]/[8θ] (QUICK START) nastavte Rychlý start na „OFF“.

Automatické načtení dat skladby po vložení karty SmartMedia
Nástroj může automaticky spustit první skladbu (neobsaženou ve složce) na kartě
SmartMedia, ihned poté, co je karta zasunuta do slotu. Totéž platí i pro jiná externí
úložní zařízení.

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [I] UTILITY SONG SETTING  → TAB [τ]/[υ] MEDIA

2. Pomocí tlačítek [3θ]/[4θ] (SONG AUTO OPEN) zvolte „ON“.

Vyrovnání hlasitosti, kombinace zvuků atd.
(MIXING CONSOLE)
Na displeji mixážního pultu (MIXING CONSOLE) můžete upravovat nejrůznější
parametry. V kroku číslo 3 z oddílu „Úprava vyrovnání hlasitosti a kombinace zvuků
(MIXING CONSOLE)“ spusťte displej „SONG CH 1-8“ nebo „SONG CH 9-16“. Následují
dva příklady dalších operací.

Displeje SONG CH 1-8 a SONG CH 9-16
Skladba se skládá ze šestnácti kanálů. Na displeji MIXING CONSOLE lze upravovat
nastavení jednotlivých kanálů. Parametry se upravují na displeji SONG CH 1-8 nebo na
displeji SONG CH 9-16. Obvykle je kanál číslo 1 přiřazen k tlačítku [TRACK 1], kanál 2
je přiřazen k tlačítku [TRACK 2] a kanály 3-16 jsou přiřazeny k tlačítku [EXTRA
TRACKS].

Úprava vyrovnání hlasitosti jednotlivých kanálů
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1. Zvolte skladbu.

2. Pomocí tlačítka [MIXING CONSOLE] spusťte displej MIXING CONSOLE.

3. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte [VOL/VOICE].

4. Opakovaným stisknutím tlačítka [MIXING CONSOLE] spusťte displej „SONG CH
1-8“ nebo „SONG CH 9-16“.

5. Pomocí tlačítka [J] zvolte „VOLUME“.

6. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] upravte vyrovnání hlasitosti jednotlivých kanálů.

7. Nastavení hlasitosti můžete uložit do skladby jako SETUP (viz níže).
Při provádění akce „Setup“ v kroku číslo 2 nezapomeňte zaškrtnout položku „VOICE“

Změna zvuku

1-4. Kroky jsou stejné jako v předchozím případě při úpravě vyrovnání hlasitosti
jednotlivých kanálů.

5. Pomocí tlačítka [H] zvolte „VOICE“.

6. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] displej pro volbu zvuků pro určitý kanál.

7. Pomocí některého z tlačítek [A]-[J] zvolte zvuk.

7. Nastavení změny zvuku můžete uložit do skladby jako SETUP (viz níže).
Při provádění akce „Setup“ v kroku číslo 2 nezapomeňte zaškrtnout položku „VOICE“

Procvičování skladby s funkcí Průvodce (Guide)
Funkce Průvodce vám nabízí užitečnou pomůcku při nácviku skladeb nebo hry na
klávesy. Po stisknutí tlačítka [SCORE] se na displeji objeví  notový záznam, který vám
ukazuje, které noty byste měli hrát a kdy byste je měli hrát. PSR-3000 nabízí také
nástroje pro procvičování zpěvu, který automaticky upravuje tempo skladby podle
vašeho zpěvu (jestliže zpíváte do připojeného mikrofonu).

Uložení nastavení funkce Průvodce na displeji sONG SETTING
Můžete uložit nastavení funkce Průvodce jako součást skladby (viz níže). U skladby,
v níž jsou tato nastavení uložena se funkce Průvodce automaticky zapne s příslušnými
nastaveními hned po zvolení skladby.
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Volba typu Průvodce
1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [B] SONG SETTING

2. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte požadovaný typ funkce Průvodce. Dostupné jsou
následující typy.
�
3. Zvolte skladbu, spusťte displej SCORE (stisknutím tlačítka [SCORE]) a potom
hrajte na klávesy.

Průvodce pro hraní na klávesy
• Follow Lights
Je-li zvolena tato funkce, přehrávání skladby se přeruší a čeká, až zahrajete noty
správně. Když zahrajete správné noty, přehrávání skladby pokračuje. Program „Follow
Lights“ byl vyvinut pro série Yamaha Clavinova. Tato praktická funkce využívá do kláves
zabudované kontrolky, které ukazují noty, jež mají být hrány. Přestože PSR-3000/1500
tyto kontrolky nemá, můžete použít stejnou funkci a hrát podle ukazatelů na displeji
s notací skladby.

• Any Key
Při použití této funkce se přehrávání skladby přeruší a čeká, až zahrajete na některou
klávesu. Když hrajete na klávesy ve správném rytmu (můžete použít jakoukoliv klávesu),
přehrávání skladby pokračuje. (U této funkce noty na klávesách neznějí.)

Průvodce pro zpěv
• Karao-Key
Tato funkce vám umožňuje ovládat jedním prstem během zpívání skladbu a přehrávaný
doprovod. Hrajte na některou klávesu podle rytmu (můžete použít jakoukoliv klávesu) a
podle toho budou hrát doprovodné úseky skladby. (U této funkce noty na klávesách
neznějí.)

• Vocal Cue Time (PSR-3000)
Při použití této funkce se přehrávání skladby přeruší a čeká až zazpíváte noty správně.
Když zazpíváte noty správně, přehrávání skladby pokračuje.

Zapínání a vypínání přehrávání kanálů skladby
Skladba se skládá ze šestnácti kanálů. Přehrávání jednotlivých kanálů zvolené skladby
můžete zapnout nebo vypnout. Obvykle je kanál číslo 1 přiřazen k tlačítku [TRACK 1],
kanál 2 je přiřazen k tlačítku [TRACK 2] a kanály 3-16 jsou přiřazeny k tlačítku [EXTRA
TRACKS].

1. Pomocí tlačítka [CHANNEL ON/OFF] spusťte displej Song CHANNEL ON/OFF.
Jestliže se nezobrazí níže uvedený displej, stiskněte znovu tlačítko [CHANNEL
ON/OFF].
    �
2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] zapněte nebo vypněte jednotlivé kanály.
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Jestliže chcete přehrávat pouze jeden kanál, stiskněte a podržte tlačítka [1θπ]-[8θπ]
odpovídající požadovanému kanálu. jestliže chcete zrušit sólové přehrávání určitého
kanálu, stiskněte znovu stejné tlačítko.

Nahrávání
Můžete nahrát svou hudební produkci a ložit ji na displeji User nebo na externí úložní
zařízení (například kartu SmartMedia). Existuje několik různých metod nahrávání:
Rychlé nahrávání vám umožní nahrávat rychle a prakticky. Více-stopé nahrávání vám
umožňuje nahrát party do několika kanálů. Při postupném nahrávání můžete zadávat
notu po notě. Nahrané skladby můžete také editovat.

Poznámka:
Vstupní signál mikrofonu nelze nahrávat.

Kapacita interní paměti (displej User)
Kapacita interní paměti nástroje je asi 3,3 MB. Tato kapacita se týká všech typů
souborů, včetně zvuků, stylů, skladeb a souborů registračních dat.

Metody nahrávání
Nahrávat můžete třemi různými, níže uvedenými, způsoby

 Nahrávání v reálném čase
Tato metoda vám umožňuje nahrávat v reálném čase. Existují dva způsoby nahrávání
v reálném čase: Quick a Mutli.

Quick - Rychlé nahrávání (viz níže)
Toto je nejrychlejší metoda nahrávání a umožní vám rychle nahrát například klavírní
skladbu, kterou procvičujete. Můžete nahrávat pomocí tlačítek [TRACK 1 (R)] nebo
[TRACK 2 (L)] a také do stopy [EXTRA TRACKS (STYLE)], která  může být použita
k nahrávání ve stejnou dobu.

Multi nahrávání (viz níže)
Umožňuje vám nahrávat skladbu se zvuky několika různých nástrojů a vytvořit tak zvuk
celého bandu nebo orchestru. Nahrajte jednotlivé nástroje zvlášť a vytvořte plně
orchestrální kompozici. Také můžete přehrát existující part z interní skladby nebo
skladbu na disketě  nebo kartě SmartMedia či jiném externím zařízení svým vlastním
partem.

 Postupné nahrávání (viz níže)
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Tato metoda je jako psaní jednotlivých not na papír. Umožňuje vám zapsat každou notu
zvlášť určením její délky a výšky. To je ideální pro vytváření precizních nahrávek nebo
pro nahrávání obzvláště obtížných partů.

Editování nahraných skladeb
PSR-3000/1500 vám také umožňuje editovat skladby, které jste nahráli pomocí metod
rychlého nahrávání, multi nahrávání a postupného nahrávání.
Jestliže chcete znovu nahrát určitou pasáž již nahrané skladby, použijte funkci Punch
IN/OUT.

Rychlé nahrávání
Umožňuje vám prakticky a rychle nahrát vaši hudební produkci.

1. Stiskněte současně tlačítka SONG [REC] a SONG [STOP].
Objeví se prázdná skladba („New Song“) pro nahrávání.
                                �
2. Proveďte příslušná panelová nastavení pro hraní na klávesy.
Níže jsou uvedeny příklady nastavení, které můžete vyzkoušet.
• Nahrávání partů RIGHT 2 a LEFT.
Klávesové party [RIGHT 2] a [LEFT] by měly být zapnuty. Zvolte zvuk pro příslušný
klávesový part (RIGHT 2, LEFT) z displeje pro volbu zvuku.
• Nahrávání stylů
1. Zvolte styl.
2. Pomocí tlačítek TEMPO [-][+] nastavte podle potřeby tempo pro nahrávání.
• Použití panelových nastavení Registrační paměti
Stiskněte některé z tlačítek REGISTRASTION MEMORY [1-8].

Poznámka:
Party RIGHT 2 a LEFT se nahrávají do samostatných stop.

3. Podržte tlačítko SONG [REC] a stiskněte příslušné tlačítko SONG TRACK.
                               �
• Nahrávání vlastní hudební produkce
Stiskněte tlačítko SONG [TRACK 1] pro nahrávání partu pravé ruky a tlačítko SONG
[TRACK 2] pro nahrávání partu levé ruky.
• Nahrávaní stylů a Multi Padů
Stiskněte tlačítko  SONG [EXTRA TRACK (STYLE)].
• Nahrávání vlastní hudební produkce a přehrávání stylu nebo Multi Padu zároveň
Stiskněte tlačítko  SONG [EXTRA TRACK (STYLE)] a tlačítko SONG [TRACK
1]/[TRACK 2].

Poznámka:
Jako pomůcku při nahrávání můžete použít také metronom. Zvuk metronomu nebude
nahrán.

4. Zapněte nahrávání.
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Existuje několik způsobů jak zapnout nahrávání.

• Zapnutí hraním na klávesy
Jestliže jste v kroku číslo 3 zvolili tlačítka SONG [TRACK 1]/[TRACK 2], hrajte v úseku
klávesnice, který je určen pro hraní pravou rukou. Jestliže jste v kroku číslo 3 zvolili
tlačítko SONG [EXTRA TRACKS (STYLE)], hrajte v úseku klávesnice, který je určen pro
hraní levou rukou. Nahrávání se zapne automaticky, jakmile začnete hrát na klávesy.

• Zapnutí stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE]
Jestliže zapnete nahrávání tímto způsobem, nahrají se „prázdná“ data před tím, než
začnete hrát na klávesy. Hodí se to, chcete-li začít skladbu krátkou pauzou.

• Zapnutí stisknutím tlačítka STYLE CONTROL [START/STOP]
V tomto případě se začnou přehrávat rytmické party (kanály) stylu a současně se zapne
nahrávání.

5. Stisknutím tlačítka SONG [STOP] zastavte nahrávání.
                          �
Po skončení nahrávání se objeví zpráva vyzývající k uložení dat. jestliže chcte zprávu
zavřít, stiskněte tlačítko [EXIT]. Jestliže chcete nahrávku uložit, proveďte krok číslo 7.

6. Jestliže si chcete poslechnout novou nahrávku, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].
                 �

7. Pomocí tlačítka [SONG SELECT] spusťte displej pro výběr skladby, na němž
uložte data.

Poznámka:
Přerušení a opětné zapnutí nahrávání.
Jestliže chcete nahrávání přerušit, stiskněte během nahrávání tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE]. Jestliže chcete nahrávání restartovat,  proveďte následující operace.
• Při nahrávání do [TRACK 1]/[TRACK 2] stiskněte tlačítko SONG
  [PLAY/PAUSE].
• Při nahrávání do [EXTRA TRACKS] stiskněte tlačítko STYLE CONTROL
  [SYNC START] a potom zahrajte akord v úseku klávesnice, který je určen pro
  hraní akordů.

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete
nástroj před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Multi nahrávání
skladby obsahuje 16 samostatných kanálů. Touto metodou můžete nahrát data do
jednotlivých kanálů zvlášť. Mohou být nahrány party stylu i kláves.
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1. Stiskněte současně tlačítka SONG [REC] a SONG [STOP].
Objeví se prázdná skladba („New Song“) pro nahrávání.
Zvolte zvuky pro nahrávání klávesových partů (RIGHT 1, RIGHT 2 a LEFT). Podle
potřeby zvolte také styl a banku Multi Padů.
                                 �

Příklad:
Nahrávání klávesového partu RIGHT 2 do kanálu 2
Stiskněte tlačítko PART SELECT [RIGHT 2] a spusťte displej pro volbu zvuku. Zvolte
zvuk pro part RIGHT 2. Nezapomeňte zapnout PART ON/OFF [RIGHT 2].

2. Podržte tlačítko SONG [REC], stiskněte příslušná tlačítka [1θπ]-[2θπ] a nastavte
požadované kanály na „REC“.
Běžně se klávesové party nahrávají do kanálů 1-4., Multi Pady se nahrávají do kanálů 5-
8 a styly d kanálů 9-16. Jestliže chcete zrušit volbu kanálu, stiskněte znovu tlačítko
SONG [REC].
      �
Příklad:
Podržením tlačítka SONG [REC] a stisknutím tlačítka [2π] se kanál 2 nastaví na „REC“.

Jestliže chcete nastavit všechny kanály 5-16 na „REC“, podržte tlačítko SONG [REC] a
stiskněte tlačítko SONG [EXTRA TRACKS].

3. Pomocí tlačítek [C]/[D] zvolte požadovaný part pro kanál, který se má nahrávat.
Určete které party - kláves, stylu (Rhythm 1/2, Bass atd.) nebo Multi Padu - se mají
nahrát do jednotlivých kanálů zvolených v kroku číslo 2. Předem nastavená přiřazení
kanálů a partů jsou uvedena v oddíle „Kanály skladby“ (viz níže).

Příklad:
Jestliže chcete zvolit „RIGHT 2“, stiskněte tlačítko [D].

Poznámka:
Jestliže vyberete part MIDI
• Nastavení jednoho kanálu do MIDI
Všechna přicházející data přijímaná prostřednictvím některého z MIDI kanálů 1 až 16
jsou nahrána. Při použití externí MIDI klávesnice nebo ovladače pro nahrávání vám to
umožňuje nahrávat bez toho, že byste museli nastavovat MIDI kanál pro přenášení na
externím zařízení.
• Nastavení několika kanálů do MIDI
Při použití externí MIDI klávesnice nebo ovladače pro nahrávání se data nahrají pouze
přes nastavený MIDI kanál – to znamená, že externí zařízení musí být také nastaveno
do stejného kanálu.

Nahrávání jednotlivých kanálů ve stejném tempu.
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Jako pomůcku při nahrávání můžete použít také metronom. Zvuk metronomu nebude
nahrán.

4. Zapněte nahrávání.
Metoda zapnutí je stejná jako v kroku číslo 4 u Rychlého nahrávání.

5. Stisknutím tlačítka SONG [STOP] zastavte nahrávání.
                                        �
Po skončení nahrávání se objeví zpráva vyzývající k uložení dat. jestliže chcte zprávu
zavřít, stiskněte tlačítko [EXIT]. Jestliže chcete nahrávku uložit, proveďte krok číslo 8.

6. Jestliže si chcete poslechnout novou nahrávku, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].
                                     �
7. Jestliže chcete nahrát jiný kanál, opakujte kroky číslo 2 až 6.

8. Pomocí tlačítka [SONG SELECT] spusťte displej pro výběr skladby, na němž
uložte data.

Kanály skladby

Předem nastavená přiřazení kanálů pro jednotlivé party:
Kanál
Předem nastavené party

1

Party klávesnice

2

3

4
RIGHT 1

5
MULTI PAD 1
Multi Pads

6
MULTI PAD 2
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7
MULTI PAD 3

8
MULTI PAD 4

9
RYTHM 1
Party stylu

10
RYTHM 2

11
BASS

12
CHORD 1

13
CHORD 2

14
PAD

15
PHRASE 1

16
PHRASE 2

Klávesové party
jsou tři klávesové party RIGHT 1, RIGHT 2 a LEFT. Part RIGHT 1 je předem přiřazen
kanálům 1-4. Běžně se klávesové party nahrávají do kanálů 1-4.
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Party stylu
Party stylu jsou předem přiřazeny kanálům 9-16. Běžně se party stylu nahrávají do
kanálů 9-16.

Rhythm.................................Vytváří základ doprovodu, obsahuje rytmické
                                              vzorce bicích a perkusí. Většinou je použita některá
                                              z bicích souprav.
Bass.....................................Basový part využívá zvuk různých nástrojů, které se
                                              hodí ke stylu, například akustická basa, syntetická
                                              basa a další.
Chord...................................Vytváří rytmické akordové pozadí, většinou jsou
                                              použity zvuky klavíru nebo kytary.
Pad.......................................Tento part používá prodloužené akordy a využívá
                                              bohatých zvuků jako jsou smyčce, varhany nebo
                                              chór.
Phrase..................................Tento part se používá pro různé ozdoby a rify, které
                                              obohacují skladbu, například akcenty žesťové sekce
                                              a akordové arpeggio.
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Party Multi Padů
Jednotlivým Multi Padům jsou předem přiřazeny kanály 5-8 (viz tabulka).

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Postupné nahrávání
Tato metoda vám umožňuje nahrávat běžná hudební data jako jsou melodie a akordy.

Základní postup při postupném nahrávání

1. Stiskněte současně tlačítka SONG [REC] a SONG [STOP].
Objeví se prázdná skladba („New Song“) pro nahrávání.
�
2. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RECORDING].

3. Pomocí tlačítka [A] spusťte displej Song Creator pro nahrávání a editování
skladeb.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte příslušnou položku.
Pro nahrávání melodií................Zvolte [1-16].
Pro nahrávání akordů................Stiskněte [CHORD].
�

5. jestliže jste v předchozím kroku zvolili „1-16“, stiskněte tlačítko [F]
a zvolte kanál pro nahrávání.

6. Pomocí tlačítka [G] spusťte displej STEP RECORD.

7. Zapněte postupné nahrávání.

Nahrávání melodií
V tomto oddíle je pomocí tří příkladů notového záznamu vysvětleno, jak postupně
nahrávat noty.

Poznámka:
Protože zobrazený notový záznam na nástroji je generován z nahraných MIDI dat, může
se jeho vzhled lišit od zde uvedeného.

Příklad 1
Tento postup použijte v kroku číslo 7 předchozího oddílu „Základní postup při
postupném nahrávání“.
              �
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                  *Čísla u notového záznamu odpovídají následujícím krokům.

Spusťte displej pro postupné nahrávání (Step Record) a zvolte zvuk pro nahrávání.

1. Jestliže chcete zvolit „mf“, stiskněte tlačítko [G].

   �
2. Jestliže chcete zvolit „Tenuto“, stiskněte tlačítko [H].

3. Jestliže chcete zvolit typ not „normal“, stiskněte tlačítko [I].

4. Jestliže chcete zvolit čtvrťovou notu, stiskněte tlačítko [6θπ].

5. Hrajte postupně na klávesy C3, D3, E3, F3, G3 a A3, podle notového záznamu
v příkladu.
�

6. Jestliže chcete zadat čtvrťovou pomlku, stiskněte tlačítko [6θπ].
Pomlku zadejte pomocí tlačítek [4θπ]-[8θπ]. (jednou stiskněte tlačítko, abyste zvolili
hodnotu a podruhé stiskněte tlačítko, abyste ji zadali.)

            �
7. Hrajte na klávesu C4.
                                             �
8. Jestliže chcete posunout kurzor na začátek skladby, stiskněte tlačítko SONG
[STOP].
�
9. Jestliže si chcete poslechnout nově zadané noty, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].

10. Jestliže chcete opustit displej pro postupné nahrávání, stiskněte tlačítko
[EXIT].
Jestliže chcete, můžete novou nahrávku editovat (viz níže).

11. Jestliže chcete spustit displej pro volbu skladby, stiskněte tlačítko [I] (SAVE).
Potom uložte data.

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Smazání dat
Šatně zadané noty můžete smazat.

