صفحه نام این حمصول در زیر دستگاه قرار دارد .شامره رسیال این
حمصول می تواند روی صفحه نام یا نزدیک آن یافت شود .شام باید
این شامره رسیال را در فضای ارائه شده در پاینی یادداشت کرده و
این دفرتچه راهنام را به عنوان مدرک دائمی خرید خود به منظور
کمک به شناسایی در صورت رسقت حمصول نگهداری کنید.

شامره مدل

شامره رسیال
()bottom
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درباره دفرتچه های راهنام
این دستگاه دارای اسناد و مطالب آموزشی زیر است.

اسناد ارائه شده

دفرتچه راهنامی مالک (این کتاب)

شامل دستورالعمل های مهه جانبه برای استفاده از  PSR-A2000شام می باشد .دستورالعمل های عملیاتی برای استفاده آسان به دو بخش
زیر تقسیم شده اند.
•عملکردهای اولیه:
توضیحات مهه جانبه ای را در مورد  PSR-A2000عملکردهای پایه ارائه می دهد.

•ویژگی های پیرشفته:
ویژگی های پیرشفته دستگاه را که در بخش عملکردهای اولیه توضیح داده نشده رشح می دهد .برای مثال ،شام می توانید چگونگی اجیاد
 ،Stylesآهنگ ها یا مولتی پدهای ابتکاری را آموخته یا توضیحات دقیقی درباره پارامرتهای خاص را پیدا کنید.
* هر فصل در بخش ویژگی های پیرشفته به فصل های مربوطه در بخش عملکردهای اولیه ارتباط دارد.

مطالب آنالین (قابل دانلود از وب)

مطالب آموزشی زیر برای دانلود از  Yamaha Manual Libraryدر دسرتس هستند .به  Yamaha Manual Libraryدسرتسی یافته ،سپس برای جستجوی دفرتچه
راهنام نام مدل خود را در ناحیه  Model Nameوارد کنید (برای مثال.)PSR-A2000 ،

Yamaha Manual Library http://www.yamaha.co.jp/manual/
Data List

شامل حمتویات پیش گزیده های خمتلف و مهم مانند آواها ،Styles ،افکت ها و بعالوه اطالعات مربوط  MIDIمی باشد.

( MIDI Basicsفقط به زبان های انگلیسی ،فرانسوی ،آملانی و اسپانیایی)
اگر می خواهید بیشرت درباره  MIDIو چگونگی استفاده از آن بدانید ،به این کتاب مقدماتی مراجعه کنید.

• •تصاویر و صفحات  LCDنامیش داده شده در این دفرتچه تنها برای مقاصد آموزشی می باشند ،و ممکن است با آنچه که بر روی
دستگاه شام آورده شده متفاوت باشد.
• •مثاهلای مربوط به صفحات نامیش راهنامی عملیات نشان داده شده در این دفرتچه راهنام به زبان انگلیسی می باشند.
• • Windowsیک مارک جتاری  Microsoft® Corporationدر ایاالت متحده و سایر کشورها است.
• • Mac ،Appleو  Macintoshمارک های جتاری  ،Apple Inc.ثبت شده در ایاالت متحده و سایر کشورها هستند.
• •نام رشکت ها و حمصوالت در این دفرتچه راهنام مارک های جتاری یا مارک های جتاری ثبت شده رشکت های مربوطه خود می باشند.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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به ایستگاه کار دجییتال خوش آمدید
کاوش دموها راه اندازی

دموها تنوعی از آواها و  Stylesحریت آوری را بر دستگاه به نامیش گذاشته ،و به شام جتربه
عملی استفاده از آن را ارائه می دهند.

نواختن تنوع گسرتده ای از آواهای دستگاه فصل  1آواها

این دستگاه ،یک دامنه گسرتده ای از آواهای
دستگاه های صدا را به شام ارایه می دهد ،که این نه
تنها آواهای پیانو ،بلکه آواهای موسیقی خمتلفی را
شامل می شود .ترشیح موسیقی این آواها با ترکیب با
جوی استیک جدید اضافه شده تقویت می گردد.
شام می توانید مهچننی ،با نصب کردن آواهای بیشرت،
قدرت خلق خود را گسرتش دهید.

اجرا مهراه با یک گروه پشتیبان

فصل Styles 2

نواختن آکورد با دست چپ خود ،بصورت اتوماتیک ممتد
خودکار پشتیبان را می نوازد (عملکرد  .)Styleیک سبک ممتد
را انتخاب کنید — مانند پاپ ،جاز ،اورینتال ،و انواع خمتلفی
از ژانرهای دیگر موسیقی در جهان — و اجازه دهید تا دستگاه
اجرای شام را پشتیبانی کند!
عالوه بر این ،این دستگاه به شام اجازه می دهد تا انتخابی گسرتده تر
از  Stylesبرای فیت شدن به تنظیامت خود یا تکنیک های اجرا داشته
باشید.

نواختن مهراه با داده های آهنگ فصل  3آهنگ ها

پخش آهنگ ها  .........صفحه 57
مهراه با داده های آهنگ بنوازید ،و اجرای سولوی خود را با صداهای یک گروه موسیقی یا ارکسرت کامل پر کنید .از یک تنوع وسیع از آهنگ ها
لذت بربید — داده های موسیقی موجود در بازار یا آهنگ های پیش گزیده.

نامیش اسکور موسیقی  .........صفحه 60
درحنی پخش یک آهنگ ،شام می توانید اسکور موسیقی (کتابچه نت) را به صورت خودکار بر
صفحه نامیش نشان دهید — یک ابزار فوق العاده مناسب برای آموختن و مترین قطعات.
ضبط اجرای خود  .........صفحه 64
دستگاه به شام امکان ضبط اجرای خود و ذخریه آن روی حافظه داخلی یا حافظه فلش  USBرا به
آسانی می دهد .دستگاه مهچننی به شام امکان گوش دادن به اجرای خود ،و ادیت کردن بیشرت یا
هبره بردن از تولید موسیقی خود را می دهد.
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اضافه کردن عبارت و ریتم به اجرای خود فصل  4مولتی پدها
دستگاه می تواند با عبارات و ریتم های کوتاه به اجرای شام رنگ
اضافه کند.

فراخواندن آوا و  Styleدخلواه برای هر آهنگ فصل  5یابنده موزیک

با استفاده از عملکرد آسان یابنده موزیک ،می توانید تنظیامت پانل ایده آل را شامل مناسب ترین آوا ،Style ،افکت ها و غریه برای هر آهنگ
فراخوانی کنید .با ثبت کردن داده های آهنگ/صوتی ذخریه شده در مکان های خمتلف درون یابنده موزیک ،دستگاه می تواند به آسانی داده
های آهنگ را از نام آهنگ فراخوانی کند.

پخش صوتی و رکورد کردن از حافظه فلش USB
فایل های صوتی ( )WAVذخریه شده در حافظه فلش  USBمی توانند در این دستگاه
پخش شوند.
به عالوه ،شام می توانید اجرای خود را به صورت داده های صوتی بر یک دستگاه
حافظه فلش  USBضبط کنید.

فصل  7صدای USB

تنظیم گام های اصلی خود فصل  9گام های اورینتال

ویژگی گام های اورینتال به شام اجازه می دهد که به سادگی و آسانی زیر و بمی نت های خاصی را تغیری داده و گام خود را اجیاد کنید .تنظیامت
می توان ذخریه شود و هر زمان که نیاز دارید ،فورا آهنا را فراخوانی کنید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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پیشگریی
لطفا قبل از پیش رفتن ،دقیق بخوانید.

* لطف ًا این دفرتچه راهنام را برای مراجعه در آینده در یک مکان امن نگه دارید.

اخطار
مهیشه برای دوری از امکان صدمه جدی یا حتی مرگ ناشی از شوک الکرتیکی ،اتصال کوتاه ،آسیب ،آتش سوزی یا
سایر خطرات احتیاط های اولیه فهرست شده در پاینی را دنبال کنید .این احتیاط ها شامل موارد زیر بوده ،اما به آهنا
حمدود نمی شوند:
منبع برق/آداپتور تغذیه AC

• •سیم برق را در نزدیکی منابع گرما مانند بخاری یا رادیاتور قرار نداده ،و
آن را به شدت خم نکرده و به صورت دیگری به آن آسیب نرسانید ،اشیای
سنگنی بر آن قرار ندهید ،یا آن را در موقعیتی که دیگران بتوانند بر آن قدم
گذاشته ،از روی آن عبور کرده یا چیزی را بغلتانند قرار ندهید.
• •فقط از ولتاژی که به عنوان صحیح برای دستگاه مشخص شده استفاده
کنید .ولتاژ مورد نیاز بر صفحه نام دستگاه چاپ شده است.
• •فقط از آداپتور مشخص شده (صفحه  )197استفاده کنید .استفاده از آداپتور
اشتباه می تواند موجب آسیب به دستگاه یا تولید بیش از حد گرما شود.
• •دوشاخه برق را به صورت دوره ای بررسی کرده و هرگونه چرک و غبار را
که ممکن است بر آن انباشته شده باشد پاک کنید.

باز نکنید

• •این دستگاه شامل هیچ قسمت قابل رسویس توسط کاربر نمی باشد .به
هیچ صورت دستگاه را باز نکرده و سعی در پیاده کردن یا اعامل تغیریات در
اجزای درونی آن ننامیید .اگر به نظر می رسد که بد کار می کند ،بالفاصله
استفاده از آن را متوقف کرده و آن را توسط پرسنل خدمات واجد رشایط
 Yamahaمورد وارسی قرار دهید.

اخطار درباره آب

• •دستگاه را در معرض باران قرار نداده ،از آن در نزدیکی آب یا در رشایط
نمدار و مرطوب استفاده نکنید ،هیچگونه ظرف (مانند گلدان ،بطری یا
لیوان) شامل مایعات را که ممکن است در شکاف رخیته شود بر آن قرار
ندهید .اگر هرگونه مایعی مانند آب درون دستگاه تراوش کرد ،آن را
بالفاصله خاموش کرده و سیم برق را از پریز برق متناوب  ACبریون
بکشید .سپس دستگاه را توسط پرسنل خدمات واجد رشایط Yamaha
مورد وارسی قرار دهید.
• •هرگز دوشاخه برق را با دستان خیس وارد با خارج نکنید.

اخطار درباره آتش

• •هرگز اقالم مشتعل مانند شمع را روی واحد قرار ندهید.
اقالم مشتعل ممکن است فرو افتاده و موجب آتش سوزی شوند.

اگر متوجه هرگونه وضعیت غری عادی شدید

• •هنگامی که یکی از مشکالت زیر رخ داد ،بالفاصله کلید برق را خاموش
کرده و دوشاخه برق را از پریز بریون بکشید .سپس دستگاه را توسط پرسنل
خدمات واجد رشایط  Yamahaمورد وارسی قرار دهید.
• •سیم برق ساییده شده یا صدمه دیده باشد.
• •بوهای غریمعمول یا دود متساعد کند.
• •جسمی درون دستگاه افتاده باشد.
• •درحنی استفاده از دستگاه ناگهان صدا از بنی برود.

احتیاط
برای دوری از امکان صدمات فیزیکی به شام و دیگران ،یا آسیب به دستگاه یا دارایی مهیشه احتیاط های اولیه فهرست
شده در پاینی را دنبال کنید .این احتیاط ها شامل موارد زیر بوده ،اما به آهنا حمدود نمی شوند:
منبع برق/آداپتور تغذیه AC

• •دستگاه را با استفاده از یک رابط چندگانه به پریز برق متصل نکنید .این کار
می تواند موجب کیفیت صدای پاینی تر ،یا احتامال تولید بیش از حد گرما
در پریز شود.
• •هنگام جدا کردن دوشاخه برق از دستگاه یا پریز ،مهیشه خود دوشاخه را
نگه دارید نه سیم را .کشیدن با سیم می تواند به آن آسیب برساند.
• •هنگامی که از دستگاه برای مدت طوالنی استفاده نمی شود ،یا درحنی
توفان های الکرتیکی دوشاخه برق را از پریز بریون بکشید.