1. Pomocí tlačítek [A]/[B] na displeji STEP RECORD zvolte data, která chcete
vymazat.
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2. Stisknutím tlačítka [J] (DELETE) vymažte zvolená data.

Položky, které lze zvolit na displeji pro postupné nahrávání (Step Record) pomocí
tlačítek [G], [H] a [I].

Tlačítko [G] - Určuje intenzitu (hlasitost) noty, která má být zadána.
Hodnota
Intenzita, která bude nahrána

Kbd.Vel
Aktuální síla hraní

Fff
127

Ff
111

F
95

Mf
79

Pm
63

P
47

Pp
31

Ppp
15

Intenzita (Velocity)
Intenzita je dána tím, jak silně hrajete na klávesy. Čím silněji hrajete, tím je větší
intenzita a hlasitější zvuk. Hodnota intenzity může být nastavena od 1 do 127. Čím vyšší
je hodnota intenzity, tím hlasitější zvuk vychází.
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Tlačítko [H] - Nastavuje vstupní čas nebo délku not (v procentech).
Hodnota
Právě nahraná intenzita

Normal
�

Tenuto

Staccato

Staccatissimo

Manual
Vstupní čas (délka noty) může být nastaven na jakoukoliv procentuální hodnotu pomocí
číselníku [DATA ENTRY].

Tlačítko [I] - Určuje typ noty, která bude zadána. Stisknutím tohoto tlačítka se střídavě
přepíná výběr noty (ve spodní části displeje) mezi třemi hodnotami: normální, s tečkou a
triola.

Příklad 2
Tento postup použijte v kroku číslo 7 předchozího oddílu „Základní postup při
postupném nahrávání“.
  �
                     *Čísla u notového záznamu odpovídají následujícím krokům.

Nezapomeňte, že v jednom z následujících kroků je třeba podržet stisknutou klávesu po
dobu operace.
Spusťte displej pro postupné nahrávání (Step Record) a zvolte zvuk pro nahrávání.

1. Jestliže chcete zvolit „mf“, stiskněte tlačítko [G].
  �
2. Jestliže chcete zvolit „Tenuto“, stiskněte tlačítko [H].

3. Jestliže chcete zvolit typ not „normal“, stiskněte tlačítko [I].

4. Jestliže chcete zvolit půlovou notu, stiskněte tlačítko [5θπ].

5. Zatímco držíte klávesu F3, stiskněte tlačítko [7θπ].
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                 �
6. Po uvolnění klávesy F3 stiskněte tlačítko [H] a zvolte „Staccato“.

7. Jestliže chcete zvolit osminovou notu, stiskněte tlačítko [7θπ].

8. Hrajte postupně na klávesy E3, F3 a A3 podle příkladu notového záznamu.
�
9. Jestliže chcete zvolit „f“, stiskněte tlačítko [G].

10. Jestliže chcete zvolit „Tenuto“, stiskněte tlačítko [H].

11. Jestliže chcete zvolit „dotted“ (s tečkou), stiskněte tlačítko [I].

12. Jestliže chcete zvolit půlovou notu s tečkou, stiskněte tlačítko [5θπ].

13. Hrajte klávesu A3 podle příkladu notového záznamu.

14. Jestliže chcete zvolit typ noty „normal“, stiskněte tlačítko [I].

15. Jestliže chcete zvolit čtvrťovou notu, stiskněte tlačítko [6θπ].

16. Hrajte klávesu F3 podle příkladu notového záznamu.

17. Jestliže chcete posunout kurzor na začátek skladby, stiskněte tlačítko SONG
[STOP].
�
18. Jestliže si chcete poslechnout nově zadané noty, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].

19. Jestliže chcete opustit displej pro postupné nahrávání, stiskněte tlačítko
[EXIT].
Jestliže chcete, můžete novou nahrávku editovat (viz níže).

20. Jestliže chcete spustit displej pro volbu skladby, stiskněte tlačítko [I] (SAVE).
Potom uložte data.

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Příklad 3
Tento postup použijte v kroku číslo 7 předchozího oddílu „Základní postup při
postupném nahrávání“.
                        �
                            *Čísla u notového záznamu odpovídají následujícím krokům.
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Nezapomeňte, že v jednom z následujících kroků je třeba podržet stisknutou klávesu po
dobu operace.
Spusťte displej pro postupné nahrávání (Step Record) a zvolte zvuk pro nahrávání.

1. Jestliže chcete zvolit „Normal“, stiskněte tlačítko [H].
�
2. Jestliže chcete zvolit typ not „normal“, stiskněte tlačítko [I].

3. Jestliže chcete zvolit osminovou notu, stiskněte tlačítko [7θπ].

4. Zatímco držíte klávesu C3, stiskněte tlačítko [7θπ].
Neuvolňujte klávesu C3 a držte ji stisknutou i během následujících kroků.
                �
5. Zatímco držíte klávesy C3 a E3, stiskněte tlačítko [7θπ].
Neuvolňujte klávesy C3 a E3 a držte je stisknuté i během následujících kroků.
              �
6. Zatímco držíte klávesy C3, E3 a G3, stiskněte tlačítko [7θπ].
Neuvolňujte klávesy C3, E3 a G3 a držte je stisknuté i během následujících kroků.
                �
7. Zatímco držíte klávesy C3, E3, G3 a C4, stiskněte tlačítko [7θπ] a potom tlačítko
[5θπ].
Po stisknutí tlačítka [5θπ] uvolněte klávesy.
�
8. Jestliže chcete posunout kurzor na začátek skladby, stiskněte tlačítko SONG
[STOP].

9. Jestliže si chcete poslechnout nově zadané noty, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].

10. Jestliže chcete opustit displej pro postupné nahrávání, stiskněte tlačítko
[EXIT].
Jestliže chcete, můžete novou nahrávku editovat (viz níže).

11. Jestliže chcete spustit displej pro volbu skladby, stiskněte tlačítko [I] (SAVE).
Potom uložte data.

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Nahrávání akordů
Můžete nahrát akordy a úseky (Intro, Main, Ending atd.) najednou a v přesném
načasování. Následující instrukce popisují jak nahrávat změny akordů pomocí
postupného nahrávání.
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Tento postup použijte v kroku číslo 7 předchozího oddílu „Základní postup při
postupném nahrávání“.
               �
                          *Čísla u notového záznamu odpovídají následujícím krokům.

1. Zajistěte, aby bylo tlačítko STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] nastaveno na OFF,
potom stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [MAIN VARIATION A].
�
2. Jestliže chcete zvolit půlovou notu, stiskněte tlačítko [5θπ].

3. Hrajte akordy C, F a G v úseku klávesnice, který je určen pro hraní akordů.

4. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [BREAK].
�
5. Jestliže chcete zvolit čtvrťovou notu, stiskněte tlačítko [6θπ].

6. Hrajte akordy F a G7 v úseku klávesnice, který je určen pro hraní akordů.

7. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [MAIN VARIATION B].
�
8. Jestliže chcete zvolit celou notu, stiskněte tlačítko [4θπ].

9. Hrajte akord C v úseku klávesnice, který je určen pro hraní akordů.

10. Jestliže chcete posunout kurzor na začátek skladby, stiskněte tlačítko SONG
[STOP].

11. Jestliže si chcete poslechnout nově zadané noty, stiskněte tlačítko SONG
[PLAY/PAUSE].

12. Jestliže chcete opustit displej pro postupné nahrávání, stiskněte tlačítko
[EXIT].
Jestliže chcete, můžete novou nahrávku editovat (viz níže).

13.  Jestliže chcete změny akordů převést do dat skladby, stiskněte tlačítko [F]
(EXPAND).
14. Jestliže chcete spustit displej pro volbu skladby, stiskněte tlačítko [I] (SAVE).
Potom uložte data.

Upozornění:
Data nahrané skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Vymazání dat
Chybně zadané noty můžete vymazat (viz výše).
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Zadávání vložek (Fill-ins)
Zapněte tlačítko STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] na ON a stiskněte některé z tlačítek
STYLE CONTROL [MAIN VARIATION (A, B, C, D)] (Příslušný úsek s vložkou se
přehraje a potom automaticky přejde do zvoleného paternu [MAIN VARIATION (A, B, C,
D)].

Editování nahraných skladeb
Jakoukoli metodou nahrané skladby můžete editovat.

Základní postup při editování

1. Zvolte skladbu, kterou chcete editovat.

2. Stiskněte tlačítko [DIGITAL RCORDING].
�
3. stiskněte tlačítko [A] a spusťte displej SONG CREATOR pro editování skladeb.

4. Pomocí tlačítek TAB [τ] [υ] zvolte příslušnou položku a editujte skladbu.

• Pře-nahrání určitého úseku - Punch In/Out (REC MODE)
Umožňuje vám pře-nahrát určitý úsek skladby.
• Editování dat (Events) kanálu (CHANNEL)
Umožňuje vám editovat data kanálu. Můžete například smazat data nebo transponovat
noty v kanálu.
• Editování dat (Events) not nebo akordů (CHORD, 1-16)
Umožňuje vám změnit nebo smazat nahrané noty nebo akordy.
• Editování dat (Events) systému (SYS/EX.)
Umožňuje vám změnit tempo nebo takt.
• Editování textů (LYRICS)
Umožňuje vám změnit název skladby a data textů

Pře-nahrání určitého úseku - Punch In/Out (REC MODE)
Při pře-nahrávání určitého úseku již nahrané skladby použijte funkci Punch IN/OUT.
Budou přepsána jenom data od bodu Punch IN do bodu Punch OUT. Noty před bodem
Punch IN a za bodem Punch OUT nebudou přepsány, přestože je uslyšíte, aby vás
navedli k bodům Punch IN a OUT. Body Punch IN a OUT můžete určit jako čísla taktů
automaticky nebo manuálně pomocí pedálu nebo klávesnice.
Následující parametry mohou být nastaveny, když spustíte stránku REC MODE v kroku
číslo 4 v předchozím oddílu „Základní postup při editování“.

1. Pomocí tlačítek [1θπ]-[6θπ] proveďte nastavení pro nahrávání (viz níže).



� �PAGE  186�

2. Podržte tlačítko SONG [REC] a stiskněte požadované tlačítko.
                          �
3. Pomocí tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] zapněte přehrávání. Hrajte na klávesy od
bodu Punch IN a zastavte nahrávání v bodě Punch OUT.

4. Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

 Nastavení PUNCH IN
NORMAL
Stisknutím tlačítka SONG [PLAY/PAUSE] nebo hraním na klávesy se zapnutým [SYNC
START] začne přepisování nahrávky.

FIRST KEY ON
Skladba se přehrává běžným způsobem, přepisování nahrávky začne hned potom, co
začnete hrát na klávesy.

PUNCH IN AT
Skladba se přehrává běžným způsobem až k taktu Punch IN, potom začne přepisování
nahrávky od určeného taktu Punch OUT. Takt Punch IN můžete nastavit pomocí tlačítka
[3θπ].

 Nastavení PUNCH OUT
REPLACE ALL
Vymaže všechna data od místa, kde bylo nahrávání zastaveno.

PUNCH OUT
Místo skladby, ve kterém se nahrávání zastaví. Všechna data nahraná až do tohoto
místa zůstanou zachována.

PUNCH OUT AT
Přepisování nahrávky pokračuje až k určenému taktu Punch OUT (který se nastaví
příslušným displejovýmtlačítkem). V tomto místě se nahrávání zastaví ale normální
přehrávání pokračuje dál. Takt Punch OUT můžete nastavit pomocí tlačítka [6θπ].

Příklady pře-nahrávání s různým nastavením Punch IN/OUT
PSR-3000/1500 umožňuje několik různých způsobů opětného nahrávání nebo
nahrazení určitého úseku již nahraného kanálu. Níže uvedené ilustrace ukazují různé
situace, ve kterých jsou opětně nahrány zvolené takty v osmi-taktové frázi.

�
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�   Dříve nahraná data
�   Nově nahraná data
�  Vymazaná data
*1 Abyste se vyhnuli přepsání taktu1-2, zapněte nahrávání od taktu 3.
*2 Jestliže chcete nahrávání vypnout, stiskněte tlačítko [REC] na konci taktu 5.

 Nastavení pedálu pro Punch IN („Od“)/OUT („Do“)
Je-li tato funkce zapnuta, můžete pedál 2 použít k ovládání bodů „Od“ a „Do“. Během
přehrávání skladby se šlápnutím na pedál 2 okamžitě začne nahrávat („Od“) a po
uvolnění pedálu se nahrávání zastaví („Do“). Během přehrávání skladby můžete
sešlápnout a uvolnit pedál 2 kolikrát chcete a přepisovat tak nahrávku. Právě zvolená
funkce pedálu je uzavřena, je-li funkce pro pedál „Od“ a „Do“  (Pedal Punch IN/OUT)
zapnuta.

Editování dat kanálu (CHANNEL)
Následující parametry mohou být nastaveny, když spustíte displej CHANNEL v kroku
číslo 4 oddílu „Základní postup při editování“.

1. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte menu Edit.

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] editujte data.
Informace o dostupných parametrech jsou uvedeny níže.

3. Tlačítko [D] (EXECUTE) provádí operaci pro zvolenou stránku.
Po provedení operace (kromě stránky SETUP) se toto tlačítko změní na [UNDO], které
vám umožní znovu uložit původní data, jestliže nejste spokojeni s výsledky operace.
Tato funkce pro anulování má jen jednu úroveň; anulována může být pouze předchozí
operace.

4. Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

 Menu QUANTIZE (Kvantování)
Kvantování vám umožňuje přiřadit časování všech not v kanálu. Například následující
hudební pasáž byla napsána s přesnými čtvrťovými a osminovými notami.
                            �
Při nahrávání této pasáže v reálném čase však nemusíte hrát zcela přesně. Kvantování
vám umožňuje vyrovnat všechny noty, takže doby odpovídají zcela přesně hodnotám
not.
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CHANNEL
Určuje, který kanál ve skladbě má být kvantován.

SIZE
Volí rozměr kvantování (rozlišení). Nastavte rozměr kvantování podle nejkratší notové
hodnoty v kanále, se kterým pracujete. Například, jestliže byla data nahrána se
čtvrťovými i osminovými notami, použijte pro rozměr kvantování 1/8 notu. Jestliže
použijete pro rozměr kvantování ¼ notu, osminové noty se přesunou na začátek not
čtvrťových.

Jeden takt s osmi notami před kvantováním
     �

Po kvantování (1/8)
     �

Nastavení:
�
Tři kvantová nastavení označená křížkem (*) jsou mimořádně praktická, protože dovolují
kvantovat dvě rozdílné notové hodnoty zároveň, bez kompromisů v kvantování některé
z nich. Například, jestliže máte ve stejném kanálu nahrané prosté osminové noty i trioly
osminových not a kvantujete podle prostých osminových not, budou všechny noty
v kanálu kvantovány jako prosté osminové noty a zcela se zruší triolový efekt v rytmu.
Jestliže použijete nastavení na osminové noty i trioly osminových not, budou správně
kvantovány osminové noty i trioly osminových not.

STRENGHT
Určuje, na kolik budou noty kvantovány. Jestliže je zvolena hodnota menší než 100%,
noty budou posunuty směrem k určeným kvantovým dobám pouze do určité míry.
Použijete-li kvantování menší než 100%, zachováte tak v nahrávce určitou „lidskost“.

Původní data (předpokládané 4/4 metrum)

           Délka čtvrťové noty
     �

Míra kvantování = 100
 �

Míra kvantování = 50
�

 Vymazání dat v určitém kanále (menu DELETE)
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Umožňuje vám vymazat nahraná data určitého kanálu ve skladbě. Použitím tlačítek
[1θπ]- [8θπ] ] nastavte kanál, který má být vymazán a stiskněte tlačítko [D] (EXECUTE).

 Mixování dat dvou kanálů (menu MIX)
Tato funkce vám umožňuje mixovat data dvou kanálů a výsledek tohoto mixování umístit
jako další kanál. Také vám tato funkce umožňuje kopírovat data z jednoho kanálu do
druhého.

SOURCE1
Určuje kanál (1-16), který má být mixován. Všechna MIDI data určeného kanálu se
kopírují do cílového kanálu.

SOURCE2
Určuje kanál (1-16), který má být mixován. Pouze notové programové změny určeného
kanálu se kopírují do cílového kanálu. Mezi hodnotami 1-16 je nastavení „COPY“, které
vám dovoluje kopírovat data ze zdroje 1 (SOURCE1) do cílového kanálu.

DESTINATION
Určuje kanál, do kterého budou umístěny výsledky mixování nebo kopírování.

 Transpozice kanálu (menu CHANNEL TRANSPOSE)
Tato funkce vám dovoluje transponovat v jednotlivých kanálech nahraná data nahoru a
dolů maximálně o dvě oktávy po půltónových krocích.

Jestliže chcete zobrazit displej pro kanály 9-16, stiskněte tlačítko [F], které přepíná
mezi dvěma kanálovými displeji pro kanály 1-8 a kanály 9-16.
Jestliže chcete transponovat všechny kanály na stejnou hodnotu zároveň,podržte
tlačítko [G] (ALL CH) a stiskněte některé z tlačítek [1θπ]-[8θπ].

Menu SETUP
Aktuální nastavení displeje mixážního pultu a nastavení panelových tlačítek mohou být
nahrána na začátek skladby jako data uspořádání. Nahraná panelová nastavení se
automaticky vyvolají hned po začátku skladby.

 Postup při nahrávání nastavení skladby (SETUP)

1. Spusťte operační displej.
[DIGITAL RECORDING] → [A] SONG CREATOR → TAB [τ]/[υ] CHANNEL → [B] SET
UP

2. Pomocí tlačítek [1θπ]-[7θπ] určete nastavení skladby, která se automaticky
spustí po zapnutí skladby.

SONG
Nahrává nastavení tempa a všechna nastavení z mixážního pultu.
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KEYBOARD VOICE
Nahrává aktuální panelová nastavení, včetně zvuku úseků klávesnice (RIGHT 1, 2 a
LEFT)  a jejich statutu (zda jsou zapnuty nebo vypnuty). Zde nahraná panelová
nastavení jsou stejná jako nastavení uložená v Jednoduchém nastavení (OTS). Na
rozdíl od ostatních položek v této tabulce, může být toto nastavení nahráno v jakémkoliv
bodě skladby.

SCORE SETTING
Nahrává nastavení displeje pro notový záznam.

GUIDE SETTING
Nahrává nastavení funkcí Průvodce. Po nahrání tohoto nastavení se zvolením skladby
automaticky zapnou funkce Průvodce.

LYRICS BKGD/LNG
Nahrává nastavení displeje pro texty.

MIC. SETTING
Ukládá nastavení mikrofonu a vokální harmonoe v displeji mixážního pultu a nastavení
vokální harmonie.

3. Stisknutím tlačítka [8π] zaškrtněte zvolenou položku.

4. Po stisknutí tlačítka [D] (EXECUTE) se nahraje SETUP.

5. Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Editování dat not nebo akordů (CHORD, 1-16)
Následující parametry mohou být nastaveny, jestliže spustíte displeje CHORD nebo 1-
16 v kroku číslo 4 oddílu „Základní postup při editování“.

1. Jestliže je zvolen displej 1-16, stiskněte tlačítko [F] a zvolte kanál, který se má
editovat.

2. Nastavte kurzor na požadovaná data.
Chcete-li pohnout kurzorem nahoru nebo dolů...........Použijte tlačítko [A]/[B].
Chcete-li přemístit kurzor k horním datům..................Použijte tlačítko [C].
Chcete-li pohnout kurzorem k jednotkám
Measure/Beat/Clock...................................................Použijte tlačítka
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                                                                                    [1θπ]-[3θπ]

3. Editujte data.
Editování dat řádek po řádku
K odnětí, kopírování, připojení, vložení nebo vymazání dat použijte tlačítka [6θπ]-[8θπ].
Editování jednotlivých parametrů dat
1. Pomocí tlačítek [D]/[E] zvolte parametry, které chcete editovat.
2. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] upravte hodnotu parametrů. Můžete k tomu
    použít číselník [DATA ENTRY]. Pro vlastní zadání editované hodnoty stačí
    pohnout kurzorem z daného parametru.

Jestliže chcete nastavit původní hodnotu, stiskněte tlačítko [8θ] (CANCEL) před
pohnutím kurzorem.

Poznámka:
Jestliže chcete zvolit více řádků dat (multiple lines), podržte tlačítko [J] (MULTI SELECT)
a stiskněte tlačítko [A]/[B].

Zobrazení určitého typu dat (FILTER)
Můžete zvolit, které typy dat se zobrazí na displeji [CHORD] nebo [1-16]. To je užitečné,
pokud vás například zajímají jen data not.

4. Jestliže zvolíte displej CHORD, stiskněte tlačítko [F] (EXPAND) a převeďte data
do skladby.

5. Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Data zobrazená na displeji.

�
                Příklad

            002 :   4      :1536
Číslo taktu : Doba : Časové jednotky

(1) Ukazuje pozici příslušných dat. Totéž se zobrazuje dole vlevo na displeji.
(2) Ukazuje typy dat (viz níže).
(3) Ukazuje hodnoty dat.

Časové jednotky (Clock)
Jednotka rozlišení not. Velikost kvantování je počet časových jednotek za jednu
čtvrťovou notu. Na PSR-3000/1500 je jedna časová jednotka rovná 1/1920 čtvrťové noty
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Typy dat, která se zobrazují na displeji 1-16.
Note
Jednotlivá nota skladby. Nota obsahuje určité číslo noty, které odpovídá stisknuté
klávese, a hodnotu intenzity podle toho, jak silně je klávesa stisknuta.

Ctrl
(Změna nastavení ovladače)
Nastavení ovladačů jako je hlasitost, symetrie (editovaná pomocí mixážního pultu) apod.

Prog
(Změna programu)
Určuje číslo zvuku (programu). Více informací o zprávách o změnách programu a o tom,
jak je nastavit, naleznete ve zvláštní příručce Seznam dat (Seznam zvuků).

P.Bnd
(Pitch Bend - Rozsah tónových výšek)
Programové změny generované ovládáním kotouče pro změnu výšek tónů. tyto
programové změny snižují nebo zvyšují tónovou výšku.

A.T.
(After Touch - Dynamika)
Určuje hodnotu dynamiky (síly stisknutí klávesy).

Typy dat, která se zobrazují na displeji 1-16.
Style
Styl

Tempo
Tempo

Chord (akord)
Základní nota akordu, typ akordu, basový akord

Sect (úsek)
Úsek stylu (Intro, Main, Fill In, Break, Ending)

OnOff (zapnutí a vypnutí)
Zapínání a vypínání jednotlivých kanálů stylu

CH. Vol (hlasitost kanálu)
Hlasitost jednotlivých kanálů stylu

S. Vol (celková hlasitost)
Celková hlasitost stylu
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Zobrazení určitého typu dat (FILTER)
Na editačních displejích se zobrazují různé typy dat. Občas může být obtížné najít ta
data, která chcete editovat. Zde vám může pomoci funkce Filtr. Ta vám totiž umožňuje
určit, které typy dat se mají zobrazit na displeji.

1. Jestliže chcete editovat displeje, stiskněte tlačítko [H] (FILTER).

2. Pomocí tlačítek [2θπ]-[5θπ] zvolte typ dat.

3. Pomocí tlačítek [6θπ]/[7θπ] zaškrtněte zvolené položky.
    [H] (ALL ON)..........................Zaškrtává všechny typy programových změn.
    [I] (NOTE/CHORD).................Vybírá pouze data not nebo akordů; zaškrtnutí
                                                    ve všech dalších políčcích jsou odstraněna.
    [J] (INVERT)...........................Převrací zaškrtnutí ve všech políčcích. Jinými
                                                    slovy, zadává zaškrtnutí u všech políček, která
                                                    předtím byla neoznačena, a naopak.

4. Stisknutím tlačítka [EXIT] proveďte  vlastní nastavení
Stisknutím tlačítek [C]-[E]se spouští příslušný displej Filtru (viz níže)
   MAIN......................................Spouští displej Main Filter.
   CTRL CHG.............................Spouští displej Control Change Filter.
   STYLE....................................Spouští displej Accompaniment Style Filter.

Editování systémových dat (SYS/EX)
Tento výklad použijte po spuštění displejové stránky SYS/EX v kroku číslo 4 oddílu
„Základní postup při editování“.
Z tohoto displeje můžete editovat nahraná systémová data, která nejsou součástí
určitých kanálů,  například tempo a doba (takt). Instrukce pro tento displej jsou v zásadě
stejné jako byly instrukce pro displej editování not a akordů.

Systémová data
ScBar (Score Start Bar)
Určuje první takt ve skladbě.

Tempo
Určuje hodnotu tempa.

Time (Doba)
Označuje dobu.

Key (Tónina)
Určuje tóninu a také nastavení „dur“ nebo „moll“. Toto nastavení se používá pro
zobrazení notového záznamu (funkce pro notový záznam skladby).
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XG Prm (Parametry XG)
Dovoluje vám provádět detailnější změny dat. Více informací o parametrech XG
naleznete ve zvláštní příručce Seznam dat (Formát MIDI dat).

SYS/EX. (System Exclusive)
Zobrazí systémová data ve skladbě. Mějte na  paměti, že nemůžete vytvářet nová data
nebo měnit obsah těchto dat; můžete je nicméně vymazat, vystřihnout, kopírovat a
připojovat.

Meta (Meta data)
Zobrazuje SMF meta data ve skladbě. Mějte na  paměti, že nemůžete vytvářet nová
data nebo měnit obsah těchto dat; můžete je nicméně vymazat, vystřihnout, kopírovat a
připojovat.

Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Editování textů (LYRICS)
Tento výklad použijte po spuštění displejové stránky LYRICS v kroku číslo 4 oddílu
„Základní postup při editování“. Z tohoto displeje můžete editovat nahraná data textů.
Instrukce pro tento displej jsou v zásadě stejné jako byly instrukce pro displej editování
not a akordů.

Data textů
Name (Název skladby)
Určuje název skladby. Spouští okno pro zadávání názvů.

Lyrics (Texty)
Umožňuje zadávat texty.

Codes
(Další ovladače)
CR: Zadá přerušení řádky v textu.
LF: Na PSR-3000/1500 je tento ovladač nedostupný. Na některých MIDI zařízeních
mohou tato data vymazat právě zobrazený text a zobrazit nové nastavení textu.

Zadávání a editování textů

1. Pomocí tlačítek [4θπ]/[5θπ] (DATA ENTRY) spusťte displej pro editování textů.
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2. Spusťte displej pro volbu skladby pomocí tlačítka [I] (SAVE). Na tomto displeji
potom uložte data.

Upozornění:
Nahraná data skladby se ztratí, jestliže zvolíte jinou skladbu nebo vypnete nástroj
před tím, než nahranou skladbu uložíte.

Připojení PSR-3000/1500 přímo
k internetu
Po přímém připojení k internetu si můžete si zakoupit a stáhnout data skladby a další
typy dat ze speciální webové stránky. V tomto oddíle jsou vysvětleny některé termíny
týkající se počítačů a on-line komunikace. Pokud nejste seznámeni s některými zde
používanými termíny, podívejte se do Slovníčku na konci tohoto oddílu.

Připojení nástroje k internetu
Prostřednictvím směrovače nebo modemu vybaveného směrovačem můžete připojit
nástroj k internetu (pomocí ADSL, optického vlákna, kabelu atd.). Instrukce týkající se
připojení ( a také informace o kompatibilních LAN adaptérech, směrovačích atd.) najdete
na webové stránce Yamaha (http://www.yamahapkclub.com/).

Poznámka:
Tuto speciální stránku můžete otevřít po přímém připojení k internetu.

Pro připojení k internetu použijte počítač, protože nastavení modemu nebo směrovače
nelze provádět z nástroje samotného.

Abyste mohli používat internetové spojení, je třeba se nejprve přihlásit u poskytovatele
internetu

Podle typu internetového připojení může být nemožné připojit dvě nebo více zařízení
(například počítač i nástroj). Záleží to na smlouvě s poskytovatelem. Je možné, že se
pomocí PSR-3000/1500 nebude možné připojit. Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte
poskytovatele.

Příklad připojení 1:
Připojení pomocí kabelu (s použitím modemu bez směrovače)
�
* Modem zde znamená ADSL modem, síťová optická jednotka (ONU) nebo kabelový
modem.

Příklad připojení 2:
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Připojení pomocí kabelu (s použitím modemu se směrovačem)
       �
Příklad připojení 3:
Bezdrátové připojení

�

* Modem zde znamená ADSL modem, síťová optická jednotka (ONU) nebo kabelový
modem.

Poznámka:
Některé typy modemů vyžadují přídavný síťový rozbočovač pro připojení k několika
zařízením najednou (například počítači, hudebnímu nástroji a podobně).

Přístup ke speciální webové stránce
Na speciální webové stránce si můžete mimo jiné poslechnout a zakoupit data skladeb.
Jestliže se chcete dostat k této stránce, připojte nástroj k internetu a stiskněte tlačítko
[E] (INTERNET) na displeji Main.
   �
Jestliže chcete zavřít displej s webovou stránkou a vrátit se k operačnímu displeji
nástroje, stiskněte tlačítko [EXIT].

Poznámka:
Návrat k displeji Main
Jakéhokoli displeje se můžete vrátit k displeji Main tím, že stisknete tlačítko [DIRECT
ACCESS] a potom stisknete tlačítko [EXIT].

Zadávání znaků
Instrukce týkající se zadávání znaků na webové stránce jsou uvedeny níže.

Operace na speciální webové stránce

Procházení displejem
Jestliže je  stránka příliš dlouhá na to, aby se celá vešla na displej, objeví se na pravé
straně displeje nástroj pro procházení. Pomocí číselníku [DATA ENTRY] můžete
procházet částmi stránky, které se nevejdou na displej.

�
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Odkazy (Linky)
Jestliže jsou na stránce odkazy, jsou označeny jako tlačítka, barevný text a podobně.
Jestliže chcete zvolit odkaz, stiskněte tlačítka [6θ]/[7θπ]/[8θ]. Jestliže chcete spustit
odkaz, stiskněte tlačítko [8π] (ENTER).
 �
Odkaz můžete zvolit a spustit také pomocí číselníku [DATA ENTRY] a stisknutím tlačítka
[ENTER].

Zadávání znaků
V tomto oddíle se dozvíte, jak na webové stránce zadávat znaky pro vložení hesla,
hledání data a podobně.

1. Jestliže je kurzor na řádce pro zadání znaků (například v okně pro heslo nebo
jiném okně), stiskněte tlačítko [ENTER] a spusťte displej pro zadávání znaků.
�

2. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte požadovaný typ znaků.

3. Pomocí tlačítek [6θ]/[7θπ]/[8θ] posuňte červené zvýraznění k požadovanému
znaku.
K posunutí červeného zvýraznění do požadovaného místa můžete použít také číselník
[DATA ENTRY].

4. Jestliže chcete zadat znaky, stiskněte tlačítko [8π] (ENTER).
Znaky můžete zadat také stisknutím tlačítka [ENTER] na panelu.
mazání znaků
Vymazání znaků
• Jestliže chcete vymazat předchozí znak, stiskněte tlačítko [5π] (DELETE).
• Jestliže chcete smazat určit znak:
1. Posuňte kurzor ke znaku, který chcete vymazat.
    1-1. Pomocí tlačítek [6θ]/[7θπ]/[8θ] přesuňte kurzor na „τυ“ pod
           oknem se znaky.
    1-2 Pohněte kurzorem pomocí tlačítka [8π] (ENTER).
2. Jestliže chcete znak vymazat, stiskněte tlačítko [5π] (DELETE).
• Jestliže chcete vymazat všechny znaky najednou, stiskněte tlačítko [4π] (CLEAR).

Zadávání znaků
1. Posuňte kurzor na požadované místo.
Použijte k tomu stejný postup jako v kroku číslo 1 u „Vymazání znaků“.
2. Pomocí tlačítek [6θ]/[7θπ]/[8θ] přesuňte červené zvýraznění k požadovanému
znaku.
3. Jestliže chcete znak zadat, stiskněte tlačítko [8π] (ENTER).

Zadávání mezetry
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1. Posuňte kurzor na požadované místo.
Použijte k tomu stejný postup jako v kroku číslo 1 u „Vymazání znaků“.
2. Jestliže chcete zadat mezeru, stiskněte tlačítko [5θ] (SPACE).

Zadávání zlomu řádku
Jestliže zvolíte textové okno, které umožňuje zadat více řádek, můžete zadat konec
řádku pomocí  tlačítka [4θ] (RETURN).

5. Pro vlastní zadní znaků stiskněte tlačítko [1θπ] (OK).
Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko [2θπ] (CANCEL).

Návrat k předchozí webové stránce
Jestliže se chcete vrátit k předchozí webové stránce, stiskněte tlačítko [1θπ] (BACK).
Jestliže se chcete vrátit ke stránce zvolené před stisknutím tlačítka [1θπ] (BACK),
stiskněte tlačítko [2θπ] (FORWARD).
              �

Opětné načítání webové stránky a zrušení načítání
webové stránky
Jestliže chcete znovu načíst webovou stránku (abyste si mohli být jisti, že máte poslední
verzi této stránky), stiskněte tlačítko [3θπ] (REFRESH).
Jestliže chcete zrušit načítání webové stránky (když otevírání stránky trvá příliš dlouho),
stiskněte tlačítko [4θπ] (STOP).

Sledování stavu připojení k internetu
Tři ikony v pravé spodní části displeje ukazují aktuální stav internetového připojení.
              �
1. Indikátor Offline
Zobrazuje se, jestliže nástroj není připojen k internetu. Jestliže je vidět tato ikona,
nemůžete si prohlížet žádnou webovou stránku.
2. Indikátor stavu připojení
Ukazuje, že probíhá komunikace se stránkou.
3. Indikátor SSL
Zobrazuje se, jestliže otevřená webová stránka používá SSL a ukazuje, že data jsou
před přenosem kódována.

Poznámka:
SSL (Secure Socket Layer) je způsob ochrany webové komunikace pomocí kódování a
dalších nástrojů
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Nákup a stahování dat
Ze speciální webové stránky si můžete zakoupit a stáhnout data skladeb a další typy dat
pro použití na PSR-3000/1500. Instrukce týkající se nákupu a stahování dat najdete na
webové stránce samotné.

Poznámka:
Jestliže chcete stahovat data na kartu SmartMedia, použijte kartu SmartMedia s ID.

Operace po zakoupení a stáhnutí
Po dokončení stahování se objeví dotaz, zda chcete otevřít displej pro volbu souborů.
Jestliže chcete spustit displej pro volbu souborů, na kterém můžete zvolit stažená data,
zvolte „YES“. Jestliže se chcete vrátit na internetový displej, zvolte „NO“. Jestliže je
otevřen displej pro volbu souborů, stiskněte tlačítko [8π] (UP) pro spuštění nejbližší
složky vyšší úrovně.

Upozornění!
Zakoupená data se ztratí, jestliže vypnete nástroj během stahování.

Kam se mají stáhnutá data ukládat
Kam se mají stažená data ukládat závisí na zvoleném úložním zařízení
• Jestliže je během nákupu zasunuta v nástroji karta SmartMedia:
Stahovaná data se uloží do složky „My Downloads“ na displeji „Card“, který je součástí
displeje pro volbu souboru. Jestliže chcete tuto složku zavřít a spustit nejbližší složku
vyšší úrovně, stiskněte na displeji pro volbu souborů tlačítko [8π] (UP).

• Jestliže během nákupu nebí zasunuta v nástroji karta SmartMedia:
Stahovaná data se uloží do složky „My Downloads“ na displeji „User“, který je součástí
displeje pro volbu souboru. Jestliže chcete tuto složku zavřít a spustit nejbližší složku
vyšší úrovně, stiskněte na displeji pro volbu souborů tlačítko [8π] (UP).

Uložení záložek (Bookmarks) vašich oblíbených
stránek
Můžete si vytvořit „záložky“ stránek, které jste navštívili a v budoucnu je okamžitě
spustit.

1. Je-li právě zvolena požadovaná stránka, stiskněte tlačítko [6π] (BOOK MARK).
Na displeji se objeví aktuální seznam uložených záložek.
Název právě zvolené webové stránky zaregistrované mezi záložky se zobrazí pod tímto
seznamem.

2. Stisknutím tlačítka [3θπ] spusťte displej pro registraci záložek.
             �
3. Pomocí tlačítka [1θπ] (UP/DOWN) zvolte pozici nové záložky.
                    �
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4. Jestliže chcete záložku uložit, stiskněte tlačítko [7θπ] (EXECUTE). jestliže
chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [8θπ] (CANCEL).

5. Jestliže se chcete vrátit k prohlížeči, stiskněte tlačítko [8θπ] (CLOSE).

Otevření stránky se záložkou

1. Pomocí tlačítka [6π] (BOOKMARK) spusťte displej pro záložky.

2. Pomocí tlačítka [1θπ] (UP/DOWN) zvolte požadovanou záložku.
                    �
3. jestliže chcete otevřít stránku odpovídající zvolené záložce, stiskněte tlačítko
[2θπ] (JUMP).

Editování záložek
Na displeji pro záložky (Bookmark) můžete změnit názvy a změnit pořadí záložek nebo
vymazat nepotřebné záložky ze seznamu.
                  �
1. Cursor up/down
Mění zvolenou pozici na seznamu záložek.
2. Jump
Otevírá webovou stránku odpovídající záložce.
3. Add
Používá se k uložení záložky.
4. Change
Mění název zvolené záložky. Stisknutím tlačítka [4θπ] (CHANGE) se spoiuští displej pro
zadávání znaků. Viz výše.
5. Delete
Vymaže zvolenou záložku ze seznamu.
6. Move
Mění pořadí záložek.
    1. Pomocí tlačítka [6θπ] (MOVE) zvolte záložku, kterou chcete
        přesunout.
        Spodní část displeje se změní, což vám umožní zvolit novou pozici záložky.
    2. Pomocí tlačítka [1θπ] (UP/DOWN) zvolte požadovanou pozici.
    3. Stisknutím tlačítka [7θπ] (EXECUTE) přesuňte záložku na
        požadovanou pozici.

Close
Zavírá displej pro záložky a vrací k displeji prohlížeče.
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Změna domovské stránky (Home Page)
U prohlížeče je předem nastavena první stránka speciálních webových stránek jako
domovská stránka. Můžete však nastavit i jinou domovskou stránku

1. Otevřete webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou.

2. Stisknutím tlačítka [5θ] (SETTING) spusťte displej pro nastavení  internetu.

3. Pomocí tlačítka TAB [τ] zvolte BROWSER.
               �

4. Pomocí tlačítka [1θ] (DOWN) zvolte nastavení „Set this page as Home“.

5. Pomocí tlačítek [2θπ]/[3θπ] (EDIT) proveďte nastavení stránky jako domovské
stránky.

6. Jestliže se chcete vrátit k prohlížeči, stiskněte tlačítko [7θπ] (EXECUTE). Jestliže
chcete akci zrušit, stiskněte tlačítko [8θπ] (CANCEL).

Displej pro nastavení internetu (Internet Setting)
Na displeji pro nastavení internetu můžete provádět různá nastavení týkající se připojení
k internetu. Displej pro nastavení internetu má čtyři pod-displeje: Browser, LAN,
Wireless a Others.

Základní postup

1. Stisknutím tlačítka [5θ] (SETTING) spusťte displej pro nastavení internetu.

2. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte požadovaný displej.

3. Pomocí tlačítka [1θπ] (UP/DOWN) zvolte požadovanou položku.
                  �
4. Jestliže chcete spustit příslušný displej pro editování, stiskněte tlačítko
[2θπ]/[3θπ] (EDIT).
U některých položek se editační displej nemusí zobrazit, ale nastavení nebo změny
budou provedeny.

5. Pomocí tlačítka [2θπ] (UP/DOWN) zvolte nastavení nebo změny hodnot.
Totéž můžete provést také pomocí číselníku [DATA ENTRY].
               �
Poznámka:
Zadávání znaků
Po otevření displeje pro zadávání znaků mžete zadávat znaky (viz výše).
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6. Nastavení proveďte stisknutím tlačítka [3π] (ENTER). Jestliže chcete akci zrušit,
stiskněte tlačítko [3π] (CANCEL).

7. Jestliže chcete provést všechna nastavení provedená na displeji pro nastavení
internetu, stiskněte tlačítko [7θπ] (EXECUTE). Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte
tlačítko [8θπ] (CANCEL).

Browser (Prohlížeč)

                 �
1. Encode
Volí typ kódování pro prohlížeč.
2. Home page/Set this page as Home/Restore default Home
Viz výše, „Změna domovské stránky“.
3. Show Images
Obrázky na webové stránce se zobrazují, jestliže je tato funkce zapnuta. Jestliže je tato
funkce vypnuta, obrázky se nezobrazují.
4.Character entry keys
Umožňuje vám zvolit pořadí znaků na virtuální klávesnici pro zadávání znaků. jestliže je
nastaveno „Alphabetical“ jsou klávesy v abecedním pořadí. Jestliže je nastaveno
„ASCII“, klávesy jsou uspořádány jako na běžné „QWERTZ“ klávesnici.
5. Time zone
Určuje nastavení času pro prohlížeč.