مکان

• •پیش از حرکت دادن دستگاه ،متام کابل های متصل شده را جدا کنید.
• •هنگام راه اندازی حمصول ،مطمئن شوید که پریز برق متناوب  ACمورد
استفاده به آسانی قابل دسرتسی باشد .اگر مشکل یا بد عمل کردن پیش
آمد ،بالفاصله کلید برق را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز بکشید .حتی
زمانیکه کلید برق خاموش شده باشد ،هنوز جریان الکرتیسیته در سطح
حداقل در داخل حمصول جریان دارد .هنگامی که برای مدت طوالنی از این
حمصول استفاده نمی کنید ،مطمئن شوید که سیم برق را از پریز برق متناوب
 ACدیوار بریون بکشید.
• •فقط از پایه مشخص شده برای دستگاه استفاده کنید .هنگام وصل کردن
پایه ،فقط از پیچ های ارائه شده استفاده کنید .قصور در انجام این کار می
تواند موجب آسیب به اجزای داخلی شده یا منجر به سقوط دستگاه شود.

• •دستگاه را در موقعیت ناپایداری که ممکن است تصادف ًا فرو بیفتد قرار
ندهید.
• •اجسام را در مقابل منفذ هتویه هوای دستگاه قرار ندهید ،زیراکه این امر
ممکن است باعث عدم هتویه مناسب اجزای داخلی شده و در نتیجه دستگاه
بیش از حد گرم می شود.
DMI-3 1/2
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اتصاالت

• •قبل از اتصال دستگاه به جتهیزات الکرتونیکی ،برق مهه جتهیزات را خاموش
کنید .پیش از روشن یا خاموش کردن برای متام اجزا ،بلندی صدا را به
حداقل تنظیم کنید.
• •برای تنظیم سطح شنیداری دخلواه مطمئن شوید که بلندی صدای متام اجزا
را در حداقل تنظیم کرده و به تدریج کنرتل های بلندی صدا را در حنی
نواختن دستگاه افزایش دهید.

احتیاط در بکارگریی

• •انگشت یا دست خود را در شکاف های روی دستگاه وارد نکنید.
• •هرگز اجسام کاغذی ،فلزی یا سایر اجسام را در شکاف های روی پانل یا
صفحه کلید وارد نکرده یا نیندازید .این کار می تواند موجب صدمه فیزیکی
به شام یا سایرین ،آسیب به دستگاه یا سایر دارایی ها یا نارسایی عملیاتی
شود.
• •هرگز وزن خود را بر دستگاه حتمیل نکرده ،یا اجسام سنگنی را بر آن قرار
ندهید ،و نریوی بیش از حد به دکمه ها ،کلیدها یا اتصاالت وارد ننامیید.
• •از دستگاه/وسیله یا هدفون ها برای مدت زمان طوالنی در سطح صدای
بلند یا ناراحت استفاده نکنید ،زیرا این کار می تواند موجب افت شنوایی
مداوم شود .اگر دچار هرگونه جتربه افت شنوایی یا زنگ زدن گوش ها
شدید ،با یک پزشک مشورت کنید.

 Yamahaنمی تواند برای آسیب ناشی از استفاده نادرست یا اعامل تغیریات در دستگاه ،یا داده های ناپدید شده یا از بنی رفته مسئول شناخته شود.
هنگامی که از دستگاه استفاده نمی شود مهیشه آن را خاموش کنید.
حتی زمانیکه کلید برق بر روی وضعیت انتظار باشد ،هنوز جریان الکرتیسیته در سطح حداقل در داخل دستگاه جریان دارد .هنگامی که برای مدت طوالنی از این دستگاه استفاده نمی کنید ،مطمئن شوید
که سیم برق را از پریز برق متناوب  ACدیوار بریون بکشید.
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توجهات و اطالعات
توجه

برای دوری از بد عملکردن/آسیب احتاملی به حمصول ،آسیب به سایر دارایی ها ،اعالن های زیر را دنبال کنید.

توجهات و اطالعات

■ ■نحوه استفاده و نگهداری

• •از دستگاه در نزدیکی تلویزیون ،رادیو ،جتهیزات اسرتیو ،تلفن مهراه ،یا سایر دستگاه های الکرتیکی استفاده نکنید .در غری این صورت،
دستگاه ،تلویزیون ،یا رادیو ممکن است نویز اجیاد کند.
• •برای پیشگریی از احتامل از شکل افتادگی پانل ،آسیب به اجزای داخلی یا عملکرد ناپایدار ،دستگاه را در معرض گرد و خاک یا لرزش ،یا
رسما یا گرمای بیش از حد (مانند نور مستقیم خورشید ،نزدیک بخاری ،یا در ماشنی در طول روز) قرار ندهید( .حمدوده دمایی عملیاتی تأیید
شده 40 - 5 :درجه سانتیگراد ،یا  104 - 41درجه فارهنایت).
• •اجسام وینیلی ،پالستیکی یا الستیکی را روی دستگاه قرار ندهید زیرا این کار ممکن است رنگ پانل یا صفحه کلید را از بنی بربد.
• •هنگام متیز کردن دستگاه ،از یک پارچه نرم استفاده کنید .از تینر رنگ ،حالل ها ،مایعات شستشو ،یا پارچه های تنظیف حاوی مواد شیمیایی
استفاده نکنید.

■ ■ذخریه سازى
داده های خود را ذخریه كنید و یك نسخه پشتیبان از آن هتیه كنید

• •هنگامی که دستگاه را خاموش می کنید آهنگ ها/Styles/آواها/مولتی پدها و تنظیامت  MIDIادیت شده از بنی می روند .داده ها را در صفحه
نامیش نوار ( USERصفحه  ،)66دستگاه ذخریه  ( USBحافظه فلش  USBو غریه ) ذخریه سازی کنید.
• •داده های موجود در صفحه نامیش نوار  USERممکن است در اثر بد کار کردن یا عملیات اشتباه از بنی بروند .داده های مهم را بر روی یک
دستگاه ذخریه  USBذخریه می کند.
هنگامی که تنظیامت را در یک صفحه نامیش تغیری می دهید و سپس از آن صفحه خارج می شوید ،داده هایی به غری از موارد باال (آهنگ ها/
/Stylesآواها/مولتی پدها و تنظیامت  MIDIو غریه) به صورت خودکار ذخریه می شوند .اگر چه ،داده های ادیت شده بعد از خاموش
کردن دستگاه بدون خروج صحیح از صفحه نامیش مربوطه از بنی می روند.
پشتیبانی از دستگاه ذخریه USB

• •برای حمافظت در برابر از بنی رفتن داده ها به دلیل آسیب دیدن مدیا ،ما توصیه می کنیم که داده های مهم خود را روی دو دستگاه ذخریه USB

ذخریه کنید.

اطالعات

■ ■درباره حقوق مؤلف

• •کپی کردن داده های موسیقی موجود شامل کلیه داده های  MIDIو/یا داده های صوتی اکیدا و غریه بجز برای استفاده های شخصی ممنوع می
باشد.
• •حمتویات و برنامه های کامپیوتری این حمصول چه آهنا که در حتت انحصار  Yamahaبوده یا حتت انحصار دیگران می باشد ،دسته بندی و ثبت شده است.
برخی از موارد دارای حق تالیف ،البته بدون حمدودیت عبارتند ،از متامی برنامه های کامپیوتری ،فایلهای  ،Styleفایلهای  ،MIDIداده های ،WAVE
اسکورهای موسیقی و صداهای ضبط شده است .هر گونه استفاده غری جماز از این برنامه ها و حمتویات خارج از استفاده شخصی حتت قواننی جائز نمی
باشد .هرگونه ختطی از حق تألیف پیامدهای قانونی دارد .کپی های غری قانونی را تولید ،توزیع یا استفاده نکنید.

■ ■درباره عملکردها/داده های مهراه دستگاه

• •طول مدت یا آرایش برخی از آهنگ های از پیش گزیده ،ادیت شده است و ممکن است دقیقا مشابه اصل آن نباشد.
• •این دستگاه قادر به استفاده از انواع/فرمتهای خمتلف از داده های موسیقی با هبینه سازی آهنا به یک فرمت مناسب داده موسیقی برای استفاده
از این دستگاه می باشد .بنابراین این دستگاه ممکن است آهنا را بطور دقیق آنطوری که تولید کننده یا سازنده آهنا مد نظر قرار دارند ،پخش
نکند.
• •فونتهای تصویری مورد استفاده در این دستگاه توسط  Ricoh Co.‚ Ltd.هتیه شده و حتت مالکیت آن است.
• •این نرم افزار شامل یک ماژول توسعه داده بوسیله گروه مستقل  JPEGاست.
• •قانون ،سنتور ،چنگ ،و اود که در صفحات نامیش  PSR-A2000نشان داده شده ا ند از وسایل موسیقی موزه هاماماتسو هستند.
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لوازم جانبی ارائه شده
• •پایه نت

• •آداپتور تغذیه AC

* *ممکن است بر اساس ناحیه خاص شام ،شامل نشده باشد .لطفا با توزیع کننده  Yamahaچک کنید.

• •دفرتچه راهنامی مالک

لوازم جانبی ارائه شده

• •ثبت نام کاربر حمصول  Yamahaمن

* *هنگامی که فرم ثبت نام کاربر را پر می کنید  PRODUCT IDروی صفحه مورد نیاز خواهد بود.

دستگاه با فرمت های زیر سازگار است.
") "GM (General MIDIیکی از متداول ترین فرمت های ختصیص آوا است "GM System Level 2" .یک مشخصه استاندارد
است که " "GMمعمولی را ارتقا داده و سازگاری داده آهنگ را باال می برد .این حالت پلی فونی ،انتخاب آوای قوی تر،
پارامرتهای آوای بسط داده شده ،و پردازش افکت جمتمع را افزایش می دهد.
هببود یافته ترین فرمت  GM System Level 1می باشد ،و خمصوص  Yamahaو به منظور تولید آواهای بیشرت و متنوع تر ،هبمراه
کنرتل گسرتده تر روی آواها و افکت ها ،و بمنظور حصول اطمینان از سازگاری باالی داده ها با تغیریاتی که در آینده رخ می دهند
تولید شده است.
فرمت  GSتوسط  Roland Corporationساخته شده است .مشابه با روش  XGدر  ،Yamahaحالت  GSنیز هببود یافته ترین فرمت
 GMاست که خمصوص تولید آواها و کیت های درام و تغیریات آهنا ،در کنار کنرتل گسرتده تر روی آواها و افکت ها می باشد.
فرمت  XF Yamahaفرمت  )Standard MIDI File( SMFاستاندارد را با استفاده از عملکرد وسیعرت و ناحمدود که در آینده نیز قابل
استفاده است هببود می دهد .این دستگاه قابلیت نامیش متن های آهنگ را درهنگام پخش یک فایل  XFحمتوی داده متن آهنگ دارا
می باشد.
") "SFF (Style File Formatیک فرمت فایل  Styleاصلی  Yamahaاست که از یک سیستم تبدیل منحرص به فرد برای تولید ممتد
خودکار کیفیت باال بر پایه دامنه وسیعی از انواع آکوردها استفاده می کند "SFF GE (Guitar Edition)" .یک فرمت پیرشفته SFF
است که جابجایی نت هببود یافته تراک های گیتار را نامیان می کند.
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 12دکمه های .................................TRANSPOSEصفحه 41

این دکمه ها زیر و بمی را در مقادیر نیم پرده جابجا می کنند.

 13دکمه [................................ ]METRONOMEصفحه 185

صدای مرتونوم را روشن یا خاموش می کند.

 14دکمه های .................... [TAP TEMPO]/TEMPOصفحه 51
این دکمه ها متپوی پخش  ،Styleآهنگ و مرتونوم را کنرتل می کنند.
 .15دکمه گردان [....................... ]LCD CONTRASTصفحه 17
کنرتاست  LCDرا تنظیم می کند.
 LCD 16و کنرتل های وابسته .................................صفحه 19
 17دکمه [...................................... ]BALANCEصفحه 56

باالنس بلندی صدا را در میان هر بخش میزان می کند.

 18دکمه [........................... ]MIXING CONSOLEصفحه 83
روی جنبه های بخش های صفحه کلید Style ،و آهنگ اعامل

کنرتل می کند.

کنرتهلای پانل

 .19دکمه [.....................]CHANNEL ON/OFFصفحات 62 ،55
کانال های /Styleآهنگ را روشن یا خاموش می کند.
 .20دکمه []FUNCTION
(قسمت ویژگی های پیرشفته را مالحظه کنید).
به شام امکان اجیاد برخی تنظیامت پیرشفته و اجیاد  ،Stylesآهنگ

ها و مولتی پدهای ابتکاری خود را می دهد.

 .21دکمه [........................................ ]USBصفحات 79 ،25
داده های مشخصی را در دستگاه ذخریه  USBبارگذاری کرده

و به شام اجازه ضبط کردن اجرای خود را روی دستگاه ذخریه
 USBدر فرمت صوتی می دهد.

 .22دکمه [.................................. ]SCALE TUNEصفحه 105

به شام امکان اجیاد تنظیامت گام را می دهد.

 .23دکمه های .............. REGISTRATION MEMORYصفحه 75

تنظیامت پانل را ثبت و بازخوانی می کنند.

 24دکمه های ................... MULTI PAD CONTROLصفحه 68

این دکمه ها یک عبارت مولتی پد ریتمیک یا ملودیک را انتخاب
و پخش می کنند.

 .25دکمه [.................................]MUSIC FINDERصفحه 70

تنظیامت پانل مناسب یا آهنگ دخلواه را جستجو می کند.

 26دکمه های .............................. PART SELECTصفحه 37

این دکمه ها یک بخش صفحه کلید را انتخاب می کنند.

 27دکمه های .............................. PART ON/OFFصفحه 37

این دکمه ها بخش صفحه کلید را روشن یا خاموش می کنند.

 28دکمه های انتخاب گروه ......................... VOICEصفحه 34

این دکمه ها یک آوا را انتخاب می کنند.

 .29دکمه های ................... ONE TOUCH SETTINGصفحه 53
این دکمه ها تنظیامت پانل مناسب را برای  Styleفرا می خوانند.
 30دکمه های .......................... VOICE CONTROLصفحه 43

این دکمه ها برخی افکت ها را بر اجرای صفحه کلید اعامل می
کنند.

 .31دکمه های ............................ UPPER OCTAVEصفحه 41

این دکمه ها زیر و بمی صفحه کلید را در گام های اکتاو جابجا
می کنند.

 .32ترمینال .............................................. DC INصفحه 14

برای اتصال آداپتور برق ارائه شده.

برای اطالعات مربوط به جک ها و اتصاالت واقع در پانل
پشتی ،صفحات  97 - 91را مالحظه کنید.
دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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راه اندازی
روشن کردن
راه اندازی

منبع برق

1
2
3

اخطار

مطمئن شوید که کلید [ ] (آماده باش/روشن) دستگاه بر روی آماده باش
(خاموش) تنظیم شده است.
انتهای کابل برق متناوب  ACرا به آداپتور برق متصل کنید.

دوشاخه آداپتور برق مستقیم  DCرا به ترمینال  DC INدستگاه واقع در پانل
پشتی متصل کنید.

فقط از آداپتور مشخص شده (صفحه
 )197استفاده کنید.
استفاده از آداپتور نامناسب ممکن
است باعث آسیب های جربان
ناپذیری به  PSR-A2000شده ،و
حتی ممکن است باعث اجیاد شوک
الکرتیکی جدی شود! مهیشه زمانیکه
از دستگاه  PSR-A2000استفاده
نمی کنید ،آداپتور  ACرا از پریز برق
متناوب  ACروی دیوار بریون آورید.

احتیاط
حتی زمانیکه کلید برق بر روی حالت
انتظار باشد ،هنوز جریان الکرتیسیته
در سطح حداقل در داخل دستگاه
جریان دارد .زمانیکه شام دستگاه
را برای مدت طوالنی استفاده نمی
کنید ،مطمئن شوید که دو شاخه
آداپتور تغذیه  ACاز پریز برق AC
روی دیوار بریون آورده شده است.

توجه

4

انتهای دیگر (دوشاخه نرمال برق متناوب  )ACرا به نزدیکرتین پریز برق
متصل کنید.

هیچ گاه منبع تأمنی برق را در حنی هر
عملیات رکورد کردن PSR-A2000
قطع نکنید (بطور مثال از دوشاخه
کشیدن آداپتور  !)ACانجام این کار
می تواند باعث از دست رفتن داده
ها شود.

روشن کردن دستگاه
پیش از روشن یا خاموش کردن دستگاه ،ابتدا میزان صدای جتهیزات صوتی وصل شده را کم
کنید.

1

کلید [ ] (آماده باش/روشن) را فشار دهید.
صفحه نامیشگر اصلی بر روی صفحه نامیش ظاهر می شود.

توجه
جهت جلوگریی از آسیب رسیدن
به بلندگوها یا سایر جتهیزات
الکرتونیکی متصل شده ،مهیشه برق
دستگاه  PSR-A2000را قبل از
روشن کردن برق بلندگوهای تقویت
کننده یا میکرس یا آمپلی فایر ،روشن
کنید .مهچننی ،مهیشه برق دستگاه
 PSR-A2000را بعد از خاموش
کردن برق بلندگوهای تقویت کننده
یا میکرس یا آمپلی فایر ،خاموش کنید.

توضیحات
فیلم حمافظتی شفافی را که پیش از
محل از کارخانه بر صفحه نامیش قرار
داده شده بود را بردارد.

14
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2

تنظیم بلندی صدا.
از صفحه مدرج [ ]MASTER VOLUMEرا برای تنظیم میزان صدا به مقدار دخلواه
استفاده کنید.

راه اندازی

منفذهای هتویه هوا
احتیاط
این دستگاه دارای منفذهای هتویه هوا بر روی پانل رویی (زیر را مالحظه کنید) و پانل پشتی می
باشد .اجسام را در حملی قرار ندهید که باعث مسدود شدن منفذهای هوا شود ،زیراکه این امر
ممکن است باعث عدم هتویه مناسب اجزای داخلی شده و در نتیجه دستگاه بیش از حد گرم می
شود.
منفذهای هتویه هوا

منفذهای هتویه هوا

وصل کردن پایه نت
مهراه با  PSR-A2000یک پایه نت موجود می باشد که می توان آن را با داخل کردن درشکاف
پشت پانل کنرتل ،به دستگاه اضافه کرد.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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استفاده از هدفون ها
هدفون ها را به جک [ ]PHONESوصل کنید .سیستم بلندگوی اسرتیوی داخلی به طور
اتوماتیک قطع می شود ،هنگامیکه فیش هد فون وارد جک [ ]PHONESمی شود.
احتیاط

راه اندازی

با هدفون ها برای مدت طوالنی با صدای
باال گوش ندهید .انجام آن ممکن است
باعث از دست دادن شنوایی شود.

فیش تلفنی استاندارد

تغیری دادن زبان صفحه نامیش
زبان مورد استفاده برای پیغامها ،نام فایلها و کاراکرتهای ورودی در این بخش مشخص می شود.

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] OWNER ← [I] UTILITY ← [FUNCTION
توضیحات
در طول این راهنام ،فلش های
مورد استفاده در دستورالعملها،
نشان دهنده خالصه نویسی در
فرآیند فراخوانی صفحات نامیش و
عملکردهای معنی می باشد.

2

16

از دکمه های [ ]5 st[/]4 stبرای انتخاب زبان دخلواه استفاده کنید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

تنظیم کنرتاست صفحه نامیش
شام می توانید کنرتاست صفحه نامیش را با چرخاندن دکمه گردان []LCD CONTRAST
موجود در سمت چپ صفحه نامیش ،تنظیم کنید.

راه اندازی

نام مالک را در صفحه نامیش آغازین وارد کنید
شام می توانید نام خود را بر روی صفحه نامیش آغازین (صفحه نامیشی که وقتی دستگاه را روشن
می کنید ،ظاهر می شود) قرار دهید.

1

2

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید
]TAB [E][F] OWNER ← [I] UTILITY ← [FUNCTION
برای فراخواندن صفحه نامیش نام مالک دکمه [ (OWNER NAME) ]Iرا فشار
دهید.
برای جزئیات درباره ورود کاراکرتها به صفحه  30مراجعه کنید.

شامره ویرایش را نامیش دهید
برای چک کردن شامره ویرایش این دستگاه ،دکمه های ][8 st]/[7 st
( )VERSIONرا در صفحه نامیش در قدم  2باال فشار دهید .دکمه [ ]EXITیا
[ ]8 stرا برای برگشتن به صفحه نامیش اصلی فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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نواختن دموها
دموها دستورالعمل های مفید و آسان فهمی را برای ویژگی ها و عملکردها مانند نامیش های
آهنگ ارائه می دهند.

راه اندازی

1

برای آغاز دمو ،دکمه [ ]DEMOرا فشار دهید.

کلیات دمو به صورت پیوسته پخش خواهد شد و صفحه نامیش های خمتلفی را در توالی فرا
خواهد خواند.

2

3

دکمه های [ (SKIP OVERVIEW) ]8 st[/]7 stرا در صفحه نامیش دمو
برای فراخواندن منوی دموی مشخص فشار دهید.

هر یک از دکمه های [ ]D[ – ]Aرا برای نامیش یک دموی خاص فشار دهید.
فشار دادن دکمه [ ]Jبه صفحه نامیش قدم  2باز می گردد.
منوهای فرعی در پاینی صفحه نامیش نشان داده شده اند .برای انتخاب قسمت دخلواه یکی
از دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stمربوط به منوی فرعی را فشار دهید.

4
18

دکمه [ ]EXITرا برای خارج شدن از دموها چند بار فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

توضیحات
برای بازگشت به منوی سطح باالتر،
دکمه [ ]EXITرا فشار دهید.

کنرتل های موجود در صفحه نامیش
 LCDاطالعات جامع و موجزی را برای متام تنظیامت فعلی ارائه می دهد .منوی نامیش داده شده
می تواند با کنرتل های اطراف  LCDانتخاب یا تغیری داده شود.
دکمه های ]TAB [E
[( ]Fصفحه )20

دکمه ها []J[ – ]F
(زیر را مالحظه کنید)

صفحه مدرج
[ ]DATA ENTRYو
دکمه []ENTER
(صفحه )21

دکمه []EXIT
(صفحه )22

دکمه های []8 st[ – ]1 st
(صفحه )20

راه اندازی

دکمه های
[]E[ – ]A
(زیر را مالحظه
کنید)

دکمه

[DIRECT
]ACCESS

(صفحه )22

دکمه های []J[ – ]A
دکمه های [ ]J[ – ]Aبرای انتخاب منوی مربوطه مورد استفاده قرار می گریند.
• •مثال 1

در صفحه نامیش انتخاب فایل
(صفحه  ،)25دکمه های []J[ – ]A
می توانند برای انتخاب فایل های
مربوطه به ترتیب مورد استفاده قرار
گریند.

• •مثال 2

دکمه های [ ]Hو [ ]Iبرای
انتخاب پارامرت مربوطه مورد
استفاده قرار می گریند.

دکمه های [ ]Aو [ ]Bبرای
حرکت دادن مکان نام به باال
و پاینی مورد استفاده قرار می
گریند.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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دکمه های [E][F] TAB

راه اندازی

این دکمه ها به طور عمده برای تغیری دادن صفحات نامیشی که دارای "نوارها" در باال می باشند
مورد استفاده قرار می گریند.

دکمه های []8 st[ – ]1st
دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stبرای اجیاد تنظیامت انتخاب یا تنظیم (باال یا پاینی) برای
عملکردهایی که به طور مستقیم در باالیشان نشان داده می شوند مورد استفاده قرار می گریند.

اگر فهرست منو ظاهر شود ،از دکمه های
] [8 st] – [1 stبرای انتخاب قلم دخلواه استفاده کنید.
اگر یک پارامرت به شکل یک دکمه لغرنده (یا دکمه گردان)
نامیان شود ،از دکمه های
[ ]8 st[ – ]1 stبرای تنظیم مقدار آن استفاده کنید.

20

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

اگر یک منو در این قسمت صفحه نامیش ظاهر شود ،از
دکمه های [ ]8 s[ – ]1 sاستفاده کنید.

اگر یک منو در این قسمت صفحه نامیش ظاهر شود ،از
دکمه های [ ]8 t[ – ]1 tاستفاده کنید.

صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYو دکمه []ENTER
بسته به صفحه نامیش  LCDانتخاب شده ،صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYمی تواند به دو
صورت زیر مورد استفاده قرار بگرید.

•انتخاب فایل ها (آوا ،Style ،آهنگ ،و غریه)
وقتی یکی از صفحات نامیش انتخاب فایل (صفحه  )25نشان داده می شود ،شام می توانید از
صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYو دکمه [ ]ENTERبرای انتخاب یک فایل (آوا ،Style ،آهنگ
و غریه) استفاده کنید.
راه اندازی

صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYرا برای
حرکت دادن مکان نام بچرخانید.

دکمه [ ]ENTERرا برای انتخاب فایل
برجسته شده فشار دهید.

•تنظیم مقادیر پارامرتها
شام می توانید برای تنظیم پارامرتهای نشان داده شده در صفحه نامیش به آسانی از صفحه مدرج
[ ]DATA ENTRYبه مهراه دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stاستفاده کنید.