LAN
               �
Udělejte si zde poznámku o nastavení pro případ, že je budete muset zadávat znovu.
                     �
1. Use DHCP
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Zde se určuje, zda je či není použito DHCP.
2. DNS server 1/ DNS server 2
Zde se určují adresy hlavního a vedlejšího DNS serveru. Tato nastavení musí být
provedena, jestliže je výše uvedené „Use DHCP“ nastaveno  na „ON (set DNS
manually)“ nebo „OFF“.
3. IP address/Subnet mask/Gateway
Tato nastavení jsou dostupná pouze pokud se nepoužívá DHCP. Tato nastavení musí
být provedena, jestliže je výše uvedené „Use DHCP“ nastaveno  na „OFF“

Wireless LAN
               �
Udělejte si zde poznámku o nastavení pro případ, že je budete muset zadávat znovu.
                         �
1. SSID
Zde se určuje nastavení SSID.
2. Channel
Zde se určuje kanál.
3. Encryption
Zde se určuje zda jsou nebo nejsou data kódována.
4. WEP key type/WEP key lenght/ WEP key
Tato nastavení jsou dostupná pouze jestliže je umožněno kódování. Nastavují typ a
kódovacího klíče.

Others (Další)
                    �
1. Proxy server/Proxy port/Non-proxy server
Zde se určuje jméno proxy serveru, číslo portu a hostitelské jméno pro server jiný než
proxy. Tato nastavení jsou nezbytná pouze pokud používáte proxy server.
2. Delete cookies
Vymaže všechny uložené cookies.
3. Delete all bookmarks
Smaže všechny uložené záložky.
4. Initialize setup
Obnoví původní nastavení displeje pro nastavení internetu (viz níže).
5. Connection Information
Zobrazuje podrobné informace a aktuálním připojení.

Inicializace nastavení internetu
Nastavení funkcí internetu nejsou inicializována při inicializování PSR-3000/1500.
Nastavení internetu je třeba inicializovat zvlášť, způsobem zde popsaným. Inicializací se
obnoví původní nastavení hodnot pro prohlížeč, ale také všechna nastavení provedená
na displejích pro nastavení internetu (Kromě cookies a záložek), včetně nastavení
připojení k internetu.
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1. Stisknutím tlačítka [5θ] (SETTING) spusťte displej pro nastavení internetu.

2. Pomocí tlačítka TAB [υ] zvolte displej OTHERS.

3. Pomocí tlačítka [1θπ] (UP/DOWN) zvolte „Initialize“.
                   �

4. Jestliže chcete inicializovat nastavení internetu, stiskněte tlačítko [2θπ]/[3θπ]
(EDIT).

Vymazání cookies nebo záložek (bookmarks)
Po provedení výše zmíněné inicializace zůstanou cookies a záložky nedotčeny.
Jestliže chcete vymazat cookies nebo záložky, použijte příslušný postup na displeji
OTHERS.

Poznámka:
Cookies obsahují osobní informace.

Slovníček pojmů týkajících se internetu
Bradband
Technologie připojení k internetu (podobně jako ADSL a optické vlákno), které
umo6ňuje rychlou výměnu dat.

Browser (Prohlížeč)
Software používaný k přístupu, hledání a prohlížení webových stránek. U tohoto
nástroje to znamená displej pro prohlížení obsahu webových stránek.

Cookie
Systém, který zaznamenává určité informace, které přenáší uživatel při prohlížení
webových stránek a při používání internetu. Tato funkce je podobná preferenčnímu
souboru u běžných počítačových programů v tom, že si „pamatuje“ určité informace,
jako například jméno uživatele a heslo, takže tyto informace nemusíte zadávat pokaždé,
když chcete navštívit příslušné webovou stránky.

DHCP
Standard nebo protokol, pomocí nějž mohou být IP adresy a další informace o nízko-
úrovňové síťové komunikaci rychle automaticky přiřazeny kdykoli je provedeno připojení
k internetu.

DNS
Systém, který překládá jména počítačů připojených k síti na jejich příslušné IP adresy.
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Download
(Stahování)
Přenášení dat prostřednictvím sítě z většího „hostitelského“ systému do menšího
„klientského“ harddisku nebo jiného ukládacího zařízení - podobá se to kopírování
souborů z harddisku na disketu. U tohoto nástroje jde o přenášení skladeb a dalších dat
z webové stánky do nástroje.

Gateway
Systém, který spojuje různé sítě nebo systémy a umožňuje přenosy a konverze
navzdory rozdílným komunikačním standardům.

Home Page (Domovská stránka)
První stránka, která se objeví po otevření prohlížeče a připojení k internetu.

Internet
Obrovská síť vytvořená z menších sítí. Internet umožňuje vysoko-rychlostní přenos dat
mezi počítači, mobilními telefony a dalšími zařízeními.

IP adresa
Čísla přiřazená jednotlivým počítačům zapojeným v síti, která označují umístění daného
zařízení v síti.

LAN
Zkratka pro „Local Area Network“. Síť, která propojuje skupinu počítačů v určité lokalitě
(jako je například kancelář nebo domácnost) pomocí speciálního kabelu.

Link (Odkaz)
Zvýrazněná slova, tlačítko nebo ikona na webové stránce. Po kliknutí na ně se otevře
další webová stránka.

Modem
Zařízení. které umožňuje přenos dat mezi běžnou telefonní linkou a počítačem. Převádí
digitální signál z počítače na analogový audio signál posílaný telefonní linkou a naopak.

NTP
Zkratka pro „Network Time Protocol“, standard pro nastavení interních systémových
hodin (clock) počítače zapojeného v síti. U tohoto nástroje se k určení hodnot času a
data pro cookies a SSL používají interní hodiny počítače.

Provider (Poskytovatel)
Komunikační společnost, která poskytuje připojení k internetu. Pro připojení k internetu
je nezbytné kontaktovat poskytovatele.

Proxy
Proxy server je server, kterým musí projít všechny počítače v lokální síti před přístupem
k informacím na internetu. Zachycuje všechny nebo označené požadavky na skutečný
server a zkouší je sám splnit. Jestliže to nedokáže, pošle požadavek skutečnému
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serveru. Proxy servery se používají pro zlepšení výkonu a rychlosti, k filtrování
požadavků, obvykle z důvodu zabezpečení před neoprávněným přístupem k interní síti.

Router (Směrovač)
Zařízení pro propojení počítačové sítě. Směrovač je nezbytný, jestliže chcete propojit
několik počítačů v kanceláři nebo domácnosti a umožnit jim přístup na internet a sdílení
dat. Směrovač je obvykle zapojen mezi modemem a počítačem. některé modemy však
mají vestavěný směrovač.

Server
Hardwarový systém nebo počítač používaný jako ústředna pro síť. Zajišťuje přístup
k souborům a další služby.

Site (Stránky)
Webové stránky, skupina jednotlivých webových stránek, které se otevírají společně.
například všechny stránky na adrese, která začíná „http://www.yamaha.com/“ jsou
chápány jako stránky Yamaha.

SSID
Identifikační jméno pro zadání určité sítě v bezdrátovém připojení LAN. Komunikace je
možná jen mezi terminály, jejichž SSID jména se k sobě hodí.

SSL
Zkratka pro „Secure Socket Layer“, standard pro přenášení důvěrných informací (jako
jsou například čísla kreditních karet) přes internet.

Subnet mask
Nastavení používané k rozdělení velké sítě na několik menších sítí.

URL
Zkratka pro „Uniform Resource Locator“, řadu znaků sloužících k identifikaci webových
stránek na internetu. Celý ULR většinou začíná znaky „http://“.

Web page (Webová stránka)
Jednotlivá stránka, z nichž jsou vytvořeny webové stránky

Wireless LAN
Připojení pomocí LAN, které umožňuje přesouvat data bezdrátově, bez kabelů.

Používání mikrofonu (PSR-3000)
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Úprava parametrů vokální harmonie
V tomto oddíle se dozvíte, jak vytvářet vlastní typy vokální harmonie a jaké jsou
podrobné parametry pro editování. Může být vytvořeno a uloženo až deset typů vokální
harmonie.

1. Stiskněte tlačítko [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].
�

2. Pomocí tlačítka [H] (VOCAL HARMONY TYPE) spusťte displej pro volbu typu
vokální harmonie (VOCAL HARMONY TYPE).

3. Pomocí některého z tlačítek [A]-[J] zvolte typ vokální harmonie, který chcete
editovat.
�

4. Pomocí tlačítka [8θ] (EDIT) spusťte displej VOCAL HARMONY EDIT.

5. Jestliže chcete znovu zvolit typ vokální harmonie, použijte k tomu tlačítka
[1θπ]/[2θπ].
Typ vokální harmonie můžete znovu zvolit také pomocí tlačítka [8θπ] (RETURN), kterým
se vrátíte k displeji pro volbu vokální harmonie.
 �
6. Pomocí tlačítek [3θπ]-[5θπ] zvolte parametr, který chcete editovat.

7. Nastavte hodnotu zvoleného parametru.

8. Jestliže chcete uložit upravený typ vokální harmonie, stiskněte tlačítko [I]
(SAVE).

Upozornění!
Tato nastavení se ztratí, pokud zvolíte jiný typ vokální harmonie nebo vypnete
nástroj, aniž by jste provedli uložení.

Parametry, které lze upravovat na displeji VOCAL HARMONY EDIT
VOCODER TYPE
Určuje, jakým způsobem jsou použity harmonické noty pro zvuk mikrofonu, jestliže je
modus harmonie nastaven na „VOCODER“.

CHORDAL TYPE
Určuje, jakým způsobem jsou použity harmonické noty pro zvuk mikrofonu, jestliže je
modus harmonie nastaven na „CHORDAL“.

HARMONY GENDER TYPE
Určuje, zda se změní rod zvuku harmonie či nikoliv.
Off
Rod zvuku harmonie se nezměnil.
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Auto
Rod zvuku harmonie se automaticky změní.

LEAD GENDER TYPE
Určuje, zda a jak se změní rod hlavního vokálního zvuku (tj. přímého zvuku mikrofonu).
Mějte na paměti, že číslo harmonických not se liší podle zvoleného typu. Jestliže je
nastaveno na „Off“, vznikají tři harmonické noty. U jiných nastavení vznikají dvě
harmonické noty.
Off
Nenastane žádná změna povahy harmonie.
Unison
Nenastane žádná změna rodu harmonie. Můžete upravit níže uvedený LEAD GENDER
DEPTH .
Male
Příslušná změna rodu je použita pro hlavní vokál.
Female
Příslušná změna rodu je použita pro hlavní vokál.

LEAD GENDER DEPTH
Upravuje stupeň změny rodu hlavního vokálu. Tento parametr harmonie je dostupný,
když je výše uvedený LEAD GENDER TYPE nastaven na „Off“. Čím vyšší hodnota, tím
„ženštější“ se zvuk harmonie stane. Čím je hodnota nižší, tím je zvuk „mužnější“.

LEAD PITCH CORRECTION
Jestliže je zvoleno „Correct“, tónová výška hlavního vokálu se posouvá po přesných
půltónových krocích. Tento parametr funguje pouze, je-li výše uvedený LEAD GENDER
TYPE nastaven na „Off“.

UPPER GENDER THRESHOLD
Změna rodu se objeví poté, co výška harmonie dosáhne nebo překročí určitý počet
půltónů nad výšku hlavního vokálu.

LOWER GENDER THRESHOLD
Změna rodu se objeví poté, co výška harmonie dosáhne nebo překročí určitý počet
půltónů pod výškou hlavního vokálu.

UPPER GENDER DEPTH
Upravuje stupeň změny rodu použitý pro harmonické noty vyšší než UPPER GENDER
THRESHOLD. Čím vyšší hodnota, tím „ženštější“ se zvuk harmonie stane. Čím je
hodnota nižší, tím je zvuk „mužnější

LOWER GENDER DEPTH
Upravuje stupeň změny rodu použitý pro harmonické noty nižší než LOWER GENDER
THRESHOLD. Čím vyšší hodnota, tím „ženštější“ se zvuk harmonie stane. Čím je
hodnota nižší, tím je zvuk „mužnější.

VIBRATO DEPTH
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Nastavuje hloubku vibrata použitou pro zvuk harmonie. Také ovlivňuje zvuk hlavního
vokálu, jestliže je výše uvedený LEAD GENDER TYPE nastaven jinak než na „Off“.

VIBRATO RATE
Nastavuje rychlost efektu vibrato, také ovlivňuje zvuk hlavního vokálu, jestliže je výše
uvedený LEAD GENDER TYPE nastaven jinak než na „Off“.

VIBRATO DELAY
Určuje délku zpoždění před začátkem efektu vibrato, vyšší hodnoty způsobují delší
zpoždění.

HARMONY 1/2/3 VOLUME
Nastavuje hlasitost první, druhé nebo třetí harmonické noty.

HARMONY 1/2/3 PAN
Určuje stereo pozici (symetrii) první, druhé a třetí harmonické noty.
Random
Stereo pozice zvuku se bude měnit náhodně, kdykoliv bude hráno na  klávesy.
L63>R – c -  L<R63
Při nastavení na L63>R se zvuk přesune doleva, při nastavení na 0 je vycentrován, a při
nastavení na L<R63 se přesune doprava.

HARMONY 1/2/3 DETUNE
Rozladí první, druhou a třetí harmonickou notu podle nastavené hodnoty.

PITCH TO NOTE
Je-li nastaven na „ON“, můžete „hrát“ zvuky PSR-3000/1500 vaším hlasem. (PSR-
3000/1500 sejme výšku vašeho hlasu a převede jí na data not pro tónový generátor.
Mějte však na paměti, že dynamické změny vašeho hlasu neovlivní hlasitost tónového
generátoru.)

PITCH TO NOTE PART
Určuje, které úseky PSR-3000/1500 budou ovládány hlavním vokálem, když je parametr
PITCH TO NOTE nastaven na „On“.

Úprava zvuku mikrofonu a Harmonie
1. Stiskněte tlačítko [MIC SETTING/VOCAL HARMONY].
�

2. Pomocí tlačítka [I] (MIC SETTING) spusťte displej MICROPHONE SETTING.

3. Stisknutím tlačítka TAB [τ] zvolte displej OVERALL SETTING.
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�

4. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte parametr (viz níže), který chcete upravit.

5. Pomocí tlačítek [1θπ]-[8θπ] nastavte hodnotu.

6. Jestliže chcete opustit displej MICROPHONE SETTING, stiskněte tlačítko [EXIT].

Upozornění!
Nastavení provedená na displeji OVERALL SETTING se automaticky uloží do
nástroje, jestliže tento displej opustíte. Jestliže však vypnete nástroj před
opuštěním tohoto displeje, provedená nastavení se ztratí.

Parametry, které lze upravovat na displeji OVERALL SETTING

 3BAND EQ (Třípásmový ekvalizér)
Ekvalizér (EQ) je procesor, který rozděluje frekvenční spektrum na různá pásma, která
mohou být zesilována nebo odstraňována tak, aby to vyhovovalo celkové frekvenční
odezvě. PSR-3000/1500 má špičkový třípásmový digitální ekvalizér pro zvuk mikrofonu.

• Hz…....….Upravuje centrální frekvenci příslušného pásma.
• dB……….Zesiluje nebo odstraňuje frekvence příslušného pásma až po 12 dB.

 NOISE GATE
Tento efekt ztišuje vstupní signál, jakmile vstup z mikrofonu klesne pod určitou úroveň.
to efektivně odstraňuje externí hluk a umožňuje průchod požadovaného signálu (vokál
apod.).
• SW (Switch)…….......Zapíná nebo vypíná zvukovou bránu.
• TH. (Threshold)…….Upravuje vstupní úroveň, při které se zvuková brána
                                     otevírá.

 COMPRESSOR (Kompresor)
Tento efekt udržuje výstupní hladin, jestliže signál z mikrofonu přesáhne určenou
úroveň. Tato funkce je obzvláště užitečná pro zjemnění vokálů, které mají velmi
rozmanitou dynamiku. To efektivně „stlačuje“ signál a činí tiché pasáže zvučnějšími a
zvučné tiššími.

• SW (Switch)………...Zapíná nebo vypíná kompresor.
• TH. (Threshold)……Upravuje vstupní úroveň, při které kompresor začne
                                     fungovat.
• RATIO…………..…...Upravuje rozsah kompresoru.
• OUT……………….....Upravuje konečnou výstupní úroveň.

 VOCAL HARMONY CONTROL (Ovladač vokální harmonie)
Následující parametry určují ovládání harmonie.
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• Ovladač VOCODER
Efekt vokální harmonie je ovládán daty not – notami, které hrajete na klávesnici nebo
notami skladby. Tento parametr vám umožňuje určit, které noty budou použity pro
ovládání harmonie.

SONG CHANNEL
MUTE/PLAY
Pokud je nastaveno „MUTE“, níže zvolený kanál je během hraní na klávesy nebo
přehrávání skladby ztišen (vypnut).        OFF/Channels 1-16
Je-li nastaveno „OFF“, je vypnuto určování harmonie podle dat skladby. Jestliže je
nastaveno na některou z hodnot 1-16, data not (hraných ze skladby na disku nebo
externím MIDI sekvenceru) obsažená v příslušném kanálu jsou použita pro určování
harmonie.

KEYBOARD
OFF
Ovládání harmonie z klávesnice je vypnuto.
UPPER
Noty hrané napravo od místa rozdělení určují harmonii.       LOWER
Noty hrané nalevo od místa rozdělení určují harmonii.

• BAL (Rovnováha)
Umožňuje vám nastavit rovnováhu mezi hlavním vokálem (vaším hlasem) a vokální
harmonií. Zvyšováním této ty se zvyšuje hlasitost vokální harmonie a snižuje se hlasitost
hlavního vokálu. Jestliže je nastavena na L<H63 (L: hlavní vokál, H: harmonie), vychází
pouze vokální harmonie; jestliže je nastavena na L63>H, vystupuje pouze hlavní vokál.

• MODE (Modus vokální harmonie)
Všechny typy vokální harmonie spadají do jednoho ze tří modů, které vytvářejí harmonii
různými způsoby. Efekt harmonie závisí na zvoleném modu vokální harmonie, a tento
parametr určuje, jak je harmonie aplikována na váš hlas. Tři zmíněné mody jsou
popsány níže.

AUTO
Je-li tlačítko [ACMP ON/OFF] nebo [LEFT] nastaveno na ON, a pokud jsou ve skladbě
data akordů, modus je automaticky nastaven na CHORDAL. V ostatních případech je
modus nastaven na VOCODER.

VOCODER
Tóny harmonie jsou určovány tóny, které hrajete na klávesách nebo podle dat skladby.

CHORDAL
Tóny harmonie jsou určovány následujícími třemi typy akordů: akordy hranými v úseku
klávesnice pro hraní akordů (se zapnutým tlačítkem [ACPM]), akordy hranými v  úseku
klávesnice LEFT  (s vypnutým tlačítkem [ACPM] a zapnutým tlačítkem [LEFT]), a akordy
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obsaženými ve skladbě, kterými je ovládána harmonie (nejsou dostupné, pokud skladba
neobsahuje data akordů).

• CHORD (Akord)
Následující parametry určují, která data v nahrané skladbě jsou použita pro detekci
akordů.
OFF
Akordy nejsou detekovány z dat skladby.

XF
Akordy formátu XF jsou použity pro vokální harmonii.

1-16
Akordy jsou detekovány z notových dat v určeném kanálu skladby.

 MIC (Mikrofon)
Následující parametry určují, jak je ovládán mikrofon.
• MUTE
Je-li nastaveno na OFF, zvuk mikrofonu je vypnut.
• VOLUME
Upravuje výstupní hlasitost zvuku mikrofonu.

Nastavení Talk (Mluvení)
Tato funkce vám umožňuje provést různá nastavení pro případ, že bude chtít mezi
jednotlivými skladbami při vystoupení promlouvat k publiku.

1. Stiskněte tlačítko [MIC SETTING/VOCAL HARMONY], kterým se spustí displej
MIC SETTING/VOCAL HARMONY.
�

2. Pomocí tlačítka [I] (MIC SETTING) spusťte displej MICROPHONE SETTING.

3. Stisknutím tlačítka TAB [υ] zvolte displej TALK SETTING.
�

4. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte parametr (viz níže), který chcete nastavit.

5. Pomocí tlačítek [1θπ]-[7θπ] nastavte hodnotu.

6. Jestliže chcete opustit displej MICROPHONE SETTING, stiskněte tlačítko [EXIT].

Upozornění!
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Nastavení provedená na displeji TALK SETTING se automaticky uloží do nástroje,
jestliže tento displej opustíte. Jestliže však vypnete nástroj před opuštěním tohoto
displeje, provedená nastavení se ztratí.

Parametry, které lze upravovat na displeji TALK SETTING
VOLUME
Určuje výstupní hlasitost zvuku mikrofonu.

PAN
Nastavuje stereo symetrii zvuku mikrofonu.

REVERS DEPTH
Nastavuje hloubku efektů reverb použitých pro zvuk mikrofonu.

CHORUS DEPTH
Nastavuje hloubku efektů chorus použitých pro zvuk mikrofonu.

TOTAL VOLUME ATTENUATOR
Určuje zeslabení, které je použito u celkového zvuku (kromě vstupu mikrofonu), které
vám umožňuje efektivně upravovat rovnováhu mezi vaším hlasem a celkovým zvukem
nástroje. Zapíná a vypíná DSP efekt použitý pro zvuk mikrofonu.

DSP MIC ON/OFF
Zapíná a vypíná DSP efekt použitý pro zvuk mikrofonu.Volí typ DSP efektu, který je
použit pro zvuk mikrofonu.

DSP MIC TYPE
Volí typ DSP efektu, který je použit pro zvuk mikrofonu.Nastavuje hloubku efektu DSP,
který je použit pro zvuk mikrofonu

DSP MIC DEPTH
Nastavuje hloubku efektu DSP, který je použit pro zvuk mikrofonu.

Používání PSR-3000/1500 s jinými
zařízeními
�
Upozornění!
Před připojením PSR-3000/1500 k jiným elektronickým zařízením vypněte všechna
tato zařízení. Před vypnutím nebo zapnutím všech zařízení nastavte jejich
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hlasitost na minimum (0). Jinak by to mohlo způsobit elektrický šok nebo
poškození zařízení.

Připojení audio a video zařízení
Poznámka:
Použijte audio kabely a zásuvkové adaptéry s minimálním odporem.

(1) Používání externích audio zřízení pro přehrávání a
nahrávání (Zásuvky [OUTPUT], zásuvky [AUX OUT
(LEVEL FIXED)] a zásuvka [OPTICAL OUT]).
Pomocí těchto zásuvek můžete připojit k nástroji stereo zesilovač a zesílit zvuk nástroje,
nebo můžete připojit magnetofon nebo jiné audio zařízení a nahrát si vlastní hraní na
klávesy. Signál mikrofonu nebo kytary připojené k nástroji (prostřednictvím zásuvky
[MIC.ILINE IN]) bude vycházet zároveň se signálem kláves. Níže je uvedeno schéma
zapojení audio kabelů. Tyto zásuvky jsou umístěny na zadním panelu nástroje.

Upozornění!
Jestliže je nástroj připojen k externímu audio systému, zapněte nejprve PSR-
3000/1500 a potom externí audio systém. Při vypínání toto pořadí obraťte.
Nikdy nespojujte koncovky [OUTPUT] [AUX OUT ((LEVEL FIXED)] s koncovkami
[AUX IN]. Jestliže takto koncovky spojíte, do vstupních koncovek [AUX IN]
vstupuje výstupní signál z koncovek [OUTPUT] [AUX OUT ((LEVEL FIXED)].
Takové spojení může způsobit zpětnou vazbu, která znemožní běžné hraní a může
dokonce PSR-3000/1500 poškodit.

Zásuvky [OUTPUT]
(Standardní sluchátkové zásuvky [L/L+R] a [R])
Jestliže je propojení provedeno, můžete použít ovladač [MASTER VOLUME] k úpravě
hlasitosti zvuku posílaného do externího zařízení.
Spojte pomocí vhodných audio kabelů koncovky OUTPUT [L/L+R]/ [R] na nástroji se
vstupními koncovkami na zapnutých reproduktorech.
Jestliže spojíte PSR-3000/1500 s mono zařízením, používejte pouze koncovku [L/L+R].
             �

Zásuvka [AUX OUT (LEVEL FIXED)]
(Cinče RCA [L] a [R])
Jestliže je spojení provedeno, zvuk je do externího zařízení přenášen s fixní hlasitostí,
bez ohledu na nastavení ovladače [MASTER VOLUME].
Toto zapojení používejte, jestliže ovládáte hlasitost z externího audio zařízení, nebo
jestliže nahráváte zvuk z nástroje na externí audio zařízení.
Spojte pomocí vhodných audio kabelů koncovky AUX OUT  [L]/ [R] (LEVEL FIXED) na
nástroji se vstupními koncovkami na externím audio zařízení.
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(2) Posílání zvuku z externího zařízení do vestavěných
reproduktorů PSR-3000/1500
Do těchto zásuvek můžete být připojen stereo výstup z jiného nástroje, jehož zvuk pak
bude vycházet z vestavěných reproduktorů  PSR-3000/1500.
Spojte pomocí vhodných audio kabelů koncovky AUX IN [L/L+R]/ [R] na nástroji se
vstupními koncovkami na externím audio zařízení (např. externím syntezátorem nebo
tónovým generátorem).
                       �
Upozornění!
Jestliže jsou koncovky AUX IN na PSR-3000/1500 připojeny k externímu zařízení,
zapněte nejprve externí zařízení a potom PSR-3000/1500. Při vypínání postupujte
opačně.

Poznámka:
• Nastavení [MASTER VOLUME] na PSR-3000/1500 ovlivňuje signál přicházející
prostřednictvím koncovek [AUX IN].
• Jestliže spojíte PSR-3000/1500 s mono zařízením, používejte pouze koncovku
[L/L+R].

(3) Zobrazení displeje tohoto nástroje na připojené
televizní obrazovce (PSR-3000)
PSR-3000/1500 můžete připojit k televizi nebo video monitoru a zobrazit texty skladby
nebo obsah displeje na větší obrazovce (například pro sborové zpívání)
Instrukce týkající se připojení jsou uvedeny výše.

Poznámka:
• Nastavte NTSC nebo PAL tak, aby to vyhovovalo standardu, který používá dané video
zařízení.
• Jestliže je zvoleno LYRICS, obsahem výstupního signálu (vycházejícího
prostřednictvím koncovky VIDEO OUT) jsou pouze texty skladby, bez ohledu na to, jaký
displej je spuštěn na nástroji.
• Nesledujte televizi nebo monitor příliš dlouho, protože by to mohlo poškodit váš zrak.
Únavě očí předejděte tím, že si budete dělat přestávky a sledovat vzdálené předměty.

Nastavení video výstupu

1. Spusťte operační displej
[FUNCTION] → [G] VIDEO OUT

2. Pomocí tlačítka [1θπ] vyberte standard, který používá dané video zařízení,
„NTSC“ nebo „PAL“. Pomocí tlačítek [3θπ]/[4θπ] zvolte obsah výstupního video
signálu: obsah displeje (LCD) nebo texty (LYRICS).
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(4) Připojení mikrofonu nebo kytary (koncovka
MIC./LINE IN) (PSR-3000)
Po připojení mikrofonu k k zásuvce [MIC./LINE IN] (standardní ¼ palcová zásuvka pro
sluchátka) můžete zpívat s doprovodem kláves  nebo přehrávané skladby (KARAOKE).
Kytara nebo hlas znějí z vestavěných reproduktorů PSR-3000/1500. Instrukce týkající se
připojení jsou uvedeny výše. Pokud připojujete zařízení s vysokou úrovní výstupu,
nezapomeňte přepnout [MIC.LINE] na „LINE“.

(5) Používání pedálu (nožního přepínače) nebo
nožního ovladače (koncovka [FOOT PEDAL])
Dvě zásuvky FOOT PEDAL jsou předem nastaveny pro následující použití.

• Zásuvka FOOT PEDAL 1
Po připojení nožního přepínače Yamaha FC4 nebo FC5 k této koncovce můžete vypínat
nebo zapínat sustain. Nožní přepínač funguje jako pedál u klavíru - sešlápněte jej,
chcete-li sustain; uvolněte jej, chcete-li dosáhnout normálního zvuku..

• Zásuvka FOOT PEDAL 2
Po připojení přídavného nožního ovladače Yamaha FC7 k této koncovce můžete nohou
ovládat upravovat hlasitost během hraní na PSR-3000/1500.
                                           �
                                                      Pedály

�
Nožní přepínač FC4 (přídavný)
                                 Nožní přepínač FC5 (přídavný)
                                                                               Nožní ovladač FC7 (přídavný)

Upozornění!
Nezapomeňte před připojením nebo odpojením pedálu nástroj vypnout.

Přiřazení různých funkcí jednotlivým pedálům
                      �
Funkce, které jsou předem přiřazeny jednotlivým pedálům mohou být změněny.
Například můžete nožním přepínačem zapínat nebo vypínat přehrávání stylu nebo
nožním ovladačem kontinuálně měnit tónovou výšku.

1. Spusťte operační displej
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[FUNCTION] → [D] CONTROLLER → TAB [τ] FOOT PEDAL

2. Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte jeden nebo dva pedály, kterým chcete  přiřadit
určité funkce.

3. Pomocí tlačítka [1θπ] zvolte funkce, které chcete přiřadit pedálům zvoleným
v kroku číslo 2.
Seznam funkcí pedálů je uveden níže.

4. Pomocí tlačítek [2θπ]-[8θπ] nastavte podrobnosti pro zvolené funkce.
Dostupné parametry se liší podle funkce zvolené v kroku číslo 3. Podrobnosti o
parametrech jsou uvedeny níže.

5. Sešlápnutím pedálu zkontrolujte, zda pedál ovládá zvolenou funkci.

Nastavení polarity pedálu
Fungování pedálu se může lišit podle toho, jaký pedál připojíte k nástroji. U některého
pedálu se může sešlápnutím daná funkce zapínat, zatímco u jiného se může vypínat.
Polaritu pedálu můžete přepnout stisknutím tlačítka [I] (PEDAL POLARITY).

Zde jsou podrobné informace o funkcích pedálů. Funkce označené „*“ lze ovládat pouze
nožním ovladačem. K jejich správnému fungování nestačí nožní přepínač.

Funkce, které mohou být přiděleny pedálu (nožnímu přepínači nebo nožnímu
ovladači)
VOLUME*
Umožňuje vám použít pedál pro ovládání hlasitosti. Můžete zapínat nebo vypínat tuto
funkci pedálu pro jednotlivé úseky na tomto displeji.

SUSTAIN
Umožňuje vám použít pedál pro ovládání sustainu. Jestliže je pedál sešlápnut, hrané
noty znějí déle. Uvolnění pedálu okamžitě zastaví prodlužování not.

SOSTENUTO
Umožňuje vám použít pedál pro ovládání efektu Sostenuto.Jestliže sešlápnete a držíte
pedál, bude prodloužena pouze první nota (nota, kterou jste hráli při sešlápnutí pedálu).
To například umožňuje prodloužit akord, zatímco ostatní noty jsou hrány staccato.

SOFT
Umožňuje vám použít pedál pro ovládání změkčujícího efektu. Jestliže stisknete nožní
přepínač, změkčující efekt bude použit na noty kláves. Tento efekt má vliv pouze na
některé zvuky.

GLIDE
Jestliže sešlápnete pedál, výška tónu se změní a po uvolnění pedálu se vrátí k normální
výšce.
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PORTAMENTO
Efekt portamento (plynulý přechod mezi dvěma notami) lze vytvořit sešlápnutím pedálu.
Portamento se vytváří, když jsou noty hrány stylem legato (to znamená, že nota je
hrána, zatímco předcházející nota je stále držena). Doba portamenta může být
nastavena prostřednictvím displeje mixážního pultu. Tato funkce nemá žádoucí vliv na
některé zvuky typu „Natural“, které potom znějí nepatřičně.

PITCHBEND*
Sešlápnutím pedálu se mění výška tónu nahoru nebo dolů.

MODULATION*
Použije efekt vibrato pro noty hrané na klávesách. Sešlápnutím pedálu se hloubka
efektu zvyšuje.

DSP VARIATION
Umožňuje vám zapínat nebo vypínat funkci DSP VARIATION.

HARMONY/ECHO
Umožňuje vám zapínat nebo vypínat efekt HARMONY/ECHO.

VOCAL HARMONY (PSR-3000)
Umožňuje vám zapínat nebo vypínat funkci VOCAL HARMONY.

TALK (PSR-3000)
Umožňuje vám zapínat nebo vypínat funkci TALK.

SCORE PAGE +
Když je skladba zastavena, můžete přejít na příští stránku notového zápisu.

SCORE PAGE -
Když je skladba zastavena, můžete přejít na předchozí stránku notového zápisu.

SONG PLAY/PAUSE
Stejná funkce jakou má tlačítko SONG [PLAY/PAUSE].

SONG START/STOP
Stejná funkce jakou má tlačítko SONG [START/STOP].

STYLE START/STOP
Stejná funkce jakou má tlačítko STYLE [START/STOP].

TAP TEMPO
Stejná funkce jakou má tlačítko [TAP].

SYNCHRO START
Stejná funkce jakou má tlačítko [SYNC START].
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SYNCHRO STOP
Stejná funkce jakou má tlačítko [SYNC STOP].

INTRO 1-3
Stejná funkce jakou mají tlačítka [INTRO I-III].

MAIN A-D
Stejná funkce jakou mají tlačítka [MAIN VARIATION A-D].

FILL DOWN
Po „Fill-in“  automaticky následuje úsek „Main“, tlačítko nejblíže vlevo.

FILL SELF
Po „Fill-in“  automaticky následuje úsek „Main“, který hrál předtím.

FILL BREAK
Po „Break“  automaticky následuje úsek „Main“, který hrál předtím.

FILL UP
Po „Fill-in“  automaticky následuje úsek „Main“, tlačítko nejblíže vpravo.

ENDING1-3
Stejná funkce jakou mají tlačítka [ENDING/rit. I-II].

FADE IN/OUT
Stejná funkce jakou má tlačítko [FADE IN/OUT].

FING/ON BASS
Pedál se střídavě přepíná mezi dvěma typy prstokladu akordů: „Fingered“ a „On Bass“
(viz. výše).

BASS HOLD
Jestliže je sešlápnutý pedál, basové noty stylu se zachovají, přestože se akord změní.
Pokud je prstoklad nastaven na „AI FULL KEYBOARD“, tato funkce nefunguje.

PERCUSSION
Nožní přepínač hraje perkusní nástroje zvolené [4θπ]-[8θπ] tlačítky. Ke zvolení
požadovaného perkusního nástroje můžete použít klávesnici.

RIGHT1 ON/OFF
Stejná funkce jakou má tlačítko PART ON/OFF [RIGHT1].

RIGHT2 ON/OFF
Stejná funkce jakou má tlačítko PART ON/OFF [RIGHT2].

LEFT ON/OFF
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Stejná funkce jakou má tlačítko PART ON/OFF [LEFT].

OTS+
Obnoví nejbližší vyšší Jednoduché nastavení (OTS).

OTS-
Obnoví nejbližší nižší Jednoduché nastavení (OTS).

Poznámka:
Funkce Sostenuto a Portamento nemají žádný vliv na zvuky varhanních píšťal, přestože
jsou přiřazeny k pedálům.

Nastavitelné parametry pro jednotlivé funkce
Níže uvedené parametry odpovídají tlačítkům [2θπ]-[8θπ] a jejich dostupnost záleží na
zvoleném typu ovladače. Jestliže je například zvolen ovladač SUSTAIN, objeví se na
displeji automaticky parametry „HALF PEDAL POINT“, „RIGHT1“, „RIGHT2“ a „LEFT“.

SONG, STYLE, MIC*, M.PAD, LEFT, RIGHT1, RIGHT2
Určují party, které budou pedálem ovlivněny.
* Dostupné pouze na PSR-3000.

UP/DOWN
Jestliže je zvoleno GLIDE nebo PITCHBEND, určuje, zda bude výška tónu zvýšena
nebo snížena.

RANGE
Jestliže je zvoleno GLIDE nebo PITCHBEND, určuje rozsah změn výšky, v půl tónech.

ON SPEED
Jestliže je zvoleno GLIDE, určuje rychlost změny výšky po sešlápnutí pedálu.

OFF SPEED
Jestliže je zvoleno GLIDE, určuje rychlost změny výšky po sešlápnutí pedálu.

KIT
Jestliže je pedálu přiřazena funkce PERCUSION, zobrazí se všechny bicí soupravy,
takže si můžete vybrat, kterou z nich chcete ovládat pedálem.

PERCUSION
Jestliže je pedálu přiřazena funkce PERCUSION, zobrazí se všechny zvuky bicí
soupravy, takže si můžete vybrat, který ze zvuků bicích souprav chcete ovládat
pedálem.
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(6) Připojení externích MIDI zařízení (Koncovky
[MIDI] )
Pomocí standardního MIDI kabelu připojte externí MIDI zařízení do MIDI koncovek na
PSR-3000/1500.

MIDI IN.......................Přijímá MIDI zprávy z externího MIDI zařízení.

MIDI OUT...................Vysílá MIDI zprávy generované v PSR-3000/1500.

O tom, co je MIDI, a jak jej můžete efektivně používat, se dozvíte v těchto kapitolách:
                    • Co je MIDI? (viz níže)
                    • Co můžete provádět s MIDI (viz níže)
                    • Nastavení MIDI (viz níže)

Připojení počítače nebo USB zařízení

(6)(7) Připojení k počítači (Koncovky [USB TO HOST] a
[MIDI])
Po připojení počítače ke koncovkám [USB TO HOST] nebo [MIDI] můžete
prostřednictvím MIDI přenášet data mezi nástrojem a počítačem, a využívat tak
důmyslných počítačových hudebních programů. Nezapomeňte, že také třeba
nainstalovat příslušný USB MIDI ovladač.
Následující instrukce se týkají připojení a používání těchto koncovek.

Poznámka:
Jestliže používáte počítač, který má USB rozhraní, doporučujeme vám připojit nástroj
k počítači raději prostřednictvím USB než pomocí MIDI.

Poznámka:
Ovladač
Ovladač je software, který zajišťuje rozhraní pro přesuny dat mezi operačním systémem
počítač a připojeným hardwarovým zařízením. Jestliže chcete připojit nástroj k počítači,
je třeba nainstalovat příslušný USB MIDI ovladač.

(Následující vysvětlení je rozděleno do dvou částí, protože se týká dvojího typu
připojení: připojení ke koncovce [USB TO HOST] a připojení ke koncovce [MIDI].)

• Připojení ke koncovce [USB TO HOST]
Jestliže připojujete nástroj k počítači prostřednictvím USB, používejte k propojení
koncovky [USB TO HOST] na nástroji a USB koncovky na počítači standardní USB
kabel (s logem USB). Potom nainstalujte USB MIDI ovladač.
           �
Poznámka:
Koncovky [USB TO HOST] a [USB TO DEVICE]
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Na tomto nástroji jsou dva různé typy USB koncovek: [USB TO HOST] a [USB TO
DEVICE]. Dávejte si pozor, abyste si nepletli tyto dvě koncovky a příslušné kabelové
konektory. Dbejte na to, aby byly zástrčky připojeny správným směrem. Vysvětlení
týkající se koncovky [USB TO DEVICE] jsou v následujícím oddíle.

Upozornění!
Preventivní opatření týkající se používání koncovky [USB TO HOST]
Při připojování počítače ke koncovce [USB TO HOST] dávejte pozor na následující věci.
Jestliže na ně dbát nebudete, riskujete, že počítač „zatuhne“ a data se poškodí nebo
ztratí. Jestliže počítač nebo nástroj „zatuhne“, vypněte nástroj a restartujte počítač.
• Před připojením počítače ke koncovce [USB TO HOST] vypněte všechny na
  počítači používané aplikace, opusťte úsporný nebo spánkový režim počítače a
  vypněte PSR-3000/1500.
• Před vypnutím nástroje nebo odpojením USB kabelu z počítače nebo nástroje
  proveďte následující úkony:
  - Zavřete všechny softwarové aplikace na počítači.
  - Ujistěte se, že mezi počítačem a nástrojem nedochází k přenosu dat. (Data
    jsou přenášena pouze hraním not na klávesnici nebo při přehrávání skladby.)
• Po připojení USB zařízení k počítači byste měli počkat šest nebo více sekund
mezi provedením následujících operací: Při vypnutí a opětném zapnutí nástroje,
nebo při střídavém vysouvání a zasouvání USB kabelu.

Poznámka:
• Krátce po připojení USB je nástroj schopen přenášet data.
• Při spojování nástroje s počítačem pomocí USB kabelu provádějte spojení přímo, nikoli
přes USB rozbočovač.
• Informace o nastavení sekvenčního softwaru najdete v návodu k používání pro
příslušný software.

• Připojení ke koncovkám [MIDI]
Jsou dva způsoby, jak připojit nástroj prostřednictvím MIDI k počítači. Jestliže používáte
počítač s MIDI rozhraním, propojte koncovku MIDI OUT na počítači s koncovkou [MIDI
IN] na nástroji a koncovku [MIDI OUT] na nástroji spojte s koncovkou MIDI IN na
počítači.
�
                                                             Počítač s instalovaným MIDI rozhraním

Druhé možné připojení počítá se zvláštním externím MIDI rozhraním připojeným
k počítači prostřednictvím USB portu nebo sériového portu (pro modem nebo tiskárnu).
Pomocí standardního USB kabelu propojte koncovku MIDI OUT na externím zařízení
s koncovkou [MIDI IN] na nástroji a koncovku [MIDI OUT] na nástroji spojte s koncovkou
MIDI IN na externím zařízení.

�
                                                                 USB port nebo sériový port
                                                                (pro modem nebo tiskárnu)
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Poznámka:
Dbejte na to,abyste používali správné MIDI rozhraní na počítači.