برای تنظیم پارامرت انتخاب شده صفحه
مدرج [ ]DATA ENTRYرا بچرخانید.

پارامرت دخلواه را با دکمه های مناسب
[ ]8 st[ – ]1 stانتخاب کنید.

این تکنیک آسان مهچننی با پارامرتهای پاپ آپ مانند متپو و جابجایی کار می کند .به سادگی
دکمه مناسب را فشار دهید (مثل ] ،)TEMPO [+سپس صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYرا
چرخانده و برای بستن پنجره [ ]ENTERرا فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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دکمه []EXIT
دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به صفحه نامیش قبال مشخص شده فشار
دهید.
چند بار فشار دادن دکمه [ ]EXITبه صفحه نامیش اصلی پیش گزیده باز می
گردد (صفحه .)23

راه اندازی

پیغام های نامیش داده شده در صفحه نامیش
برخی اوقات یک پیغام (حماوره اطالعات یا تایید) برای تسهیل در عملیات ظاهر می شود.
زمانیکه پیغام ظاهر شد ،به سادگی دکمه مناسب را فشار دهید.

انتخاب فوری صفحات نامیش — دسرتسی مستقیم
با عملکرد راحت دسرتسی مستقیم ،شام می توانید فورا صفحه نامیش دخلواه را فراخوانی کنید —
با فقط فشار یک دکمه اضافی.

1
2

دکمه [ ]DIRECT ACCESSرا فشار دهید.
یک پیغام در صفحه نامیش ظاهر می شود که به شام برای فشار دادن دکمه دخلواه اطالع می
دهد.
دکمه مربوط به صفحه نامیش تنظیم دخلواه را فشار دهید (یا جوی استیک
یا پدال متصل شده را حرکت دهید) تا بالفاصله آن صفحه نامیش فراخوانده
شود.
برای مثال ،فشار دادن دکمه [ ]GUIDEصفحه نامیشی را فراخوانی می کند که در آن
وضعیت راهنام می تواند تنظیم شود.

برای لیست صفحات نامیشی را که می توان با استفاده از عملکرد دسرتسی مستقیم
فراخوانی کرد به  Data Listمراجعه کنید Data List .در وب سایت  Yamahaموجود است.
(صفحه  3را مالحظه کنید).
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پیکربندی صفحه نامیش اصلی
صفحه نامیشی که هنگام روشن شدن ظاهر می شود صفحه نامیش اصلی است .صفحه نامیش
اصلی ،تنظیامت پایه نظری آوا و  Styleانتخاب شده کنونی را نشان می دهد ،به شام امکان می دهد
در یک نظر آهنا را ببینید .صفحه نامیش اصلی آن صفحه ای است که معموال شام در هنگام نواختن
با صفحه کلید آن را می بینید.
توضیحات

 . 1نام آهنگ و سایر اطالعات مربوطه
نام آهنگ انتخاب شده ،تاثری زمانی و متپو را نشان می دهد .دکمه [ ]Aرا برای فراخوانی صفحه
نامیش انتخاب آهنگ فشار دهید (صفحه .)57
2

پس و پیش کردن
میزان جابجایی را برای واحدهای نیم پرده نشان می دهد (صفحه .)41

3

اکتاو باالیی
میزانی را که مقدار اکتاو جابجا می شود نامیش می دهد (صفحه .)41

BAR/BEAT/TEMPO 4

موقعیت کنونی (بار/رضبه/متپو) را در پخش  Styleیا پخش آهنگ نامیش می دهد.

5

نام آکورد فعلی
وقتی دکمه [ ]ACMPروشن باشد ،آکورد مشخص شده در بخش آکورد صفحه کلید نامیش
داده خواهد شد .وقتی آهنگ حاوی داده های آکورد نواخته می شود ،نام آکورد فعلی نامیش
داده خواهد شد.

6

نام  Styleو سایر اطالعات مربوطه
نام  Styleانتخاب شده فعلی ،تاثری زمانی و متپو را نشان می دهد .فشار دادن دکمه [ ]Dصفحه
نامیش انتخاب  Styleرا فراخوانی می کند (صفحه .)47

7

نام بانک تنظیم گام
بانک تنظیم گام انتخاب شده فعلی را نشان می دهد .دکمه [ ]Eرا برای فراخوانی صفحه نامیش
انتخاب بانک تنظیم فشار دهید (صفحه .)89
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راه اندازی

در اینجا یک راه راحت برای
بازگشت به صفحه نامیش اصلی از
هر صفحه نامیش دیگری موجود می
باشد :به آسانی دکمه
[ ]DIRECT ACCESSو سپس
دکمه [ ]EXITرا فشار دهید.

راه اندازی

8

نام آوا
نام آواهایی را که برای بخش های  RIGHT 2 ،RIGHT 1و  LEFTانتخاب شده اند نامیش می
دهد (صفحه  .)37فشار دادن یکی از دکمه های [ ]H[ – ]Fصفحه نامیش انتخاب آوا برای هر
بخش را فرا خوانی می کند.

9

نام بانک مولتی پد
نام های بانک مولتی پد انتخاب شده را نامیش می دهد .دکمه [ ]Iرا برای فراخوانی صفحه
نامیش انتخاب بانک مولتی پد فشار دهید (صفحه .)68

10

نام بانک حافظه رجیسرت
نام بانک حافظه رجیسرت و شامره حافظه رجیسرت انتخاب شده فعلی را نامیش می دهد .دکمه
[ ]Jرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب بانک حافظه رجیسرت فشار دهید (صفحه .)76

11

باالنس بلندی صدا
باالنس بلندی صدا در میان بخش ها را نامیش می دهد.
باالنس بلندی صدا میان بخش ها را را با استفاده از دکمه های [ ]7 st[ – ]1 stمیزان
کنید.

 12اطالعات صدای USB

اطالعات فایل صوتی انتخاب شده (نام فایل ،زمان ،و غریه) را نامیش می دهد در حنی ضبط،
یک نشانگر " "RECظاهر می شود.
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13

توالی ثبت
زمانی ظاهر می شود که توالی ثبت فعال باشد (صفحه .)164

14

نقطه تقسیم
موقعیت های نقطه تقسیم را نامیش می دهد (صفحه .)37
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توضیحات
اگر صفحه نامیش باالنس بلندی صدا
نشان داده نمی شود ،دکمه []EXIT
را برای نشان داده صفحه نامیش
باالنس بلندی صدا فشار دهید.

پیکربندی صفحه نامیش انتخاب فایل
صفحه نامیش انتخاب فایل برای انتخاب آوا Styles ،ها و سایر داده ها است .صفحه نامیش
فایل هنگامی ظاهر می شود که شام یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEیا  ،STYLEدکمه
 [SELECT] SONGو غریه را فشار می دهید.
دکمه MULTI PAD CONTROL
[]SELECT

دکمه انتخاب

REGIST BANK

دکمه انتخاب
SONG

راه اندازی

دکمه انتخاب گروه

VOICE

1

دکمه انتخاب گروه

STYLE

مکان (درایو) داده ها
PRESET
حملی که داده های از پیش برنامه ریزی شده (پیش گزیده) ذخریه شده است.
USER
حملی که داده های رکورد شده یا ادیت شده ذخریه شده است .آواها یا Styles
گسرتشی نصب شده نیز در پوشه گسرتشی  Expansionذخریه می شوند.
USB
مکانی که داده های دستگاه ذخریه ( USBحافظه فلش  ،USBو غریه) بر آن
ذخریه شده است .فقط زمانی نامیان می شود که دستگاه(های) ذخریه USB
به ترمینال [ ]USB TO DEVICEمتصل شده باشد (صفحه .)93

 . 2داده ها (فایل های) قابل انتخاب
فایل هایی که می توانند بر این صفحه نامیش انتخاب شوند نشان داده شده اند .اگر بیش از 10
فایل وجود داشته باشد ،شامره های صفحات ( )...P2 ،P1در زیر فایل ها نشان داده می شوند.
فشار دادن دکمه مربوطه صفحه نامیش را تغیری می دهد .زمانیکه سایر صفحات را دنبال می
کنید ،دکمه " "Nextظاهر می شود ،و برای صفحه قبل ،دکمه " "Prev.ظاهر می شود.
3

منوی عملیات فایل/پوشه
شام می توانید فایل های داده های خود را از این منو ذخریه و مدیریت (کپی ،حرکت ،حذف ،و
غریه) کنید .برای دستورالعمل های جزئی ،به صفحات  66 ،29 – 27مراجعه کنید.

توضیحات
از این به بعد در این راهنام ،هر دستگاه
ذخریه  ،USBمانند حافظه فلش
 USBو غریه به عنوان "دستگاه ذخریه
 "USBدر نظر گرفته خواهد شد.

توضیحات
داده ها چه آهنا که قبال برنامه ریزی
شده و چه آهنا که خود مبتکر آهنا
هستید  ،به عنوان "فایلها" ذخریه می
شوند.

توضیحات

شام می توانید از دکمه [ ]USBصفحه
نامیش انتخاب فایل را در دستگاه
ذخریه  USBمتصل شده باز نامیید.
[/[A] SONG ← ]USB
/[C] REGIST/[B] STYLE
.[G] MULTI PAD/[F] VOICE

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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بستن پوشه فعلی و فراخوانی باالترین پوشه سطح بعد
در صفحه  ،PRESETداده ها (فایل های) زیادی با هم در یک پوشه قرار گرفته شده
اند .شام مهچننی می توانید داده های اصلی خود را با اجیاد چندین پوشه جدید در
صفحه  USER/USBسازمان دهی کنید (صفحه .)27
برای بستن پوشه فعلی و فراخوانی باالترین پوشه سطح بعد ،دکمه [ (UP) ]8 sرا
فشار دهید.
مثالی از صفحه نامیش انتخاب آوای PRESET

راه اندازی

فایلهای آوای  PRESETگروه بندی شده و در پوشه های مناسب قرار داده شده است.

این صفحه نامیش ،فایل های آوا را در یک
پوشه نشان می دهد.

26
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باالترین سطح بعدی –در این حالت
پوشه -نشان داده می شود .هر پوشه نشان
داده شده در این صفحه نامیش حاوی
آواهای گروه بندی شده به صورت
مناسبی هستند.

مدیریت فایل
اگر تعداد زیادی فایل را روی یک حافظه فلش  USBیا درایو  USERذخریه کرده اید ،ممکن است
پیدا کردن رسیع فایل دخلواه مشکل باشد .برای آسان تر کردن یافتن فایل هایی که می خواهید،
می توانید فایل های خود را در پوشه ها سازمان دهی کرده ،فایل ها را تغیری نام داده ،فایل های
غری رضوری را حذف کنید و غریه .این عملیات در صفحه نامیش انتخاب فایل انجام می شوند.

اجیاد یک پوشه جدید

توضیحات

1

2

در صفحه نامیش انتخاب فایل ،نوار مناسب ( USERیا  )USBرا که می خواهید
داده ها را در آن ذخریه کنید با استفاده از دکمه های  [E][F] TABانتخاب
کنید.
اگر می خواهید یک پوشه جدید را در پوشه موجود اجیاد کنید ،پوشه را در اینجا انتخاب
کنید.

توضیحات
حداکثر تعداد کل فایلها/پوشه هایی
که می توان در یک پوشه ذخریه کرد
برابر  500است.

توضیحات
در صفحه نامیش نوار ،USER
دایرکتوری های پوشه می تواند
حداکثر تا  4سطح داشته باشد.
حداکثر تعداد کل فایل ها/پوشه
هایی که می توانند ذخریه شوند بسته
به اندازه و طول نام های فایل/پوشه
متفاوت است.

دکمه ] (FOLDER) [7 tرا برای فراخوانی صفحه نامیش نامگذاری برای یک
پوشه جدید را فشار دهید.
توجه

3

نام پوشه جدید را وارد کنید (صفحه  30را مالحظه کنید).

پوشه را به چیزی بجز
" "Expansionنامگذاری کنید.
وقتی بسته گسرتشی نصب شده
باشد متام داده های موجود در پوشه
" "Expansionناپدید خواهند شد.

توضیحات
عالیم زیر را نمی توان به عنوان نام
پوشه/فایل وارد کرد.
|<>"?*:/¥

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

27

راه اندازی

این عملیات به شام اجازه می دهد پوشه های جدید اجیاد کنید .پوشه ها می توانند به دخلواه شام
اجیاد شده ،نامگذاری و دسته بندی شوند ،پیدا کردن و انتخاب داده های اصلی را آسانرت می
سازد.

یک پوشه جدید نمی تواند در
نوار  PRESETیا پوشه گسرتشی
 Expansionدر نوار  USERاجیاد
شود.

تغیری نام فایلها/پوشه ها
این عملیات به شام اجازه تغیری نام فایل ها/پوشه ها را می دهد.

1

دکمه ] (NAME) [1 tرا فشار دهید.
پنجره پاپ آپ برای عملیات تغیری نام در پاینی صفحه نامیش ظاهر می شود.

راه اندازی

2

صفحه نامیشی را که شامل فایل/پوشه ای است که می خواهید نام آنرا تغیری
دهید را فراخوانی کنید.

3
 4برای تایید انتخاب فایل/پوشه دکمه ] [ ) ( را فشار دهید.
 5نام (کاراکرتهای) فایل یا پوشه انتخاب شده را وارد کنید (صفحه .)30

توجه
پوشه را به چیزی بجز
" "Expansionنامگذاری کنید.
وقتی بسته گسرتشی نصب شده
باشد متام داده های موجود در پوشه
" "Expansionناپدید خواهند شد.

توضیحات
فایل های نوار  PRESETیا در
پوشه گسرتشی  Expansionدر نوار
 USERنمی توانند تغیری نام داده
شوند.

یکی از دکمه های [ ]J[–]Aمربوط به فایل/پوشه دخلواه خود را فشار دهید.
7t

OK

فایل/پوشه تغیری نام داده شده در مکان مناسب بنی فایلها به ترتیب حروف الفبا قرار داده
شده و بر روی صفحه نامیش ظاهر می شود.

توضیحات
برای کنسل کردن عملیات تغیری نام،
دکمه ] (CANCEL) [8 tرا فشار
دهید.

کپی کردن یا حرکت دادن فایل ها
این عملیات به شام امکان کپی کردن یا بریدن یک فایل و چسباندن آن در یک مکان (پوشه) دیگر
را می دهد.
شام مهچننی می توانید یک پوشه را با استفاده از مهان روند کپی کنید (اما نمی توانید حرکتش
دهید).

1

2

3

28

صفحه نامیشی را که شامل فایل/پوشه ای است که می خواهید نام آنرا کپی
کنید فراخوانی نامیید.
برای کپی کردن دکمه ] (COPY) [3 tیا برای حرکت دادن دکمه
] (CUT) [2 tرا فشار دهید.
پنجره پاپ آپ برای عملیات کپی/برش در پاینی صفحه نامیش ظاهر می شود.

یکی از دکمه های [ ]J[–]Aمربوط به فایل/پوشه دخلواه خود را فشار دهید.
برای کنسل کردن عملیات ،دکمه مشابه [ ]J[–]Aرا دوباره فشار دهید.
دکمه ] (ALL) [6 tرا برای انتخاب مهه فایلها /پوشه ها در صفحه نامیش فعلی شامل
مهه صفحات ،فشار دهید .برای کنسل کردن انتخاب ،دکمه ] (ALL OFF) [6 tرا دوباره
فشار دهید.
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توضیحات
فایل های موجود در نوار PRESET

نمی توانند حرکت داده شوند .فقط
می توانند کپی شوند.

توضیحات
فایل های پوشه گسرتشی
 Expansionدر نوار  USERنمی
توانند کپی یا حرکت داده شوند.

4
یا
 5نوار مقصد (
استفاده از دکمه های

توضیحات

برای تایید انتخاب فایل/پوشه دکمه [ (OK) ]7 tرا فشار دهید.

6

 )USB USERرا که باید فایل /پوشه را به آن احلاق کنید ،با
 [E][F] TABانتخاب کنید.
درصورت لزوم ،پوشه مقصد را با استفاده از دکمه های [ ]J[ – ]Aانتخاب کنید.

برای کنسل کردن عملیات کپی ،دکمه
] (CANCEL) [8 tرا فشار دهید.

راه اندازی

برای چسباندن فایل/پوشه انتخاب شده در قدم  3دکمه ] (PASTE) [4 tرا
فشار دهید.
فایل/پوشه چسبانده شده در مکان مناسب بنی فایلها به ترتیب حروف الفبا قرار داده شده و
بر روی صفحه نامیش ظاهر می شود.

پاک کردن فایلها/پوشه ها
توضیحات

این عملیات به شام اجازه می دهد که یک فایل/پوشه را پاک کنید.

1

2

3
4
5

صفحه نامیشی را که شامل فایل/پوشه ای است که می خواهید نام آنرا حذف
کنید فراخوانی نامیید.

فایل های نوار  PRESETیا در
پوشه گسرتشی  Expansionدر نوار
 USERنمی توانند حذف شوند.

دکمه ] (DELETE) [5 tرا فشار دهید.
پنجره پاپ آپ برای عملیات پاک کردن در پاینی صفحه نامیش ظاهر می شود.

یکی از دکمه های [ ]J[–]Aمربوط به فایل/پوشه دخلواه خود را فشار دهید.
برای کنسل کردن عملیات ،دکمه مشابه [ ]J[–]Aرا دوباره فشار دهید.
دکمه ] (ALL) [6 tرا برای انتخاب مهه فایلها /پوشه ها در صفحه نامیش فعلی شامل مهه
صفحات ،فشار دهید .برای کنسل کردن انتخاب ،دکمه ] (ALL OFF) [6 tرا دوباره فشار
دهید.
برای تایید انتخاب فایل/پوشه دکمه ] (OK) [7 tرا فشار دهید.
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
•YES
پاک کردن فایل/پوشه
•YES ALL
پاک کردن متام فایل ها/پوشه ها
•NO
رها کردن فایل/پوشه بدون پاک کردن
•CANCEL
کنسل کردن عملیات پاک کردن

توضیحات
برای کنسل کردن عملیات حذف،
دکمه ] (CANCEL) [8 tرا فشار
دهید.
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وارد کردن کاراکرتها
دستورالعمل های زیر نشان دهنده چگونگی وارد کردن کاراکرتها برای نامگذاری پوشه ها/فایل
هایتان ،وارد کردن کلامت کلیدی ،و غریه است .وارد کردن کاراکرتها باید در صفحه نامیش نشان
داده شده در پاینی انجام شود.

راه اندازی

چندین کاراکرت خمتلف به هر دکمه ختصیص
داده شده است ،و کاراکرتها هر زمان شام
دکمه را فشار بدهید تغیری می کنند.

1
2
3

4

30

نوع کاراکرت را با فشار دادن دکمه [ ]1 sتغیری دهید.
•CASE
حروف بزرگ ،اعداد ،عالمت ها
•case
حروف کوچک ،اعداد ،عالمت ها

توضیحات
هنگام وارد کردن متن در عملکرد
اجیاد کننده آهنگ ،شام مهچننی می
توانید کاراکرتهای ژاپنی را وراد کنید
(کانا و کانجی).

از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYبرای حرکت مکان نام به موقعیت دخلواه
استفاده کنید.
دکمه های [ ]6 st[ – ]2 stو [ ،]7 sمربوط به کاراکرتهای مورد نظر را
فشار دهید.
برای وارد کردن کاراکرت انتخاب شده ،مکان نام را حرکت داده یا یک دکمه ورود حروف
دیگر را فشار دهید .به طور متناوب شام می توانید زمان کوتاهی را صرب کرده تا کاراکرت
بصورت اتوماتیک وارد شود.
برای جزئیات درباره وارد کردن کاراکرتها ،به "سایر عملیات ورود کاراکرت" پاینی مراجعه
کنید.
دکمه ] (OK) [8 sرا برای وارد کردن نام جدید و بازگشت به صفحه نامیش
قبلی فشار دهید.
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توضیحات
نام فایل می تواند تا  41کاراکرت و
نام پوشه می تواند تا  50کاراکرت را
شامل شود.

توضیحات
برای کنسل کردن عملیات وارد کردن
کاراکرت ،دکمه [(CANCEL) ]8 t
را فشار دهید.

سایر عملیات ورود کاراکرت
•پاک کردن کاراکرتها
مکان نام را به روی کاراکرتی که می خواهید پاک کنید با استفاده از صفحه مدرج
[ ]DATA ENTRYجابجا کنید  ،و دکمه ] (DELETE) [7 tرا فشار دهید .برای پاک کردن مهه
کاراکرتهای روی خط در یک حلظه ،دکمه ] (DELETE) [7 tرا فشار داده و نگاه دارید.

•انتخاب آیکن های دخلواه برای فایلها (در سمت چپ نام فایل نشان داده شده است)
 .1دکمه [ (ICON) ]1 tرا برای فراخوانی صفحه نامیش  ICON SELECTفشار دهید.
 .2آیکن را با استفاده از دکمه های [ ،]J[ – ]Aدکمه های [ ]5 st[ – ]3 stیا صفحه
مدرج [ ]DATA ENTRYانتخاب کنید .صفحه نامیش  ICONدارای چندین صفحه
است .دکمه های  [E][F] TABرا برای انتخاب صفحات خمتلف فشار دهید.
 .3دکمه [ (OK) ]8 sرا برای بکار بردن آیکون انتخاب شده فشار دهید.

راه اندازی

•وارد کردن عالئم یا فاصله
 .1دکمه ] (SYMBOL) [6 tرا برای فراخوانی لیست عالیم فشار دهید.
 .2از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYبرای حرکت دادن مکان نام به عالمت دخلواه استفاده
کرده ،سپس دکمه ] (OK) [8 sرا فشار دهید.

توضیحات
برای کنسل کردن عملیات ،دکمه
] (CANCEL) [8 tرا فشار دهید.

بازیابی تنظیامت برنامه ریزی شده کارخانه
زمانیکه کلید  C6را نگاه داشته اید (سمت راست ترین کلید بر روی صفحه کلید) ،سوئیچ
[ ] (آماده باش/روشن) را روشن کنید .این کار متام تنظیامت را به پیش فرض کارخانه باز می گرداند.
C6

توضیحات
اگر می خواهید فقط تنظیم حافظه
رجیسرت را مقداردهی اولیه کنید
(صفحه  ،)75کلید
[ ] (آماده باش/روشن) را در حنی
نگه داشتن دکمه  B5روشن کنید.

شام مهچننی می توانید یک تنظیم مشخص را به مقدار پیش فرض کارخانه بازگردانده،
یا تنظیامت ری ست شده خود را ذخریه/بارگذاری کنید .صفحه نامیش عملیات را
فراخوانی کنیدTAB [E][F] SYSTEM ← [I] UTILITY ← [FUNCTION] :
 .RESETبرای جزئیات ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه  )189مراجعه کنید.
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پشتیبانی از داده ها
این روند از متام داده های ذخریه شده در درایو ( USERبجز آواها Styles/گسرتشی و آهنگ
های حمافظت شده) و متام تنظیامت دستگاه پشتیبانی می کند.
برای حداکثر امنیت داده ها Yamaha ،به شام توصیه می کند که داده های مهم خود را در یک
دستگاه ذخریه  USBذخریه و کپی کنید .این کار یک پشتیبان راحت برای شام هتیه می کند اگر
حافظه داخلی آسیب ببیند.
راه اندازی

1
2

دستگاه ذخریه  USBپشتیبان را متصل کنید (مقصد).
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] OWNER ← [I] UTILITY ← [FUNCTION

توجه
آهنگ های حمافظت شده که در
صفحه  USERذخریه شده را قبل از
بازیابی ،منتقل کنید .اگر آهنگ ها
منتقل نشوند ،عملیات مهه داده ها را
پاک می کند.

توضیحات
پیش از استفاده از یک دستگاه ذخریه
 ،USBمطمئن شوید که "اتصال یک
دستگاه ذخریه  "USBرا در صفحه
 93مطالعه نامیید.

توضیحات
کامل کردن عملیات پشتیبانی/
بازیابی ممکن است چند دقیقه طول
بکشد.

توضیحات

3

32

دکمه [ )BACKUP( ]Dرا برای ذخریه سازی داده ها بر روی دستگاه ذخریه
 USBفشار دهید.
برای بازیابی داده ها ،دکمه [ )RESTORE( ]Eرا در این صفحه نامیش فشار دهید .وقتی
عملیات کامل شد ،دستگاه به صورت اتوماتیک راه اندازی جمدد خواهد شد.
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برای ذخریه کردن آهنگ،Style ،
مولتی پد ،بانک حافظه رجیسرت،
بانک تنظیم گام و آوا به صورت
مستقل ،عملیات کپی و چسباندن را
از صفحه نامیش انتخاب فایل اجرا
کنید (صفحه .)28

توضیحات
برای ذخریه کردن رکورد یابنده
موسیقی ،افکت ،قالب  MIDIو فایل
سیستم ،صفحه نامیش عملیات را
فراخوانی کنید:
]← [I] UTILITY ← [FUNCTION
.TAB [E][F] SYSTEM RESET
برای اطالعات بیشرت ،به بخش
ویژگی های پیرشفته (صفحه )189
مراجعه کنید.