(8) Připojení k USB-type LAN adaptéru a USB úložnímu
zařízení (prostřednictvím koncovky [USB TO DEVICE]
Existují dva způsoby použití koncovky [USB TO DEVICE] na spodním panelu nástroje.
(PSR-3000/1500 má dvě tyto koncovky.)

• Po připojení k adaptéru USB-type  LAN můžete stahovat hudební data přímo ze
speciální webové stránky.
• Po připojení nástroje k USB úložnímu zařízení pomocí standardního USB kabelu
můžete ukládat vytvořená data na připojené zařízení, nebo data z tohoto zařízení
načítat.

Poznámka:
Koncovky [USB TO HOST] a [USB TO DEVICE]
Na tomto nástroji jsou dva různé typy USB koncovek: [USB TO HOST] a [USB TO
DEVICE]. Dávejte si pozor, abyste si nepletli tyto dvě koncovky a příslušné kabelové
konektory. Dbejte na to, aby byly zástrčky připojeny správným směrem. Vysvětlení
týkající se koncovky [USB TO HOST] jsou v předchozím oddíle.

Použití USB úložního zařízení
Po připojení nástroje k USB úložnímu zařízení pomocí standardního USB kabelu
můžete ukládat vytvořená data na připojené zařízení, nebo data z tohoto zařízení
načítat. Následující výklad se týká připojení a používání tohoto úložního zařízení.

• Kompatibilní USB úložní zařízení
Ke koncovce [USB TO DEVICE] mohou být připojena maximálně dvě úložní zařízení
(například disketa, harddisk, CD.ROM, flash paměť a podobně). (Jestliže je to třeba,
použijte USB rozbočovač.) Jiná USB zařízení jako je například počítačová klávesnice
nebo myš zde  nelze používat. Nástroj nemusí podporovat všechna komerčně dostupná
USB úložní zařízení.Yamaha vám nemůže zaručit náležité fungování USB úložního
zařízení, které zakoupíte. Před koupí tohoto zařízení se zeptejte autorizovaného
prodejce společnosti Yamaha nebo se podívejte na následující webovou stránku:
http://www.yamahapkclub.com/

Poznámka:
Jednotka CD-ROM
Ačkoli jednotky CD-R/RW mohou být použity k načítání dat, nelze je použít k ukládání
dat.
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1. Pomocí standardního kabelu připojte USB úložní zařízení ke koncovce [USB TO
DEVICE].

2. Potom opusťte displej pro volbu a vraťte se k displeji (nebo na displeji pro
volbu stiskněte zároveň tlačítka TAB [τ] a [υ]). Automaticky se spustí displeje USB
(USB 1, USB 2 atd.), které vám umožní uložit data nebo načítat data z připojených
zařízení.

Poznámka:
USB rozbočovač (hub)
Jestliže připojíte dvě nebo tři zařízení (například USB úložní zařízení a LAN adaptér),
použijte USB rozbočovač. USB rozbočovat musí být zapnut a musí mít vlastní napájení.
Lze používat pouze USB rozbočovač. Jestliže se při použití rozbočovače objeví na
displeji zpráva o chybě, odpojte rozbočovač z nástroje, poto nástroj zmovu zapněte a
znovu připojte USB rozbočovač.

Poznámka:
Displej USB
Displejů označujících připojení jednotlivých USB zařízení (USB 1, USB 2 atd.) může být
zobrazeno až 20. Čísla nejsou fixní a mohou se změnit podle toho, jak zařízení
připojujete a odpojujete.

Poznámka:
Kontrola zbývající paměti na USB úložním zařízení
Zbylou paměť můžete zkontrolovat následujícím způsobem:
[FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [τ]/[υ] MEDIA
Pomocí tlačítek [A]/[B] zvolte na tomto displeji zařízení a stiskněte tlačítko [F]
(PROPERTY).

Formátování USB úložního zařízení
Jestliže je připojeno USB úložní zařízení nebo jestliže je vloženo médium, objeví se
výzva k formátování zařízení nebo média. Jestliže chcete, můžete provést formátování.

Upozornění!
Formátováním se odstraní všechna předešlá data. Buďte proto při formátování opatrní.

Upozornění!
Nezapínejte a nevypínejte USB úložní zařízení příliš často, ani často neodpojujte a
nepřipojujte USB kabel. Může to způsobit „zatuhnutí“ nástroje. NEODPOJUJTE kabel,
jestliže nástroj přenáší data (například při ukládání, kopírování nebo smazávání), také
NEVYNDÁVEJTE médium ze zařízení ani nástroj a zařízení NEVYPÍNEJTE. Mohla by
se tím poškodit data, nástroj nebo zařízení.

Ochrana dat proti zápisu
Abyste zabránili nechtěnému smazání dat, použijte ochranu proti zápisu. Jestliže
ukládáte data do USB úložního zařízení nezapomeňte ochranu proti zápisu odstranit.
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Poznámka:
Přestože je počítač připojen ke koncovce [USB TO HOST]a USB úložní zařízení je
připojeno ke koncovce [USB TO DEVICE], nelze ovládat USB úložní zařízení z počítače
prostřednictvím nástroje.

Poznámka:
Ačkoli nástroj podporuje standard USB 1.1, můžete k němu připojit i USB úložní zařízení
se standardem 2.0. Rychlost přenosu však bude stejná jako u USB1.1.

• Zálohování dat na počítači
Jestliže jste uložili data na kartu SmartMedia nebo do USB úložního zařízení, můžete je
zkopírovat na harddisk v počítači a potom se soubory libovolně manipulovat. Připojte
zařízení tak, jak je vidět na následujícím obrázku.

Uložte interní data na kartu SmartMedia nebo do USB úložního zařízení.
                  �
                                                      �
Odpojte USB úložní zařízení z nástroje a připojte je k počítači. Uložte data jako soubory
a uspořádejte je jako se soubory nebo složky.
                      �

Poznámka:
Vytvořená data můžete zálohovat také jejich uložením na kartu SmartMedia vloženou do
slotu CARD.

Kopírování souborů z harddisku počítače do USB úložního zařízení
Soubory na harddisku počítače můžete přesunout do nástroje tak, že je nejprve
zkopírujete na úložní médium a potom připojíte nebo vložíte médium k nástroji.
Z harddisku počítač mohou být na kartu SmartMedia nebo do USB úložního zařízení
kopírována nejen data souborů vytvořených na nástroji samotném, ale také soubory
Standard MIDI nebo soubory ve formátu stylů vytvořené na jiných zařízeních. jestliže
jste data zkopírovali, zasuňte kartu do slotu CARD nebo připojte zařízení ke koncovce
[USB TO DEVICE] na nástroji, a přehrávejte data na nástroji.

Kopírování souborů z harddisku počítače do USB úložního zařízení.
                  �
Odpojte USB úložní zařízení z počítače a připojte je k nástroji.
                                                 �
Načítání souborů u USB úložního zařízení do nástroje.
                       �
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Co je MIDI?
Jednoduše řečeno je MIDI standard způsob přenosu dat, který umožňuje snadné
ovládání elektronických digitálních hudebních nástrojů a dalších zařízení. Pro lepší
představu vezměme například akustický klavír a klasickou kytaru, jako zástupce
klasických nástrojů. U klavíru zahrajete na klávesu, kladívko uvnitř udeří na některou ze
strun a tón zazní. U kytary přímo brnknete na strunu a tón se rozezní.
Ale jakým způsobem hraje tóny digitální nástroj?

• Vytváření tónů na akustické kytaře:
                                �
                                   Brnknutím na strunu se rezonancí vytváří zvuk.

• Vytváření tónů na digitálním nástroji:
�
                                Podle informací získaných hraním na klávesnici zazní samplované noty
                                uložené v tónovém generátoru prostřednictvím reproduktorů.

U elektronického nástroje je samplovaný tón (předem nahraný tón) uložený v sekci
tónového generátoru (elektronický obvod) přehráván na základě informací získaných
z klávesnice a prostřednictvím reproduktorů.

Nyní pojďme prozkoumat, co se děje při přehrávání nahrávky. Při přehrávání hudebního
CD (například nahrávky klavírního sóla) slyšíte aktuální zvuk (vibrace vzduchu)
akustického nástroje. Tomu se říká audio data, a jsou odlišná od MIDI dat.

Nahrávání a přehrávání hudební produkce na akustickém nástroji (audio data).
�
             Nahrávání                                       Přehrávání

V tomto případě je aktuální akustický zvuk klavíristova hraní zachycován na nahrávce
jako audio data, a ta jsou nahrána na CD. Klavír samotný není nezbytný, protože
nahrávka obsahuje vlastní zvuk klavíru, reproduktory jej reprodukují.

Nahrávání a přehrávání hudební produkce u digitálního nástroje (MIDI data).

                 Nahrávání                                       Přehrávání
�
Poznámka:
V případě digitálních nástrojů se audio signály vysílají přes výstupní koncovky (například
AUX OUT) na daném nástroji.

Ovladač a tónový generátor na výše uvedené ilustraci jsou ekvivalenty akustického
klavíru z výše uvedeného příkladu. Hudebníkovo hraní na klávesy je zachycováno jako
MIDI data. Pokud chcete nahrát hudební představení akustického klavíru, potřebujete
zvláštní nahrávací vybavení. PSR-3000/1500 má ale vestavěný sekvencer, který vám
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umožňuje představení nahrávat, aniž by bylo nutné mít toto zvláštní nahrávací vybavení.
Váš digitální nástroj – PSR-3000/1500 – vám umožňuje jak nahrávat, tak přehrávat data.
                    �
Je však třeba mít nějaký zdroj zvuku, který by vytvářel zvuk vycházející z reproduktorů.
Tuto funkci plní tónový generátor PSR-3000/1500. Nahraná hudební produkce je
reprodukována sekvencerem přehrávajícím data skladby pomocí tónového generátoru,
který je schopný přesně vytvářet zvuky různých hudebních nástrojů – včetně klavíru.
Z určitého hlediska lze říct, že vztah mezi sekvencerem a tónovým generátorem je
podobný jako vztah mezi klavíristou a klavírem. Protože digitální nástroj pracuje
s přehrávanými daty nezávisle na aktuálních zvucích, je možno si poslechnout klavírní
skladbu hranou jiným nástrojem, například kytarou nebo houslemi.

Poznámka:
Ačkoliv jde o jeden hudební nástroj, může být PSR-3000/1500 brán jako složenina
několika elektronických komponent: ovladače, tónového generátoru a sekvenceru.

Nyní s konečně podíváme na vlastní data, která mohou být nahrána nebo sloužit jako
základ pro hraní zvuků. Například hrajete čtvrťovou notu „C“ na klávesách PSR-
3000/1500 s použitím zvuku koncertního křídla. Na rozdíl od akustického nástroje, z
něhož vychází rezonující tón, elektronický nástroj vysílá z kláves informaci jako
například „jaký zvuk“, „jaká klávesa“, „jak silně“, „kdy byla stisknuta“ a „kdy byla
uvolněna“. Potom se všechny tyto informace změní v číselnou hodnotu, která se odešle
do tónového generátoru. Tónový generátor podle těchto čísel hraje uložené
nasamplované noty.

 Příklad klávesových dat
Číslo zvuku (jaký zvuk)
01 (klavírní křídlo  - „grand piano“)

Číslo noty (jaká klávesa)
60 (C3)

Zapnutí noty (kdy byla stisknuta) a vypnutí noty (kdy byla uvolněna)
Doba vyjádřená numericky (čtvrťová nota)

Intenzita (jak silně)
120 (silně)

Panelové operace na PSR-3000/1500, například hraní na klávesy a výběr zvuků, jsou
zpracovány a uloženy jako MIDI data. Také styly automatického doprovodu a skladby
jsou složeny z MIDI dat.

MIDI je zkratka pro „Musical Instruments Digital Interface“ („Rozhraní digitálních
hudebních nástrojů“). MIDI umožňuje elektronickým hudebním nástrojům komunikovat
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mezi sebou, posílat nebo přijímat zprávy a MIDI data týkající se not, změn ovladačů,
programových změn atd.
PSR-3000/1500 může ovládat MIDI zařízení pomocí přenášených dat týkajících se not a
různých typů ovladačů. PSR-3000/1500 může být ovládáno přicházejícími MIDI
zprávami, které automaticky určují způsob generování tónů, volí MIDI kanály, zvuky a
efekty, mění hodnoty parametrů a také samozřejmě přehrají zvuky určené různým
partům.

Poznámka:
MIDI data mají oproti audio datům následující výhody:
• Množství dat je mnohem menší, takže MIDI skladby můžete snadno ukládat na
disketu.
• Data mohou být efektivně a snadno editována včetně změny zvuku a transformace
dat.

MIDI zprávy mohou být rozděleny do dvou skupin: kanálové zprávy a systémové zprávy.

 Kanálové zprávy
PSR-3000/1500 je elektronický nástroj, který pracuje se šestnácti MIDI kanály (nebo
třiceti dvěma kanály pro MIDI data, jestliže je použita koncovka [USB]). To  se obyčejně
vyjadřuje tak, že „může hrát 16 nástrojů najednou“. Kanálové zprávy přenášejí
informace - například o zapnutí nebo vypnutí tónu a programové změně - pro všech 16
kanálů.

Název zprávy
Operace PSR-3000/1500 / Panelové nastavení

Nota ON/OFF
Zprávy, které se tvoří, při hraní na klávesy. Každá zpráva zahrnuje určité číslo noty,
které odpovídá klávese, která je stisknuta, plus hodnotu intenzity založenou na tom, jak
silně byla klávesa stisknuta.

Změna programu
Volba zvuku (nastavení ovládání výběru změny banky MSB/LSB).

Změna ovladače
Hlasitost, stereo symetrie (mixážní pult), atd.

Pitch Bend
Operace s kolečkem PITCH BEND

Poznámka:
Hudební data všech skladeb a stylů jsou zpracována jako MIDI data.

MIDI kanály
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Hudební MIDI data jsou přiřazena některému z šestnácti MIDI kanálů. Pomocí těchto
kanálů 1 - 16 mohou být přes MIDI kabel posílána data šestnácti různých nástrojů
najednou.

MIDI kanály můžete chápat jako televizní kanály. Každá televizní stanice vysílá přes
určitý kanál. Televizor přijímá z několika televizních stanic mnoho různých programů
najednou a vy můžete zvolit příslušný kanál pro určitý program.
           �
MIDI pracuje na stejném principu. Vysílající nástroj posílá MIDI data v určitém MIDI
kanálu („MIDI Transmit Channel“) do přijímajícího nástroje prostřednictvím MIDI kabelu.
Jestliže se MIDI kanál přijímajícího nástroje („MIDI Receive Channel“) hodí ke kanálu
vysílajícího nástroje, přijímající nástroj bude hrát podle dat vyslaných z vysílajícího
nástroje.

        �
          Přenášení MIDI kanálu 2                   Příjem MIDI kanálu 2

Poznámka:
Klávesnice PSR-3000/1500 a interní tónový generátor jsou také spojeny prostřednictvím
MIDI (viz výše).

Například může být zároveň přenášeno několik stop (kanálů) – včetně dat stylu.

Příklad: Nahrávání automatického doprovodu z PSR-3000/1500 do externího
sekvenceru.
�
Jak můžete vidět, je při přenášení dat důležité určit, která data mají být poslána do
jednotlivých MIDI kanálů (viz níže). PSR-3000/1500 vám také umožňuje určit, jakým
způsobem mají být přehrávána přijímaná data (viz níže).

 Systémové zprávy
Tato data jsou společně využívána celým MIDI systémem. Systémové zprávy zahrnují
zprávy, jako jsou výhradní zprávy („Exclusive Messages“), které přenášejí data
specifická pro jednotlivé výrobce nástrojů; a zprávy v reálném čase, které ovládají MIDI
zařízení.

Název zprávy
Operace PSR-3000/1500 / Panelové nastavení

System Exclusive Message (Výhradní systémové zprávy)
Nastavení typu efektu (mixážní pult) atd.

Zprávy v reálném čase
Nastavení hodin, operací Start/Stop
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Zprávy přenášené nebo přijímané pomocí PSR-3000/1500 jsou zobrazeny na schématu
„MIDI Data Format“ a „MIDI Implementation“ v samostatné příručce Seznam dat.

Co můžete provádět s MIDI
 Nahrávání dat hudební produkce (kanály 1 - 16) pomocí programu pro automatický

doprovod do externího sekvenceru (například počítače). Po nahrání editujte data
pomocí sekvenceru a potom je znovu přehrajte na PSR-3000/1500.

                                                                     Příjem MIDI
         �
                                                                     Přenos MIDI               Počítač nebo sekvencer

Jestliže chcete použít PSR-3000/1500 jako XG kompatibilní multi-témbrální tónový
generátor, nastavte na displeji pro příjem MIDI (viz výše) přijímající part pro MIDI kanály
1 – 16 na „SONG“.

 Ovládání PSR-3000/1500 z externí MIDI klávesnice.

                                                                   Příjem MIDI
        �

Kompatibilita dat MIDI
Zde se dozvíte základní informace o kompatibilitě dat: zda mohou jiná MIDI zařízení
přehrávat data nahraná pomocí PSR-3000/1500, zda může PSR-3000/1500 přehrávat
komerčně dostupná data skladby nebo data skladby vytvořená na jiných nástrojích nebo
na počítači. V závislosti na MIDI zařízení nebo vlastnostech dat můžete přehrávat data
bez jakýchkoliv problémů nebo bude třeba provést několik nezbytných operací před
přehráváním dat. Jestliže narazíte na problémy při přehrávání dat, přečtěte si následující
informace.

Sekvenční formáty
Systém, který nahrává data skladby se nazývá „sekvenční formát“.

Přehrávání je možné pouze tehdy, jestliže je sekvenční formát diskety v souladu se
sekvenčním formátem MIDI zařízení. PSR-3000/1500 je kompatibilní s následujícími
formáty:

 SMF (Standard MIDI File)
Toto je nejpoužívanější sekvenční formát. Standardní MIDI soubory jsou většinou
dostupné v jednom ze dvou typů: „Format 0“ nebo „Format 1“. Mnohá zařízení jsou
kompatibilní s „Format 0“ a většina komerčně dostupného softwaru je nahrána jako
„Format 0“.
• PSR-3000/1500 je kompatibilní s „Format 0“ i s „Format 1“.
• Data skladby na PSR-3000/1500 se automaticky nahrávají jako „SMF Format
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  0“.
 

 ESEQ
Tento sekvenční formát je kompatibilní s mnoha Yamaha MIDI zařízeními, včetně
nástroje PSR-3000/1500. Tento formát je běžně používán u různého softwaru Yamaha.
• PSR-3000/1500 je kompatibilní s formátem ESEQ

 XF
Formát Yamaha XF obohacuje formát SMF o větší funkčnost a možnost budoucího
rozšiřování. Nástroj PSR-3000/1500 je schopen zobrazit texty, jestliže je přehráván XF
soubor obsahující data textů. (Nejběžnějším formátem pro soubory MIDI sekvencí je
SMF. PSR-3000/1500 je kompatibilní s SMF Format 0 i s SMF Format 1. Data skladby
na PSR-3000/1500 se automaticky nahrávají jako SMF Format  0.)

 Style File
Formát souboru stylů – SFF – je původní Yamaha formát pro soubory stylů, který
využívá jedinečný konverzní systém umožňující vysoce kvalitní automatický doprovod
založený na široké škále typů akordů.

Formát přidělování zvuků
U MIDI jsou zvuky přiřazeny k určitým číslům, kterým se říká „programová čísla“.
Způsob číslování (pořadí a rozmístění zvuků) se nazývá „formát přidělování zvuků“.

Zvuky nemusí být přehrávány správně, pokud není formát přidělení zvuků dat skladby
v souladu s formátem přidělení zvuků MIDI zařízení použitého pro přehrávání. PSR-
3000/1500 je kompatibilní s následujícími formáty.

Poznámka:
I přesto, že zařízení a použitá data splňují všechny výše uvedené podmínky, data stále
nemusí být zcela kompatibilní. Závisí to na specifikaci zařízení a jednotlivých metodách
nahrávání.

 GM System Level 1
Toto je jeden z nejběžnějších formátů přidělování zvuků.
Mnohá MIDI zařízení jsou kompatibilní s „GM System Level 1“, který je také komerčně
nejdostupnějším softwarem.

 GM System Level 2
„GM System Level 2“ je standard, který obohacuje původní „GM System Level 1“ a
zlepšuje kompatibilitu dat skladeb. Umožňuje větší polyfonii, větší výběr zvuků, více
zvukových parametrů a intergované zpracování efektů.

 XG
XG je vylepšením formátu „GM System Level 1“ a byl vyvinut firmou Yamaha speciálně
pro to, aby zajistil více zvuků a variací, větší možnost výrazového ovládání zvuků a
efektů a také, aby byla v budoucnosti dobře zajištěna kompatibilita dat.
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Data skladby nahraná na PSR-3000/1500 pomocí zvuků kategorie XG jsou kompatibilní
s formátem XG.

 DOC (Disk Orchestra Collection)
Tento formát pro přidělení zvuků je kompatibilní s mnoha MIDI zařízeními Yamaha,
včetně nástroje PSR-3000/1500. Tento formát je také běžně používán u různých
softwarů Yamaha.

 GS
Formát GS byl vyvinut společností Roland. Podobně jako Yamaha XG, je i GS
vylepšením GM zvláště pokud jde o množství zvuků a bicích souprav a jejich variace,
stejně tak jako i výrazové ovládání zvuků a efektů.

Nastavení MIDI
V tomto oddíle se dozvíte, jak na nástroji provádět nastavení MIDI. PSR-3000/1500 vám
nabízí deset předem naprogramovaných šablon, které vám umožňují snadno a rychle
změnit konfiguraci nástroje tak, aby se hodila k určité MIDI aplikaci nebo externímu
zařízení. Předem naprogramované šablony můžete také editovat a uložit až deset
vlastních šablon na displeji USER. Všech deset vlastních šablon pak můžete uložit jako
jeden soubor na kartu SmartMedia nebo externí USB úložní zařízení na displeji MIDI
SETUP (spouští se stisknutím [FUNCTION] → [I] UTILITY → TAB [F] SYSTEM
RESET).

Základní postup
1. Spusťte operační displej (pro volbu MIDI šablony)
[FUNCTION] → [H] MIDI
                      �
2. Jestliže chcete použít předem naprogramované šablony nebo je editovat:
Stiskněte tlačítko TAB [τ] a zvolte displej PRESET. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte MIDI
šablonu.
Jestliže chcete použít šablony uložené na displeji USER nebo je editovat:
Stiskněte tlačítko TAB [υ] a zvolte displej USER. Pomocí tlačítek [A]-[J] zvolte MIDI
šablonu.

3. Stiskněte tlačítko TAB [8θ] (EDIT), kterým se spustí MIDI displej pro editování.
Objeví s jednotlivé parametry pro zvolenou šablonu. Zde můžete editovat jednotlivé
parametry.
                         �
4. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] spusťte příslušný displej pro nastavení.

Displej SYSTEM
Nastavení sytému MIDI

Displej TRANSMIT
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Nastavení přenosu MIDI

Displej RECEIVE
Nastavení příjmu MIDI

Displej BASS
Nastavení pro basovou notu akordu pro přehrávání stylu prostřednictvím příjmu MIDI
dat.

Displej CHORD EFFECT
Nastavení typu akordu pro přehrávání stylu prostřednictvím příjmu MIDI dat.

5. Po dokončení editování stiskněte tlačítko [EXIT], kterým se vrátíte k displeji pro
volbu MIDI šablony (PRESET nebo USER).

6. Pomocí tlačítek TAB [τ]/[υ] zvolte displej USER a uložte data.

Předem naprogramované MIDI šablony
                   �
Název šablony
Popis

ALL PARTS
Přenáší všechny úseky včetně úseků klávesnice (RIGHT 1, 2, 3 a LEFT)

KBD & STYLE
V zásadě stejná šablona jako „ALL PARTS“, s výjimkou ovládání klávesových úseků, s
úseky pro pravou ruku se zachází jako s „UPPER“ místo RIGHT 1-2 a s úsekem levé
ruky se zachází jako s „LOWER“.

Master KBD
Při tomto nastavení PSR-3000/1500 pracuje jako „hlavní“ klávesy a ovládá jeden nebo
více připojených tónových generátorů nebo jiná zařízení (např. počítač nebo sekvencer).

Song
Všechny přenášené kanály jsou nastaveny tak, že odpovídají kanálům skladby 1-16.
Používá se k hraní dat skladby pomocí externího tónového generátoru a nahrávání dat
skladby na externí sekvencer.

Clock Ext.
Přehrávání nebo nahrávání (skladby, stylu a podobně) se nesynchronizují s interními
hodinami PSR-3000/1500, ale s externími MIDI hodinami místo. Tato šablona se
spouští, jestliže chcete nastavit tempo MIDI zařízení, které je spojeno s PSR-3000/1500.



� �PAGE  234�

MIDI Accord1
MIDI akordeony vám umožňují přenášet MIDI data a ovládat připojené tónové
generátory z klávesnice a basových nebo akordických tlačítek na akordeonu. Tato
šablona vám umožňuje hrát melodie na klávesách a ovládat přehrávání stylu pomocí
tlačítek pro levou ruku.

MIDI Accord2
V zásadě stejná šablona jako výše uvedený „MIDI Accord1“ s tou výjimkou, že akordové
a basové noty, které hrajete levou rukou na MIDI akordeonu jsou rozpoznána také jako
notové programové změny MIDI.

MIDI Pedal1
MIDI pedály vám umožňují ovládat připojené tónové generátory nohou (to je obzvlášť
praktické pro hraní jednoduchých basových partů). Tato šablona vám umožňuje ovládat
základní tón akordu při přehrávání stylu pomocí MIDI pedálu (připojeného pouze k MIDI
B).

MIDI Pedal2
Tato šablona vám umožňuje hrát basový úsek přehrávaného stylu pomocí MIDI pedálu
(připojeného pouze k MIDI B).

MIDI OFF
Žádné MIDI signály nejsou vysílány ani přijímány.

Nastavení systému MIDI
Tyto výklady použijte po spuštění displejové stránky SYSTEM z předchozího kroku číslo
4.
                        �

  LOCAL CONTROL (Lokální ovládání)
Jestliže je lokální ovládání nastaveno na „ON“, klávesy PSR-3000/1500 ovládají svůj
vlastní (lokální) interní tónový generátor, který umožňuje interním zvukům, aby byly
přehrávány přímo z kláves. Jestliže je lokální ovládání nastaveno na „OFF“, klávesy a
ovladače jsou vnitřně odpojeny od tónového generátoru PSR-3000/1500, takže pokud
hrajete na klávesy nebo používáte ovladače, nevychází žádný zvuk. To vám například
umožňuje použít externí MIDI sekvencer pro přehrávání interních zvuků PSR-3000/1500
a použít klávesy PSR-3000/1500 pro nahrávání not do externího sekvenceru nebo hraní
s externím tónovým generátorem. Jestliže chcete použít PSR-3000/1500 s externím
sekvencerem, MIDI počítačem nebo jiným MIDI zařízením a chcete nástroj
synchronizovat s tímto zařízením, nastavte patřičným způsobem tento parametr: MIDI,
USB 1 nebo USB 2. Ujistěte se, že je externí zařízení správně připojeno (tj. ke koncovce
MIDI IN na PSR-3000/1500), a že je tak správně přenášen signál MIDI hodin. Jestliže je
ovládán externím zařízením (MIDI, USB 1 nebo USB 2), tempo se ukazuje jako „Ext.“ na
displeji Main.
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 Nastavení hodin apod.
• CLOCK (Hodiny)
Určuje, zda je PSR-3000/1500 ovládán vlastními interními hodinami nebo MIDI signálem
přijímaným z externího zařízení. Jestliže používáte PSR-3000/1500 samotný, je běžné
nastavit hodiny na INTERNAL. Jestliže používáte externí sekvencer MIDI počítač nebo
jiná MIDI zařízení a chcete je synchronizovat s PSR-3000/1500, nastavte tento parametr
na odpovídající nastavení: MIDI A? MIDI B, USB 1 nebo USB 2. Dbejte na to, aby bylo
externí zařízení připojeno správně (tj. do koncovky PSR-3000/1500 MIDI IN), a že je
správně přenášen signál MIDI hodin. Jestliže je nastaven na externí zařízení (MIDI, USB
1 nebo USB 2), tempo se ukazuje jako „Ext.“ na displeji Main.

• TRANSMIT CLOCK (Přenášení hodin)
Zapíná nebo vypíná přenášení MIDI hodin (F8). Jestliže je nastaveno „OFF“ žádné MIDI
hodiny nebo data START/STOP nejsou přenášena. I přesto, že je přehrávána skladba
nebo styl.

• RECEIVE TRANSPOSE (Přijímání transpozice)
Určuje, zda je nastavení transpozice PSR-3000/1500 použito pro data not, která PSR-
3000/1500 přijímá či nepřijímá prostřednictvím MIDI.

• START/STOP
Určuje, zda přicházející zprávy FA (start) a FC (stop) ovlivňují přehrávání skladby nebo
stylu.

 Přepínání zpráv
• SYS/EX
Nastavení „Tx“ zapíná a vypíná přenášení zvláštních systémových zpráv MIDI.
Nastavení „Rx“ zapíná a vypíná přijímání a rozpoznávání zvláštních systémových zpráv
MIDI vytvořených  externím zařízením.

• CHORD SYS/EX
Nastavení „Tx“ vypíná nebo zapíná přenos zvláštních dat akordů MIDI (detekce akordu
– základní tón a typ).
Nastavení „Rx“ zapíná a vypíná přijímání a rozpoznávání zvláštních akordových zpráv
MIDI vytvořených  externím zařízením.

Nastavení MIDI přenosu
Tyto výklady použijte po spuštění displejové stránky TRANSMIT z předchozího kroku
číslo 4. Určuje které party budou vysílat MIDI data a přes které MIDI kanály budou data
posílána.
                       �
Postup
Zvolte part, který se má přenášet a kanál, kterým se tento part bude přenášet. Můžete
určit typ posílaných dat.
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S výjimkou dvou níže uvedených partů jsou konfigurace partů stejné jako ty, o
nichž již byla v této příručce řeč.
• UPPER
Part klávesnice, na který se hraje napravo od místa rozdělení, pro zvuky RIGHT1 nebo
RIGHT 2..
• LOWER
Úsek klávesnice, na který se hraje nalevo od místa rozdělení zvuků, a který nahrazuje
úsek LEFT. Tento úsek není ovlivněn zapnutím nebo vypnutím [ACMP].

• Tx MONITOR
Tečky odpovídající jednotlivým kanálům (1-16) krátce blikají, kdykoli jsou data
přenášena do kanálů.

Poznámka:
Jestliže je stejný kanál pro přenášení přiřazen několika různým úsekům. Přenášené MIDI zprávy
jsou sloučeny do jednoho kanálu. Výsledkem jsou neočekávané zvuky a možné závady
připojeného MIDI zařízení.

Poznámka:
Skladby chráněné proti zápisu a GS skladby nelze přenášet, přestože jsou pro přenos
nastaveny správné kanály skladby 1-16.

 MIDI zprávy, které mohou být vysílány nebo přijímány (rozpoznány)
Následující MIDI zprávy mohou být nastaveny na displeji TRANSMIT/RECEIVE.
• NOTE................................................................Viz výše
• CC (Změna ovládání).......................................Viz výše
• PC (Změna programu).....................................Viz výše
• PB (Změna tónové výšky)................................Viz výše
• AT (Dodatečná dynamika)................................Viz výše

Nastavení pro příjem MIDI
                     �
Tyto výklady použijte po spuštění displejové stránky RECEIVE z předchozího kroku
číslo 4. Zde se určuje, který úsek bude přijímat MIDI data a přes které MIDI kanály
budou data přijímána.

Postup
Zvolte kanál, který má být přijímán a part, kterým se tento kanál bude přenášet. Můžete
určit typ přijímaných dat.

Pomocí USB připojení může PSR-3000/1500 přijímat MIDI zprávy z třiceti dvou
kanálů (16 kanálů x 2 porty).

S výjimkou dvou níže uvedených partů jsou konfigurace partů stejné jako ty, o
nichž již byla v této příručce řeč.
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• KEYBOARD
Přijímané zprávy not ovládají hraní na klávesy PSR-3000/1500.
• EXTRA PART 1 - 5
Těchto pět partů je zvláště rezervováno pro přijímání a přehrávání MIDI dat. Běžně tyto
úseky nejsou nástrojem samotným používány. S pomocí těchto čtyř úseků přidaných k
ostatním úsekům (kromě úseku mikrofonu) lze PSR-3000/1500 použít jako třiceti dvou
kanálový „multi-témbrální“ tónový generátor.

• Tx MONITOR
Tečky odpovídající jednotlivým kanálům (1-16) krátce blikají, kdykoli jsou data přijímána
do kanálů.

Poznámka:
Pomocí funkce pro zamknutí parametrů můžete některé parametry (například efekty,
místo rozdělení a podobně) „zamknout“ a učinit je ovladatelnými pouze prostřednictvím
panelu.

 Vysílání a přijímání MIDI přes USB koncovku a MIDI koncovky
Vztah mezi MIDI koncovkami a USB koncovkou používaných pro vysílání a přijímání
třiceti dvou kanálů MIDI zpráv (16 kanálů x 2 porty) je následující:

   • Příjem MIDI                                         • Přenos MIDI
  �

Nastavení basového tónu akordu pro přehrávání stylu
prostřednictvím přijímání MIDI
Tyto výklady použijte po spuštění displejové stránky BASS z předchozího kroku číslo 4.
Tato nastavení vám umožňují určit základní tón akordu pro přehrávání stylu, které je
založeno na přijímání notových dat prostřednictvím MIDI. Data not přijímaná kanály
nastavenými na „ON“ jsou rozpoznána jako základní tóny v úseku akordů. Základní tóny
budou detekovány bez ohledu na to, zda je zapnuto nebo vypnuto [ACMP] a bez ohledu
na nastavení místa rozdělení. Jestliže je několik kanálů současně nastaveno na „ON“,
základní tón je detekován ze sloučených MIDI dat přijímaných kanály.
                         �

Postup
Zvolte kanál a nastavte jej na „ON“ nebo „OFF“. jestliže chcete nastavit všechny kanály
na „OFF“ použijte položku „ALL OFF“.

Nastavení typu akordu pro přehrávání stylu
prostřednictvím přijímání MIDI
Tyto výklady použijte po spuštění displejové stránky CHORD DETECT z předchozího
kroku číslo 4.
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Tato nastavení vám umožňují určit typ akordu pro přehrávání stylu, které je založeno na
přijímání notových dat prostřednictvím MIDI. Data not přijímaná kanály nastavenými na
„ON“ jsou rozpoznána jako noty akordů v úseku pro doprovod. Akordy budou
detekovány v závislosti na prstokladu. Základní noty budou detekovány bez ohledu na
to, zda je zapnuto [ACMP] a bez ohledu na místo rozdělení. Jestliže je několik kanálů
současně nastaveno na „ON“, základní tón je detekován ze sloučených MIDI dat
přijímaných kanály.
Tato operace je v zásadě stejná jako u výše uvedeného displeje BASS.
                      �

Zobrazení čísla změny zvukového programu
Určuje, zda se na displeji pro volbu zvuku zobrazují čísla a banky zvuků. To může být
užitečné, jestliže chcete zjistit, jaké hodnoty výběru banky MSB/LSB a čísla
programových změn je třeba určit při zvolení zvuku z externího MIDI zařízení.
Toto nastavení můžete provést následujícím způsobem:
[FUNCTION] → [I] UTILITY →  TAB [τ]/[υ] CONFIG 2. V menu DISPLAY VOICE
NUMBER nastavte „ON“.
                       �
Poznámka:
• Zde zobrazená čísla začínají číslem 1. Aktuální čísla programových změn MIDI jsou
podle toho o jedno číslo menší, proto číslo systému začíná od „0“.
• U zvuků GS je tato funkce nedostupná (čísla programových změn se nezobrazují).

Příloha
Řešení problémů
Celkové______________________________________________________
PSR-3000/1500 nelze zapnout.
• Ujistěte se, že jste PSR-3000/1500 zapojili správně. Opatrně zasuňte zástrčku
  („samici“) do zdířky „AC“ na PSR-3000/1500 a druhou zástrčku („samce“) do
  sítě elektrického napětí.

Při zapínání nebo vypínání nástroje je slyšet klapnutí nebo praskání.
• To se běžně stává, jestliže v nástroji působí elektrický proud.

Z reproduktorů PSR-3000/1500  vychází rušivý zvuk.
• Používání mobilního telefonu v blízkosti PSR-3000/1500 může způsobovat
  interference. Chcete-li interferencím předejít, vypněte mobilní telefon, nebo jej
  používejte ve větší vzdálenosti od PSR-3000/1500.

Displej je příliš světlý nebo tmavý a nelze z něj číst.
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• Zkuste upravit kontrast pomocí knoflíku [LCD CONTRAST].
• Zkuste upravit jas displeje.

Celková hlasitost je nízká nebo není slyšet žádný zvuk.
• Celková hlasitost je nastavena příliš nízko; nastavte ji na příslušnou úroveň
  pomocí číselníku [MASTER VOLUME].
• Hlasitost jednotlivých partů může být nastavena příliš nízko. Na displeji
  BALANCE zvyšte hlasitost zvuků MAIN/LAYER/LEFT.
• Ujistěte se, že je požadovaný kanál nastaven na „ON“
• Připojená sluchátka znemožňují výstup zvuku z reproduktoru. (To se stane,
  jestliže je reproduktor nastaven na „HEADPHONE SW“.) Odpojte sluchátka.
• Ujistěte se, že je reproduktor nastaven na „ON.
• Ujistěte se, není zapnuta funkce [FADE IN/OUT]
• Ujistěte se, že je funkce lokálního ovládání nastavena na „ON“.

Nezní všechny současně hrané noty.
• Je možné, že jste překročili maximální polyfonii pro PSR-3000/1500. Jestliže se
  to stane, mají později hrané noty přednost před notami hranými dříve.

Hlasitost kláves je v porovnání s hlasitostí automatického doprovodu nebo
přehrávané skladby příliš nízká.
• Celková hlasitost kláves nebo hlasitost jednotlivých klávesových partů může být
  nastavena na příliš nízkou hodnotu. Na displeji BALANCE zvyšte hlasitost.

Klávesy neznějí ve správné tónové výšce
• Ujistěte s, že je tlačítko [PERFORMANCE ASSISTANT] nastaveno na „OFF“.

Některé tóny znějí ve špatné výšce.
• Parametr stupnice byl patrně nastaven jinak než na „Equal“ a změnil se systém
  ladění kláves. Ujistěte se, že byl na displejové stránce „Scale Tune“ zvolen
  parametr „Equal“.

- V kvalitě tónů hraných na klávesnici je trochu rozdíl.
- Některé zvuky znějí ve smyčkách.
- V závislosti na zvoleném zvuku se u vysokých tónů projevují určité rušivé
  a vibrační zvuky.
• To je běžné a je to způsobeno samplovacím systémem PSR-3000/1500.

Některé zvuky přeskakují o oktávu, jestliže jsou hrány ve vysokých nebo nízkých
polohách.
• To je v pořádku. Některé zvuky mají výškový limit, jestliže je tento limit
  překročen tóny se o oktávu posouvají.

Displej Main se neobjeví ani po zapnutí nástroje.
• To se může stát, jestliže je k nástroji připojeno USB úložní zařízení. Instalace
  některých USB úložních zařízení způsobuje dlouhý interval mezi zapnutím
  nástroje a objevením se displeje Main. Jestliže se tomu chcete vyhnout,
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  zapněte nástroj po odpojení zařízení.

Soubory a složky_________________________________________________
Některé znaky v názvech souborů nebo složek jsou zkomolené.
• Bylo změněno nastavení jazyka. Nastavte příslušný jazyk pro název souboru
  nebo složky.

Nezobrazuje se existující soubor
• Přípona souboru (.MID a podobně) mohla být změněna nebo smazána.
  Manuálně připojte na počítači příslušnou koncovku.

Data obsažená na externím médiu (karta SmartMedia a podobně) se na nástroji
nezobrazují.
• Nástroj nedokáže zacházet s názvy souborů, které mají více než 50 znaků.
  Přejmenujte soubor tak, aby měl jeho název méně než 50 znaků.

Soubor nebo složka zkopírovaná nebo odebraná z jednoho média (například karta
SmartMedia a podobně) nemůže být přímo zkopírovaná do jiného média.
• To je normální. Přímé kopírování dat není možné. Kopírujte data nejprve na
  displeji USER a po výměně médií je kopírujte znovu na displeji CARD/USB.

Demo________________________________________________________
Jak vypnout demo?
• Stiskněte tlačítko [EXIT].

Help (Nápověda)_______________________________________________
Jak vypnout funkci Help?
• Stiskněte tlačítko [EXIT].

Zvuk__________________________________________________________
Zvuk zvolený na displeji pro volbu zvuku nezní.
• Zkontrolujte, zda je zapnut zvolený part.
• Jestliže chcete zvolit zvuk pro hraní v pravém úseku klávesnice, stiskněte
  tlačítko PART SELECT [RIGHT 1]. Jestliže chcete hrát dva zvuky v jedné vrstvě
  v pravém úseku klávesnice, stiskněte tlačítko PART SELECT [RIGHT 2].
  Jestliže chcete zvolit zvuk pro hraní v levém úseku klávesnice, stiskněte tlačítko
  PART SELECT [LEFT].