عملکردهای اولیه
آواها
Styles

آهنگ ها
مولتی پدها
یابنده موزیک
حافظه رجیسرت
 USBصوتی
کنسول میکس
گام های اورینتال
اتصاالت
کارایی
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

آواها

 -نواختن صفحه کلید -

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

با ویژگی های این دستگاه طیف وسیعی از آوای سازهای خمتلف شامل
پیانو ،گیتار ،آالت موسیقی سیمی ،براس ،بادی و غریه را می توان بصورت
واقعی و استثنایی اجرا کرد.

نواختن آواهای از پیش گزیده
انتخاب کردن یک آوا ( )RIGHT 1و نواختن صفحه کلید

1

2

دکمه  [RIGHT 1] PART SELECTرا فشار دهید.
مطمئن شوید که دکمه  [RIGHT1[ PART ON/OFFنیز روشن می باشد .اگر خاموش
باشد ،بخش دست راست صدایی پخش نمی کند.

توضیحات
برای بخش آوا ،صفحه  37را
مالحظه کنید.

یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEرا برای انتخاب گروه آوا و فراخوانی
صفحه نامیش انتخاب آوا فشار دهید.

توضیحات

آواهای از پیش گزیده ،گروه بندی شده و در داخل پوشه های مناسب خود قرار داده شده
است .دکمه های انتخاب گروه  VOICEبر روی پانل مربوط به گروه بندهیای آواهای از
پیش گزیده وجود دارد .برای مثال ،دکمه [ ]STRINGSرا برای نامیش انواع خمتلف آواهای
زهی فشار دهید.
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برای اطالعات بیشرت درباره دکمه
های انتخاب گروه  ،VOICEبه
صفحه  38مراجعه کنید.

3

یکی از دکمه های [ ]J[ – ]Aرا برای انتخاب آوای دخلواه فشار دهید.
برای فراخوانی سایر صفحات نامیش ،یکی از دکمه های [▲  ]5 ▲[ – ]1را فشار داده یا
مهان دکمه گروه  VOICEرا دوباره فشار دهید.

توضیحات
نوع آوا و ویژگیهای معرف آن در
باال ،درنام آوای از پیش گزیده
مشخص شده است .برای جزئیات
درباره مشخصات ،صفحه  38و
بخش ویژگی های پیرشفته را مالحظه
کنید (صفحه .)100

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

برای گوش دادن به عبارات دموی آواهای پیش گزیده
دکمه ] (DEMO) [8 tرا برای آغاز دمو برای آوای انتخاب شده فشار دهید .برای توقف
پخش دمو ،دکمه [ ]8 tرا دوباره فشار دهید.

4

صفحه کلید را بنوازید.
به سهولت آواهای مورد دخلواه خود را فراخوانی کنید
این دستگاه مشتمل برتعداد زیادی از آواهای با کیفیت بسیار باال بوده که بطور
استثنایی طیف وسیعی از دستگاهها و آالت موسیقی را پوشش می دهد — بطور
جمازی آن را برای هر کاربردی در زمینه موسیقی میرس می سازد .اگر چه در ابتدا تعداد
رصف آواها ممکن است گیج کننده بنظر برسد .شام می توانید با استفاده از دکمه
] ]EXPANSION/USERبه آسانی آوای حمبوب خود را فراخوانی کنید.
 .1آوای دخلواه خود را از درایو  PRESETبه درایو  USERکپی کنید .برای جزئیات
مربوط به عملیات کپی به صفحه  28رجوع کنید.

 .2برای فراخوانی درایو  USERصفحه نامیش انتخاب آوا دکمه
[ ]EXPANSION/USERرا فشار داده ،سپس یکی از دکمه های [ ]J[ – ]Aرا
برای انتخاب آوای دخلواه فشار دهید.

توضیحات
اگر یک بسته گسرتشی نصب
شود ،ممکن است پوشه گسرتشی
 Expansionدر درایو  USERبه
صورت خودکار باز شود .دکمه
] (UP) [8 sرا برای فراخواندن
سطح باالیی پوشه ای که حاوی فایل
های کپی شده در مرحله  1می باشد
فشار دهید.

نواختن مهزمان دو آوا

1
 2دکمه

مطمئن شوید که دکمه  ]RIGHT 1[ PART ON/OFFروشن می باشد.
 [RIGHT 2] PART ON/OFFرا برای روشن شدن فشار دهید.
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3

یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEرا برای فراخوانی صفحه نامیش
انتخاب آوا برای بخش راست  2فشار دهید.

4
 5صفحه کلید را بنوازید.

یکی از دکمه های [ ]J]–[Aرا برای انتخاب آوای دخلواه فشار دهید.
آوای انتخاب شده برای ( RIGHT 1صفحه  )34و آوای انتخاب شده در اینجا به صورت
مهزمان در یک الیه به صدا در می آیند.

1

آواها  -نواختن صفحه کلید -

آواها را برای بخشهای راست  1و  2برسعت انتخاب کنید
شام می توانید آواها را برای بخشهای راست  1و  2تنها با دکمه های انتخاب گروه
 VOICEبرسعت انتخاب کنید .یک دکمه گروه  VOICEرا فشار داده و نگاه دارید
و سپس دیگری را فشار دهید .آوای دکمه فشار داده شده در اول برای بخش راست
 1قرار داده می شود ،در حالیکه آوای دکمه فشار داده شده دوم برای بخش راست 2
قرار داده می شود.

توضیحات
شام می توانید تنظیامت را در حافظه
رجیسرت ذخریه کنید .صفحه  75را
مالحظه کنید.

نواختن آواهای خمتلف با دستهای چپ و راست

1

2

3

مطمئن شوید که دکمه های  [RIGHT 1] PART ON/OFFو یا []RIGHT 2
روشن باشند.
دکمه  ]LEFT[ PART ON/OFFرا برای روشن شدن فشار دهید.

یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEرا برای فراخوانی صفحه نامیش
انتخاب آوا برای بخش چپ فشار دهید.

4
 5صفحه کلید را بنوازید.

یکی از دکمه های [ ]J]–[Aرا برای انتخاب آوای دخلواه فشار دهید.
نت هایی که با دست چپ خود می نوازید صدای یک آوا را می دهد (آوای  LEFTانتخاب
شده در باال) ،درحالیکه نت هایی که با دست راستتان می نوازید آواهای متفاوتی را می دهد
(آواهای  RIGHT 1و .)2

قسمت RIGHT 2
قسمت RIGHT 1
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قسمت LEFT

توضیحات
شام می توانید تنظیامت را در حافظه
رجیسرت ذخریه کنید .صفحه  75را
مالحظه کنید.

بخش های صفحه کلید
آواها را می توان مستقال به هر یک از سه بخش صفحه کلید ختصیص داد :راست ،1
راست 2و چپ .شام می توانید این بخش ها را با استفاده از دکمه های
 PART ON/OFFترکیب کرده و یک صدای با شکوه و دسته مجعی تولید کنید.

توضیحات
برای تغیری دادن نقطه تقسیم فشار
دهید← ]FUNCTION[ :
[C] STYLE SETTING/

SPLIT POINT/CHORD
TAB [E][F] ← FINGERING
 .SPLIT POINTبرای اطالعات

قسمت باالیی صفحه کلید

بیشرت ،به بخش ویژگی های پیرشفته
(صفحه  )117مراجعه کنید.

قسمت پایینی صفحه کلید

آواها  -نواختن صفحه کلید -

نقطه تقسیم ()F#2

وقتی قسمت  LEFTخاموش است ،آواهای  RIGHT 1و  2می توانند در کل صفحه
کلید نواخته شوند .وقتی بخش  LEFTروشن است ،کلیدهای پاینی تر از ( F#2نقطه
تقسیم) برای نواختن بخش های  LEFTو کلیدهای سمت راست نقطه تقسیم برای
نواختن بخش های  RIGHT 1و  2تنظیم شده اند.
شام می توانید بخش انتخاب شده فعلی را با بررسی المپ  PART SELECTکه
روشن است تأیید کنید .برای انتخاب بخش صفحه کلید دخلواه ،دکمه بخش مربوطه
را فشار دهید.

نگاه داشتن آوای بخش ( LEFTنگاه داشتن چپ)
این عملکرد باعث می شود که آوای بخش  LEFTحتی زمانیکه شام کلیدها را رها
کرده باشید ،نگاه داشته شود .آواهای غری کاهشی صدا مانند آواهای زهی بصورت
دائمی نگاه داشته می شوند ،در حالیکه آواهای نوع کاهشی صدا مانند پیانو آهسته تر
تنزل پیدا می کند (مثل اینکه پدال ساستنی فشار داده شده باشد).
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انواع آوا
آواهای درام/کوبه ای
وقتی یکی از آواها توسط این دکمه انتخاب
می شوند ،شام می توانید دستگاه های دارم
و کوبه ای یا نواهای ( SFXافکت صدا)
را بر صفحه کلید بنوازید .جزئیات مربوط
به لیست درام های موجود در Data List
آورده شده است در وب سایت.
آواهای فلوت ارگ
آواهای گسرتشی/کاربر
برای فراخواندن آواهای سفارشی (آواهای ابتکاری (صفحه )45
شام که توسط عملکرد تنظیم آوا اجیاد شده اند)،
یا آواهای گسرتشی (آواهای نصب شده اضافی)
مورد استفاده قرار می گرید .برای جزئیات درباره
آواهای گسرتشی به بخش "بسط آواها" (صفحه )39
مراجعه کنید.

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

آواهای پیش گزیده

•ویژگیهای آوا
نوع آوا و ویژگی های تعریف کننده آن ها در باالی نام آوا Sweet! ،Cool! ،Live! -و غریه نشان
داده شده است .برای توضیحات مرشوح به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه  )100مراجعه
کنید.
در این بخش ،فقط آواهای مگا  MegaVoiceرشح داده می شوند .این آواها دارای مشخصات
ویژه ای هستند که باید از آن ها مطلع باشید ،و برای حاصل شدن کیفیت های گویایشان نیازمند
تکنیک های اجرای خمصوص می باشند.

آواهای مگا

آنچه که ساز مگا  MegaVoiceرا متفاوت می سازد ،استفاده از سويچينگ رسعت
می باشد .هر بازه رسعت( اندازه میزان شدت نواختن شام ) بطور کامل دارای آهنگ
متفاوتی است.
برای مثال ،یک آوای مگا  MegaVoiceگیتار شامل اصواتی از تکنیکهای اجراهای
خمتلف می باشد .در سازهای متداول ،آواهای متفاوتی که دارای آن اصوات هستند
ممکن است با  MIDIو نواختن بصورت ترکیبی ،افکت مورد دخلواه را فراخوانی
کنند .اگر چه ،حاال با وجود آواهای مگا  ،MegaVoiceیک بخش گیتار راحت و
کاملی را می توان تنها با یک آوا با مقادیر رسعت مشخص برای نواختن اصوات
دخلواه نواخت.
بخاطر طبیعت پیچیده این آواها و نیاز به رسعت های دقیق برای نواختن اصوات،
آهنا برای نواختن از طریق صفحه کلید نامزد مناسبی نیستند .اگر چه آهنا برای
اجیاد داده های  MIDIبسیار مناسب و راحت بوده— به خصوص زمانیکه شام
می خواهید از بکار بردن چندین آوای خمتلف جلوگریی کرده و فقط یک بخش از
دستگاه را بکار بربید.
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توضیحات
آواهای مگا  MegaVoiceبا سایر
مدل هایی که دارای این نوع آوای
نصب شده هستند سازگارند .هر
آهنگ Style ،یا داده های مولتی پدی
که روی دستگاه با استفاده از این
آواها اجیاد کرده اید هنگام پخش شدن
بر دستگاه های دیگر به خوبی نواخته
نخواهند شد.

توضیحات
آواهای مگا  MegaVoiceبسته به
دامنه صفحه کلید ،رسعت ،ملس
و غریه به شکل متفاوتی صداهای
خمتلفی اجیاد می کنند .بنابراین اگر
افکت  HARMONY/ECHOرا اجرا
کنید ،تنظیم جابجایی یا پارامرتهای
تنظیم آوا را تغیری دهید ،ممکن است
صداهای غری منتظره یا نامطلوبی اجیاد
شوند.

آواهای گسرتشی
نصب یک بسته گسرتشی به شام امکان اضافه کردن تنوعی از آواها و  Stylesاختیاری را به هر
گروه گسرتشی می دهد .آواها و  Stylesنصب شده مانند آواها و  Stylesپیش گزیده می توانند
انتخاب شده ،و به شام امکان گسرتش دادن اجرای موسیقی خود و امکانات اجیاد را بدهند.
برای اطالعات درباره دریافت بسته های گسرتشی ،به صفحه  PSR-A2000در وب سایت
 )http://www.yamaha.com/( Yamahaمراجعه کنید .بسته به حمل شام ،بسته های گسرتشی
ممکن است برای آواها و  Stylesگسرتشی خمصوص یا بومی ناحیه خاصتان در دسرتس باشند.

1

2

دستگاه ذخریه  USBرا که شامل فایل بسته گسرتشی است به ترمینال
[ ]USB TO DEVICEدستگاه وصل کنید.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید
]← [J] EXPANSION PACK INSTALLATION ← [FUNCTION

TAB [E][F] USB

3

دکمه های [ ]J[–]Aرا برای انتخاب فایل بسته گسرتشی جهت نصب فشار
دهید.

توجه
این دستگاه به شام فقط امکان نصب
یک بسته گسرتشی را می دهد .نصب
کردن یک بسته گسرتشی متام داده
های موجود بسته گسرتشی قبلی را
در دستگاه پاک خواهد کرد .مطمئن
شوید که یک کپی از داده های بسته
گسرتشی را در یک دستگاه ذخریه
 USBبرای استفاده در آینده نگه
دارید.

توضیحات

پیش از استفاده از یک دستگاه ذخریه
 ،USBمطمئن شوید که "اتصال یک
دستگاه ذخریه  "USBرا در صفحه
 93مطالعه نامیید.

توضیحات

4
5

شام می توانید اطالعات بسته
گسرتشی انتخاب شده را با فشار
دادن دکمه [(INFO.) ]7 s
فراخوانی کنید .برای بستن صفحه
نامیش اطالعات بخش دکمه []EXIT
را فشار دهید.

دکمه ] (INSTALL) [6 tرا برای نصب داده ها بر دستگاه فشار دهید.
دستورالعمل های روی صفحه نامیش را دنبال کنید.
وقتی پیغامی که تکمیل عملیات نصب را نشان می دهد نامیان شد دکمه
] (YES) [Fرا فشار دهید.
دستگاه به صورت خودکار راه اندازی جمدد خواهد شد.

6
فشار دهید تا ببینید داده های بسته گسرتشی با موفقیت نصب شده است.

دکمه [ ]EXPANSION/USERرا در دکمه انتخاب گروه  VOICEیا STYLE

آواها یا  Stylesگسرتشی می توانند در پوشه گسرتشی  Expansionصفحه نامیش نوار
 USERیافت شوند.

توجه
هنگام کامل شده نصب دستگاه راه
اندازی جمدد خواهد شد .متام داده
هایی را که از قبل ادیت شده است
ذخریه کنید ،در غری این صورت داده
ها از دست خواهند رفت.

توضیحات

اگر یک پیغام نشانگر آن که درایو
دارای فضای خالی کافی نمی باشد
نامیان شد ،فایل های نوار USER
را به نوار  USBحرکت داده ،سپس
دوباره نصب را انجام دهید .برای
جزئیات مربوط به عملیات حرکت
دادن به صفحه  28رجوع کنید.
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آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

نصب یک بسته گسرتشی

آهنگ Style ،یا حافظه رجیسرت حاوی آواها یا  Stylesگسرتشی
آهنگ Style ،یا حافظه رجیسرت حاوی هرگونه آواها یا  Stylesگسرتشی در صورتی که
داده های بسته گسرتشی در دستگاه وجود نداشته باشند به خوبی نواخته نشده یا نمی
توانند فراخوانده شوند.
ما توصیه می کنیم که نام بسته گسرتشی را هنگام اجیاد داده ها (آهنگ Style ،یا
حافظه رجیسرت) با استفاده از آواها یا  Stylesگسرتشی ضبط کنید ،تا هنگام نیاز بسته
گسرتشی را به آسانی یافته و نصب کنید.

1

لغو نصب یک بسته گسرتشی

آواها  -نواختن صفحه کلید -

این عملیات متام سازها یا  Stylesگسرتشی نصب شده را حذف می کند.

1

2
3

40

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید
]← [J] EXPANSION PACK INSTALLATION ← [FUNCTION
TAB [E][F] USER

دکمه ] (UNINSTALL) [5 tرا برای لغو نصب بسته گسرتشی فشار دهید.
دستورالعمل های روی صفحه نامیش را دنبال کنید.
وقتی پیغامی که تکمیل عملیات لغو نصب را نشان می دهد نامیان شد دکمه
] (YES) [Fرا فشار دهید.
دستگاه به صورت خودکار راه اندازی جمدد خواهد شد.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

توجه
هنگام کامل شدن لغو نصب دستگاه
راه اندازی جمدد خواهد شد .متام داده
هایی را که از قبل ادیت شده است
ذخریه کنید ،در غری این صورت داده
ها از دست خواهند رفت.

جابجایی زیر و بمی صفحه کلید
دکمه های  [–]/[+] TRANSPOSEزیر و بمی کلی دستگاه را (صدای صفحه کلید ،پخش
 ،Styleپخش آهنگ و غریه) در واحدهای نیم پرده جابجا می کند .برای ری ست کردن فوری
مقدار جابجایی به  0دکمه های [ ]+و [ ]-را به طور مهزمان فشار دهید.

توضیحات
عملکرد جابجایی آواهای کیت درام
یا کیت  SFXرا حتت تأثری قرار نمی
دهد.

توضیحات

تنظیم پیش گزیده زیر و بمی
به طور پیش گزیده ،زیر و بمی مرجع کل دستگاه روی  440.0هرتز ،و گام
به متپرامنت مساوی تنظیم شده است .شام می توانید زیر و بمی گام را از طریق
] [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← [FUNCTIONتغیری دهید.
شام مهچننی می توانید زیر و بمی هر بخش (بخش های صفحه کلید ،بخش های Style
و بخش های آهنگ) را در صفحه  TUNEصفحه نامیش کنسول میکس تنظیم کنید
(صفحه .)83
برای جزئیات مربوط به زیر و بمی ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه )105
مراجعه کنید.
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1

آواها  -نواختن صفحه کلید -

دکمه های  [–]/[+] UPPER OCTAVEبه زیر و بمی بخش های  RIGHT 1و  2اجازه جابجا
شدن به باال و پاینی به اندازه یک اکتاو را می دهند .برای ری ست کردن فوری مقدار اکتاو به 0
دکمه های [ ]+و [–] را به طور مهزمان فشار دهید.

شام مهچننی می توانید تنظیامت
جابجایی را در صفحه نامیش
 MIXING CONSOLEتغیری دهید:
[← ]MIXING CONSOLE
← TAB [E][F] TUNE
[]1 st] – [3 st
.TRANSPOSE

استفاده از یک جوی استیک
جوی استیک به شام امکان کنرتل کردن افکت مدوالسیون را به آسانی با حرکت دادن آن در
جهت های افقی ( )Xیا عمودی ( )Yمی دهد.

بند زیر و بمی
در حنی نواختن صفحه کلید حرکت دادن جوی استیک در طول حمور  Xنت ها را به باال (حرکت
به راست) یا پاینی (حرکت به چپ) خم می کند .بند زیر و بمی را می توان برای مهه بخشهای
صفحه کلید ( RIGHT1و  2و  )LEFTمورد استفاده قرار داد.

1

آواها  -نواختن صفحه کلید -

+X

توضیحات
افکت بند زیر و بمی ممکن است بسته
به تنظیم  Styleهنگام روشن شدن
دکمه [ ]ACMPبرای بخش LEFT
بکار برده نشود.

–X

حداکثر دامنه بند زیر و بمی را می توان از طریق صفحه نامیش کنسول میکس زیر تغیری داد:
].[H] PITCH BEND RANGE ← TAB [E][F] TUNE ← [MIXING CONSOLE

مدوالسیون
حرکت دادن جوی استیک در طول حمور  Yافکت های مدوالسیون ،مانند ویرباتو ،را به نت های
پخش شده بر صفحه کلید اجرا می کند .به طور پیش فرض ،این موضوع در قسمت های صفحه
کلید  RIGHT 1و  2کاربرد دارد .دور کردن جوی استیک از مرکز عمق افکت را افزایش می
دهد ،درحالی که نزدیک کردن آن به مرکز آن را کاهش می دهد.

توضیحات
افکت مدوالسیون ممکن است بسته به
تنظیم  Styleهنگام روشن شدن دکمه
[ ]ACMPبرای بخش  LEFTبکار
برده نشود.

+Y

توضیحات

–Y

شام می توانید تنظیم کنید که افکت های تولید شده با استفاده از جوی استیک را برای هریک از

بخش های صفحه کلید بتوان بکار برد یا خری← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION] :
← TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL
[A]/[B] 2 JOYSTICK +Y, 3 JOYSTICK -Y
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بسته به آوای انتخاب شده ،جوی
استیک ممکن است بلندی صدا ،فیلرت
یا بعضی پارامرتهای دیگر را مانند
ویرباتو کنرتل کند .درجه ای که کنرتل
های جوی استیک هر پارامرتها با
آن ها کنرتل می کند می تواند تنظیم
شود .برای جزئیات ،به بخش ویژگی
های پیرشفته (صفحه  )109مراجعه
کنید.

بکار بردن افکت های آوا
 PSR-A2000با ویژیگی سیستم افکت پردازشگر مولتی  ،می تواند عمق و جلوه فوق العاده
و شگفت آوری را به صدای شام بدهد .سیستم افکت را می توان با استفاده از دکمه های زیر
خاموش یا روشن کرد.
این سه سیستم افکت برای بخش صفحه کلید انتخاب شده
کنونی بکار می رود ( 2 ،RIGHT 1یا .)LEFT

1

•HARMONY/ECHO

آواها  -نواختن صفحه کلید -

انواع هارمونی/اکو را می توان برای آواهای دست راست بکار برد .رجوع کنید به "بکار بردن
هارمونی برای ملودی دست راست خود" در صفحه .44
•TOUCH

این کلید واکنش در برابر ملس صفحه کلید را خاموش یا روشن می کند .زمانیکه  OFFباشد،
میزان صدای مشاهبی تولید می شود و بستگی به شدت و ضعف نواختن صفحه کلید شام ندارد.
•SUSTAIN

زمانیکه عملکرد دوام روشن باشد ،مهه نت های نواخته شده توسط صفحه کلید با قسمت دست
راست ( RIGHT 1و  )2دارای ساستنی طوالنی تری هستند.
•MONO

زمانیکه این کلید روشن باشد ،آوای بخش بصورت مونوفونیکال (فقط یک نت در آن واحد)
پخش می شود .با استفاده از حالت  MONOشام قادر هستید بصورت فردی بنوازید و اصوات
نزدیک تر به حالت واقعی (مانند دستگاه براس) را داشته باشید .به شام مهچننی اجازه می دهد که
افکت پورتامنتو (بر اساس آوای انتخاب شده) را با نواختن لگاتو کنرتل کنید.
زمانیکه این کلید خاموش باشد ،آوای بخش بصورت پلی فونیکال پخش می شود.

توضیحات
پورتامنتو یک عملکرد برای اجیاد یک
تبدیل یکنواخت در زیر و بمی pitch
از اولنی نت نواخته شده از صفحه
کلید به بعدی می باشد.

•DSP/DSP VARI.

با افکت های دجییتالی تعبیه شده در این دستگاه ،شام می توانید آمبیانس و عمق به موزیک خود از
طریقهای گوناگونی بدهید— بطور مثال با اضافه کردن ری ورب صدای شام را طوری می سازد
مانند اینکه در یک سالن کنرست در حال نواختن می باشید.
دکمه [ ]DSPبرای روشن یا خاموش کردن افکت ( DSPپردازشگر سیگنال دجییتالی) برای
بخش انتخاب شده صفحه کلید بکار می رود.
دکمه ] ]DSP VARI.برای تغیری ما بنی انواع گوناگون افکتهای  DSPبکار می رود .شام می
توانید در هنگام نواختن آن را بکار بربید ،برای مثال ،تغیری رسعت چرخش (آهسته/رسیع) برای
افکت روتاری اسپیکر.