Po změnách rytmických zvuků (bicí soupravy a podobně) stylu nebo skladby zní
tyto zvuky podivně.
• Po změnách parametrů rytmických nebo perkusních zvuků (bicí soupravy a
  podobně) stylu nebo skladby se znovu nastaví původní nastavení pro zvuky
  bicích a v některých případech není možno obnovit původní zvuk. V případě
  přehrávání skladby můžete obnovit původní znění zvuku tím, že se vrátíte na
  začátek skladby a přehráváte ji od tohoto bodu. V případě stylu můžete obnovit
  původní znění zvuku tím, že znovu vyberete daný styl.
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U zvuků varhanních píšťal (Ogran Flute) nelze použít efekt Tremolo nebo Trill.
• To je normální. Nastavení efektu Tremolo nebo Trill na displeji Harmony/Echo
  nemá vliv na zvuky varhanních píšťal.

Funkce Harmony nefunguje.
• Harmonii nelze použít u prstokladů typu „Full Keyboard“ a „AI Full Keyboard“.
  Zvolte příslušný typ prstokladu.

Se změnou zvuku se změní také efekt.
• Každý zvuk má vlastní předem nastavené hodnoty, které se automaticky spustí,
  jestliže jsou zapnuty odpovídající parametry nastavení zvuku.

Zvuk zní příliš rušivě.
• Některé zvuky mohou znít rušivě v závislosti na nastavení harmonického
  obsahu a jasnosti na stránce FILTER na displeji mixážního pultu.

• Zvuk je zkreslený nebo příliš hlasitý.
• Hlasitost může být nastavena příliš vysoko. Proveďte odpovídající nastavení
  všech příslušných hlasitostí.
• Může to být způsobeno efekty. Zkuste zavřít všechny efekty, které nejsou
  nezbytné, zvláště efekty distorzního typu.
• Některá nastavení rezonančního filtru na displeji „Sound Creator“ mohou
  způsobovat zkreslení zvuku. Je-li to třeba, upravte tato nastavení.
• Hluk se může objevovat v závislosti na nastavení displeje Filter u mixážního
  pultu. Na displeji Filter upravte ovladače harmonického obsahu (Harmonic
  Content) a jasu (Brightness).

Znění zvuku se nezmění po nahrazení zvuků pomocí programu Song Auto
Revoice.
• V závislosti na jednotlivých datech skladby nemá program Song Auto Revoice
  žádný vliv, i když jsou nahrazeny zvuky.

Znění zvuku se nezmění, přestože byl zvuk editován
• Nezapomeňte, že úpravy parametrů se nemusí projevit výraznou změnou
  původního zvuku.

Po postupné nahrávání nelze zvolit jiné zvuky než z displeje Preset.
• To je normální.

Styl____________________________________________________________
Styl se nepřehrává.
• Nezapomeňte stisknout tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP].
• MIDI hodiny mohou být nastaveny na „EXTERNAL“. Ujistěte se, že jsou hodiny
  nastaveny na „INTERNAL“

Hrají pouze rytmické kanály.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce pro automatický doprovod; stiskněte tlačítko
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  [ACMP ON/OFF].
• Možná hrajete v pravém úseku klávesnice, Hrajte na klávesy v úseku určeném
  pro hraní akordů.

Styl nelze zvolit.
• Jestliže je objem dat větší než 120 KB, styl nelze zvolit, protože data jsou pro
  nástroj příliš objemná.

Automatický doprovod nerozpozná nebo nehraje požadovaný akord.
• Možná nehrajete na správné klávesy, které jsou třeba k detekování akordu. Viz
  výše uvedenou kapitolu „Typy akordů detekované metodou „Fingered“.
• Možná hrajete na klávesy podle jiné, aktuálně nezvolené, metody prstokladu.
  Ověřte se doprovodnou metodu a hrajte na klávesy podle zvolené metody.

Nelze zapnout funkci Synchro Stop
• Synchronizované vypnutí nelze zapnout, jestliže je typ prstokladu nastaven na
  „Full Keyboard“ nebo „AI Full Keyboard“ nebo jestliže je styl vypnut. Dbejte na
  to, aby byl styl zapnut a zvolen jiný typ prstokladu než „Full Keyboard“ nebo „AI
  Full Keyboard“.

Akordy automatického doprovodu jsou detekovány bez ohledu na místo
rozdělení, nebo bez ohledu na to, ve kterém úseku klávesnice jsou hrány.
• To je v pořádku, pokud je zvolena metoda prstokladu „Full Keyboard“ nebo „AI
  Full Keyboard“. Jestliže je zvolena některá z těchto metod, akordy jsou
  detekovány v celém rozsahu klávesnice, bez ohledu na nastavení místa
  rozdělení. Jestliže chcete, můžete zvolit jiný způsob prstokladu.

Po zvolení nového stylu během přehrávání stylu nehraje nově zvolený styl ve
správném tempu.
• To je normální. Nastavení tempa zůstává při změnách stylu konstantní.

Po zapnutí skladby během přehrávání stylu se přehrávání stylu zastaví.
  Je to proto, že přehrávání skladby má přednost. Existují dva způsoby jak
  nechat hrát styl a skladbu současně:
• Nastavte u skladby pohotovostní režim Synchro Start a potom zapněte styl.
• Zapněte styl po zapnutí přehrávání skladby.

Úroveň hlasitosti různých partů je nevyvážená nebo se objevují nečekané zvuky
po zvolení stylu nebo zvuku po zvolení skladby.
• Úroveň hlasitosti jednotlivých partů lze změnit a nečekané zvuky  mohou být
  způsobeny efekty použitými pro jednotlivé party.

U parametru „Play Type“ v programu Assembly (Style Creator) se nezobrazuje
nastavení „Off“.
• Zvolený úsek je nastaven na nahrávání. Přiřazení pro nahrávání uvolněte
  stisknutím příslušného tlačítka [1θ]- [8θ] na displeji pro nahrávání kanálů.
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  (TAB [τ] → BASIC → [F] REC CH).

Kanály BASS-PHR2 nelze editovat na displeji Channel Edit.
• To je normální. Kanály BASS-PHR2 u předem nastavených stylů nelze
  editovat.

Registrační paměť_______________________________________________
Skladbu nebo styl uložené v Registrační paměti nelze spustit.
• Jestliže je  registrovaná skladby nebo styl obsažena na externím médiu jako je
  například karta SmartMedia a médium není vloženo nebo připojeno k nástroji,
  skladbu nebo styl nelze spustit. Zasuňte nebo připojte příslušné médium
  obsahující data skladby nebo stylu.

Na displeji pro nastavení registračního pořadí (Registration Sequence) se
nezobrazuje pořadí pro spuštění nastavení Registrační paměti.
• Nebyla zvolena banka obsahující registraci. Zvolte příslušnou banku.

Při používání funkce pro „zmrazení“ (Freeze) Registrační paměti se nezmění
nastavení partu Left na „On“ nebo „Off“, i přestože bylo změněno nastavení
Registrační paměti.
• Nastavení Left Part On/Off je součástí skupiny Stylu. Odznačte „STYLE“ na
  displeji pro nastavení funkce Freeze.

Přestože je zvoleno nastavení registrační paměti se zvukem uživatele, zobrazuje
se displej s předem nastaveným zvukem.
• To je v pořádku. Přestože je zobrazen předem nastavený zvuk, zní zvolený
  zvuk uživatele. Při uložení zvuku uživatele do jednotky „User/Card“ nebo na
  disketu se ukládá: 1) zdrojový předem nastavený zvuk a 2) parametry
  nastavené v programu pro vytváření zvuků. Jestliže spustíte nastavení
  registrační paměti, které obsahuje zvuk uživatele, PSR-3000/1500 vybere
  předem nastavený zvuk (na němž je založen zvuk uživatele) a potom na něj
  aplikuje příslušná nastavení parametrů, takže zní zvuk uživatele (User/Card).

Skladba________________________________________________________
Skladbu nelze zvolit.
• Může to být proto, že bylo změněno nastavení jazyka. Nastavte pro název
  souboru se skladnou příslušný jazyk.
• Jestliže je soubor větší než 300 KB, skladba nemůže být vybrána, protože s tak
  velkým objemem dat si nástroj nedokáže poradit.

Skladba se nepřehrává.
• Jestliže je zvolena nová skladba – „New Song“, nezapomeňte na displeji Sonf
  Selection zvolit příslušnou skladbu.
• Nezapomeňte stisknout tlačítko SONG [PLAY/PAUSE].
• Skladba se zastavila na konci. Jestliže se chcete vrátit na začátek skladby,
  stiskněte tlačítko SONG [STOP].
• Jestliže je skladba chráněna proti zápisu (nalevo nad názvem skladby se
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  ukazuje „Prot. 2 Edit“), původní soubor nemusí být ve stejné složce. Nelze jej
  proto přehrávat, dokud není původní soubor (nalevo nad názvem skladby se
  ukazuje „Prot. 2 Orig“) ve stejné složce.
• Jestliže je skladba chráněna proti zápisu (nalevo nad názvem skladby se
  ukazuje „Prot. 2 Edit“), mohl být změněn název souboru. Nelze jej proto
  přehrávat, dokud není soubor pojmenován jako původně (nalevo nad názvem
  skladby se ukazuje „Prot. 2 Orig“).
• MIDI hodiny mohou být nastaveny na „EXTERNAL“. Ujistěte se, že jsou hodiny
  nastaveny na „INTERNAL“

Přehrávání skladby skončí předčasně
• Je zapnuta funkce Průvodce (Guide). (V tomto případě přehrávání „čeká“, až zahrajete
správnou notu. Stiskněte tlačítko [GUIDE] a vypněte funkci Průvodce.

Skladba zvolená před vypnutím nástroje není dostupná.
• Jestliže byla skladba zvolená před vypnutím nástroje obsažená na externím
  médiu jako je například karta SmartMedia, je třeba znovu zasunout nebo připojit
  příslušné médium, aby mohl být skladba znovu spuštěna.

Čísla taktů se liší od notového záznamu na displeji Song Position spuštěném
stisknutím tlačítek [REW]/[FF].
• To se stává při přehrávání hudebních dat u nichž je nastaveno fixní tempo.

U funkce AB Repeat nelze nastavit bod B.
• Nebyl nastaven bod A. Bod B můžete nastavit až po nastavení bodu A.

Při přehrávání dat skladby se některé kanály nepřehrávají správně.
• Přehrávání kanálů může být nastaveno na „OFF“. Ujistěte se, že je zapnuto
  přehrávání příslušných kanálů.

Skladba chráněná proti zápisu (nalevo nad názvem skladby se ukazuje „Prot. 2
Edit“) nemůže být přemístěna na kartu SmartMedia s ID.
• Jestliže používáte externí čtečku karet, skladba chráněná proti zápisu nemůže
  být přemístěna na kartu SmartMedia s ID. Použijte slot pro kartu na nástroji.

Guide (Průvodce)_______________________________________________
Melodie se stále přehrává, přestože byla kvůli procvičování hry jednou rukou
ztlumena stopa 1 (Track 1).
• Stopě 1 byl přiřazen jiný part než melodie. Přiřaďte kanál obsahující melodii
  stopě 1.

Score (Notový záznam)___________________________________________
Dlouhé noty jako jsou například celé noty nebo ligatury, které byly zadány se na
displeji s notovým záznamem nezobrazují správně.
• Dlouhé noty jako jsou například celé noty nebo ligatury se nemusí na displeji
  s notovým záznamem zobrazovat tak, jak byly zadány. Jestliže si přejete, aby
  se tyto noty zobrazovaly přesněji, zvolte před zadáním těchto not na displeji pro
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  postupné nahrávání (Step Record) „Tenuto“ stisknutím tlačítka [H].

Tempo, doba, takt a notový záznam se nezobrazují správně.
• Některé skladby na PSR-3000/1500 byly nahrány se speciálním nastavením ve
  „volném tempu“. U těchto skladeb se tempo, takt, doba a notový záznam
  nezobrazují správně.

Název noty částečně zakrývá notu na displeji.
• Jestliže se objeví několik not blízko u sebe, název noty může zakrývat notu
  nalevo.

Notový záznam pro pravou nebo levou ruku se nezobrazuje.
• Partům pro pravou nebo levou ruku nebyly přiřazeny příslušné kanály. Nastavte
  kanály stop 1 a 2 na „AUTO“.

Notový záznam na displeji je přerušen uprostřed taktu a začíná na dalším řádku.
• Jestliže se všechny noty v taktu nevejdou na jeden řádek, zbylé noty taktu se
  přesunou na další řádek.

Noty s tečkou se zobrazují jako pomlky.
• To je normální. Někdy se noty s tečkou označují jako pomlky.

Akordy se nezobrazují.
• Jestliže zvolená skladba neobsahuje data akordů, akordy se nezobrazují.

Texty (Karaoke)__________________________________________________
Texty se nezobrazují.
• Jestliže zvolená skladba neobsahuje data textů, texty se nezobrazí.

Některé texty se překrývají.
• To se stává, jestliže skladba obsahuje dlouhý text.

Pozadí textů nelze změnit.
• Jestliže je pozadí textů specifikováno v datech skladby, nelze jej upravovat.

Technologie Hudební pomocník (Performance Assistant)________________
Hudební pomocní nefunguje správně.
• Pomocí tlačítka SONG [STOP] vypněte přehrávání skladby a potom nastavte
  [ACMP ON/OFF] a PART ON/OFF [LEFT] na „ON“. Nakonec pusťte skladbu
  znovu.

Video Out (PSR-3000)______________________________________________
Obsah displeje na PSR-3000 nelze posílat prostřednictvím koncovky Video Out a
nelze jej zobrazit na externí obrazovce.
• Ujistěte se, že nastavení NTSC nebo PAL odpovídá příslušnému video
  zařízení.
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Na televizi nebo video monitoru se objevují blikající linie.
• Občas se na televizi nebo video monitoru mohou objevovat blikající linie. To
  nutně neznamená, že monitor nebo televize funguj špatně. Zkuste upravit
  nastavení barev na monitoru samotném.

Monitor, který používáte nezobrazuje displej nástroje zcela správně.
• I po provedení příslušných nastavení nemusí monitor zobrazovat displej
  nástroje zcela správně (tj. obsah displeje se nemusí vejít na obrazovku, některé
  znaky mohou být špatně čitelné a barvy nesprávné).

Mikrofon a Vokální harmonie (PSR-3000)______________________________
Vstupní signál mikrofonu nelze nahrát.
• Nahrávání vstupního signálu mikrofonu do nástroje není možné. Můžete však
  k výstupním koncovkám [AUX OUT, AUX OUT (LEVEL FIXED)] připojit
  nahrávací zařízení a signál mikrofonu nahrát na něj.

Harmonie zní při zpívání do mikrofonu.
• Vokální harmonie je nastavena na „ON“. Vypněte vokální harmonii.

Efekt vokální harmonie zní zkresleně nebo falešně.
Mikrofon může zaznamenávat nežádoucí zvuky, například  zvuk stylu z nástroje. Zvláště
basové zvuky způsobují, že vokální harmonie zní špatně. Tento problém odstraňte
následujícím:
• Zpívejte co nejblíže k mikrofonu.
• Používejte směrový mikrofon.
• Snižte celkovou hlasitost, hlasitost stylu nebo skladby.
• Vzdalte mikrofon co nejdále od externích reproduktorů.
• Pomocí ekvalizéru na displeji MICROPHONE SETTING odstraňte nízké pásmo.
• Zvyšte vstupní úroveň mikrofonu (TH) pomocí funkce Compressor na displeji
  MICROPHONE SETTING.

Funkce pro vokální harmonii nevytváří příslušné harmonické noty.
• Ujistěte se, že používáte správnou metodu k určování harmonických not pro
  aktuální modus funkce vokální harmonie.

Technické údaje
PSR-3000
PSR-1500

Zdroj zvuku
AWM Dynamic Stereo Sampling

Displej
320 x 240 bodů QVGA barevný LCD
320 x 240 bodů QVGA černobílý LCD
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Klávesnice
61 kláves (C-1 – C6 s dynamikou)

Zvuk
Polyfonie (max)
128
96

Volba zvuku

332 zvuků + 480 XG zvuků + 17 Drum/SFX souprav + GM2 + GS zvuky pro přehrávání GS skladeb
297 zvuků + 480 XG zvuků + 14 Drum/SFX souprav + GM2 + GS zvuky pro přehrávání GS skladeb

Zvuky „Mega“
10
---

Zvuky „Regular“
261
273

Zvuk „Sweet!“
14
8

Zvuk „Cool!“
18
5

Zvuk „Live!“
19
1

Varhanní píšťaly
10



� �PAGE  248�

Vytváření zvuku
(Sound Creator)
Ano
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Efekty
Bloky efektů
Reverb/Chorus/DSP
6

Mikrofon
1
---

Typy efektů
REVERB
35 předem nastavených + 3 uživatelské
35 předem nastavených + 3 uživatelské

CHORUS
30 předem nastavených + 3 uživatelské
30 předem nastavených + 3 uživatelské

DSP1
183 předem nastavených + 3 uživatelské
183 předem nastavených + 3 uživatelské

DSP 2, 3, 4
106 předem nastavených + 10 uživatelských
106 předem nastavených + 10 uživatelských

Master EQ
5 předem nastavených + 2 uživatelské
5 předem nastavených + 2 uživatelské

Part EQ
28 partů
28 partů

Vokální harmonie
61 předem nastavených + 10 uživatelských
---
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Doprovodný styl
Doprovodné styly
240
190

Styly „Pro“
217
176

Styly „Session“
23
14

Zvuky Mega
Ano
---

Prstoklad
„Single Fingered“, „Fingered“, „Fingered on Bass“, „Multi Finger“, „AI Finger“, „Full Keyboard“, „AI Full
Keyboard“

Vytváření stylu
Ano

OTS (One Touch Setting) (Jednoduché nastavení)
4 pro každý doprovodný styl

Linka OTS
Ano

Hudební vyhledávač
Ano

Kapacita RAM
120 KB

Skladba
Průvodce
Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Vocal Cue TIME
Follow Lights, Any Key, Karao-Key

Technologie Hudební pomocník (Performance assistant)
Ano
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Předem nastavené skladby
5 samplů

Nahrávání
Rychlé nahrávání, Multi nahrávání, Postupné nahrávání, Editování skladby

Kanály pro nahrávaní
16

Multi Pad
Předem nastaveno
4 Multi Pady x 80 bank
4 Multi Pady x 54 bank

Přímé připojení k internetu
Externí adaptér (via USB ti DEVICE)

Paměti
Disketa (2HD, 2DD)
Externí adaptér (via USB ti DEVICE)

Harddisk
Externí adaptér (via USB ti DEVICE)

Slot pro kartu SmartMedia
1 (kompatibilní s formátem SmartMedia FAT12 nebo 16)

Dočasná paměť (interní)
1500 KB
650 KB

Tempo
Rozsah tempa
5 – 500

Vyklepávané tempo
Ano

Metronom
Ano

Zvuk
Zapnutí a vypnutí zvonku
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Registrační paměť
Tlačítka
8

Pořadí registrace
Ano

„Zmrazení“
Ano

Jiné funkce
Demo/Nápověda
Ano

Jazyk pro displej
6 jazyků (angličtina, japonština, němčina, francouzština, španělština, italština)

Přímý přístup
Ano

Postupné zesilování a zeslabování
Ano

Transpozice
Klávesnice/Skladba/Celková

Ladění
Ano

Křivka ladění
Snížení a zvýšení tónu (pouze pro zvuk „Natural Piano“)

Stupnice
9 typů

Připojení k počítači
USB to HOST
Ano

USB to DEVICE
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Ano

Další konektory
PHONES, MIDI (OUT, IN), FOOT PEDAL (1, 2), AUX IN (L/L+R), AUX OUT (LEVEL FIXED) (R, L/L+R),
OUTPUT (R, L/L+R)

MIC (INPUT VOLUME, MIC/LINE IN), VIDEO OUT
---

Funkce pedálů
VOLUME, SUSTAIN, SOSTENUTO, SOFT, GLIDE, PORTAMENTO, PITCHBEND, MODULATION, DSP
VARIATION, SONG START/STOP, STYLE START/STOP atd.

Zesilovače a reproduktory
Zesilovače
2 x 12 W

Reproduktory
2 x (12 cm + 4 cm)
2 x (12 cm + 5 cm)

Rozměry [délka x šířka x hloubka] (bez stojánku na hudebniny)
937 x 399 x 167 mm

Váha

11 kg
10 kg

Přídavná zařízení
Sluchátka
HPE-3 nebo HPE-150

Nožní přepínač
FC4 nebo FC5

Nožní ovladač
FC7

Stojan na klávesy
L-6, L-7

* Technické údaje a popisy v této uživatelské příručce mají pouze informativní charakter.
Společnost Yamaha si vyhrazuje právo měnit nebo modifikovat výrobky nebo technické
údaje kdykoli bez předchozího oznámení. Protože se technické údaje, vybavení a
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podmínky mohou v různých lokalitách lišit, obraťte se na svého obchodního zástupce
firmy Yamaha.
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