توضیحات
نوع افکت می تواند تغیری داده شود.
بر صفحه نامیش انتخاب آوا
[← )VOICE SET( ]6 s
TAB [E][F] EFFECT/EQ
←  [A]/[B] 2 DSPرا انتخاب کنید.
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بکار بردن هارمونی برای ملودی دست راست خود
()HARMONY/ECHO
در میان افکت های آوا ،هارمونی یکی از گریاترین آهنا است .بصورت اتوماتیک بخشهای
هارمونی را به نت هایی که با دست راست خود می نوازید ،اضافه می کند — رسیعا به شام
صدای کاملرت و حرفه ای تری می دهد.

1
 2دو دکمه [
شوید که بخش

دکمه [ ]HARMONY/ECHOرا روشن کنید.

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

3

 ]ACMPو [ ]SYNC STARTرا روشن کرده (صفحه  )47و مطمئن
 RIGHT 1فعال می باشد (صفحه .)34

یک آکورد را با دست چپ خود برای رشوع  Styleبنوازید (صفحه  )48و
برخی از نت ها را با استفاده حمدوده دست راست صفحه کلید بنوازید.
نقطه تقسیم

در این مثال ،نت های هارمونی در گام ماژور
( Cآکورد با دست چپ نواخته شده) بصورت
اتوماتیک به نت های نواخته شده در حمدوده دست
راست صفحه کلید ،اضافه می شوند.
قسمت آکورد

شام مهچننی می توانید افکت هارمونی را با  Styleمتوقف شده استفاده کنید .به سادگی یک آکورد
را با دست چپ خود نگاه داشته و با دست راست خود یک ملودی را بنوازید.
بسیاری از آواها به صورت اتوماتیک به گونه ای تنظیم شده اند که انواع خاصی از هارمونی/
اکو که منطبق بر آن آوای خاص باشند را می نوازند .برخی آواها را امتحان کنید .شام مهچننی می
توانید نوع هارمونی/اکو را تغیری دهید.[G] HARMONY/ECHO ← [FUNCTION] :

44
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توضیحات
بسته به نوع هارمونی/اکو ،حتی
هنگامی که دکمه [ ]ACMPخاموش
است هارمونی اجرا خواهد شد.

اجیاد آواهای فلوت ارگ به ابتکار خود
 PSR-A2000از تکنولوژی دجییتال پیرشفته برای بازسازی صدای افسانه ای ارگ های وینتاژ
استفاده می کند .درست به مانند یک ارگ معمولی ،شام می توانید صداهای خود را با باال و پاینی
بردن کردن سطوح فوتیج ،فلوت اجیاد کنید.

1

1

از دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stبرای تنظیم کردن تنظیامت فوتیج استفاده
کنید.
تنظیامت فوتیج صدای پایه فلوت های ارگ را تعینی می کند.
دکمه های [ ]1 stدو فوتیج را کنرتل می کنند 16' :و ' .5 1/3فشار دادن دکمه [ ]Dبنی این
دو فوتیج جابجا می کند.

عبارت "فوتیج" یک مرجع برای
تولید صدای ارگ های پایپی سنتی
می باشد ،که در آن صدا بر اساس
طول های خمتلف لوله ها (در فیت)
تولید می شود.

اگر بخواهید ،می توانید با استفاده از دکمه های [ ]C[ – ]Aو [ ]H[ – ]Fنوع ارگ را
انتخاب کرده ،رسعت روتاری اسپیکر را تغیری داده و تنظیم ویرباتو تنظیم کنید.

توضیحات

1

[]B[/]A

ORGAN TYPE

نوع تون تولید شده توسط ارگ را مشخص می کند :سینوسی
یا وینتاژ.

2

[]C

ROTARY SP
SPEED

هنگامی که یک افکت روتاری اسپیکر برای فلوت های ارگ
تنظیم شده (پارامرت  DSP TYPEدر صفحه ،)EFFECT/EQ
و دکمه  [DSP] VOICE CONTROLروشن شده است
متناوبا بنی رسعت های روتاری اسپیکر کند و رسیع جابجا می
شود.

3

[]F

VIBRATO OFF

4

[]G

VIBRATO ON

به طور متناوب افکت ویرباتو را برای فلوت های ارگ را
تبدیل به  ONیا  OFFمی کند.

5

[]H

VIBRATO
DEPTH

عمق ویرباتو را بروی یکی از سه سطح تنظیم می کند:
( 1پاینی)( 2 ،متوسط) یا ( 3باال).

6

[]I

PRESETS

صفحه نامیش انتخاب فایل آواهای فلوت ارگ را برای انتخاب
یک آوای فلوت ارگ پیش گزیده باز می کند.

توضیحات

درباره صفحه VOLUME/ATTACK
و صفحه  ،EFFECT/EQبه بخش

ویژگی های پیرشفته مراجعه کنید
(صفحه .)112
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آواها  -نواختن صفحه کلید -

2

دکمه [ ]ORGAN FLUTESرا فشار دهید.
صفحه  FOOTAGEآوای فلوت ارگ فراخوانده می شود.

3
4
5
6

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

دکمه ] (PRESETS) [Iرا برای فراخواندن صفحه نامیش انتخاب آوای فلوت
ارگ فشار دهید.
از دکمه  [E][F] TABبرای انتخاب حملی که آوای فلوت ارگ ذخریه خواهد
شد استفاده کنید.
دکمه [ (SAVE) ]6 tرا برای فراخوانی صفحه نامیش ذخریه سازی فایل
فشار دهید.
با دنبال کردن روندهای صفحه  66آوای فلوت ارگ خود را ذخریه کنید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .1
انتخاب  GM/XGیا سایر آواها از پانل

صفحه نامیش انتخاب آوا ← )← [8 s] (UP
)[2 s] (P2

تنظیامت مربوط به افکت
• •میزان حساسیت ملس صفحه کلید را تنظیم کنید:
• •انتخاب نوع هارمونی/اکو:
تنظیامت مربوط به زیر و بمی:

[[G] HARMONY/ECHO ← ]FUNCTION
[[A] MASTER TUNE/ ← ]FUNCTION

• •تنظیم دقیق زیر و بمی کل دستگاه:

← SCALE TUNE
TAB [E][F] MASTER TUNE

• •تنظیم گام:

← SCALE TUNE
TAB [E][F] SCALE TUNE

• •تغیری ختصیص قسمت دکمه های
:TRANSPOSE
ادیت کردن آواها (تنظیم آوا):
غری فعال کردن انتخاب اتوماتیک تنظیامت آوا
(افکت ها ،غریه:).
ادیت کردن پارامرتهای فلوت ارگ:
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]← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION
TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL
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[[A] MASTER TUNE/ ← ]FUNCTION

[← [D] CONTROLLER ← ]FUNCTION
← TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL
[A]/[B] 4 TRANSPOSE ASSIGN

صفحه نامیش انتخاب آوا ← )[6 s] (VOICE SET

[← ]FUNCTION
[E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET
← TAB [E][F] VOICE SET
[← ]ORGAN FLUTES
 TAB [E][F] VOLUME/ATTACKیا
EFFECT/EQ

توجه
چنانچه داده آوای دیگری را انتخاب
کرده یا دستگاه را بدون اجرای
عملکرد ذخریه خاموش نامیید
تنظیامت پاک خواهد شد.

Styles
 نواختن ریتم و مهراهی -دستگاه تنوعی از الگوهای ریتمیک و ممتد پشتیبان (با عنوان " )"Stylesبا انواع
خمتلفی از ژانرهای موسیقی شامل پاپ ،جاز ،و بسیاری دیگر را ارائه می
دهد Style .خودکار ممتد را نشان می دهد ،که به شام اجازه می دهد بسادگی با
نواختن "آکوردها" با دست چپ خود یک ممتد پخش خودکار را تولید کنید.
این به شام اجازه می دهد که صدای یک دسته موسیقی کامل یا ارکسرت را بطور
اتوماتیک اجیاد کنید — حتی اگر فقط خود می نوازید.

نواختن یک  Styleبا استفاده از خودکار ممتد

1

برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب  Styleیکی از دکمه های انتخاب گروه
بندی  STYLEرا فشار دهید.
دکمه [ ]EXPANSION/USERبرای فراخواندن Styles
سفارشی ( Stylesابتکاری شام که توسط عملکرد اجیاد
کننده  Styleتولید شده) ،یا  Stylesگسرتشی (Styles
نصب شده اضافی) مورد استفاده قرار می گریدStyles .

2

3

4

گسرتشی می توانند با مهان عملیات آواهای گسرتشی
نصب شوند .برای جزئیات به بخش "بسط آواها"
(صفحه  )39مراجعه کنید.

توضیحات
دکمه [ ]EXPANSION/USERدر
دکمه های انتخاب گروه STYLE
مهچننی می تواند برای فراخوانی
آسان  Stylesحمبوب خود مورد
استفاده قرار بگرید .عملیات مشابه
بازخوانی آواهای حمبوب است.
صفحه  35را مالحظه کنید.

یکی از دکمه های [ ]J]–[Aرا برای انتخاب  Styleدخلواه فشار دهید.
فشار دادن یکی از دکمه های [ ]4 s[ – ]1 sیا فشار دادن دوباره دکمه گروهبندی
 STYLEمی تواند صفحه نامیش دیگر را فراخوانی کند.

دکمه [ ]ACMPرا برای روشن و فعال کردن ممتد خودکار فشار دهید.

بخش دست چپ خاص صفحه کلید (صفحه  )37بخش آکورد می شود ،و آکوردهای نواخته شده در
این بخش به صورت خودکار شناسایی شده و به عنوان پایه ای برای مهراهی اتوماتیک کامل با Style
انتخاب شده مورد استفاده قرار می گریند.

دکمه [ ]SYNC STARTرا فشار دهید تا رشوع مهگام ساز فعال شود.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

5

6

2

به حمض اینکه شام یک آکورد با دست چپ بنوازید Style ،انتخاب شده
رشوع می شود.
سعی کنید تا آکوردها را با دست چپ خود نواخته و با دست راست خود یک ملودی را
بنوازید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

برای اطالعات درباره آکوردها ،صفحه
 49را ببینید.

توضیحات
شام می توانید  Styleرا جابجا کنید
(ممتد) .صفحه  41را مالحظه کنید.

برای توقف پخش  Styleدکمه [ ]START/STOPرا فشار دهید.

ویژگی های Style
نوع  Styleو ویژگی های معرف آن در آیکن  Styleموسیقی از پیش گزیده آورده شده

است.

• :Proاین  Stylesآرایش های مهیج و حرفه ای را که با قابلیت نواختن کامل ترکیب
شده است را فراهم می کند .ممتد حاصل دقیقا آکوردهای نوازنده را دنبال می کند .در
نتیجه ،تغیریات آکورد شام و هارمونی های رنگارنگ به رسعت به یک ممتد موسیقی
واقعی تبدیل می شود.
• :Sessionاین  Stylesحتی واقعیت بیشرت و معتربتری را با میکس کردن انواع
آکوردهای اصلی و تغیری یافته ،و مهچننی ریف های خمصوص با تغیریات آکورد،
مهراه با بخشهای اصلی فراهم می کنند .این ها بگونه ای برنامه ریزی شده اند که
"رنگ" و حس حرفه ای به اجرای شام از آهنگ های خاص در ژانرهای مشخص
بدهد .به خاطر داشته باشید ،اگر چه  Stylesممکن است لزوما مناسب — یا حتی از
نظر هارمونی صحیح نباشند — برای متام آهنگ ها و متام نواختن آکوردها نباشند .در
برخی اوقات بعنوان مثال ،نواختن یک سه گانه ماژور ساده برای یک آهنگ کانرتی
ممکن است باعث یک آکورد هفتم "جاز" شود ،یا نواختن یا آکورد در-باس ممکن
است باعث نتایج نامناسب یا ضمیمه های غریه منتظره شود.

سازگاری فایل Style
 PSR-A2000از فرمت فایل ( SFF GEصفحه  )9استفاده می کند PSR-A2000 .می
تواند فایل های موجود  SFFرا پخش کند ،ولی آن ها هنگام ذخریه شدن (یا چسبانده
شدن) در  PSR-A2000به صورت فرمت  SFF GEذخریه خواهند شد .لطفا به خاطر
داشته باشید که فایل ها فقط می توانند در دستگاه هایی پخش شوند که با فرمت SFF
 GEسازگار باشند.
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توضیحات
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آکوردها
برای کاربرانی که با آکوردها نا آشنا هستند ،این جدول سودمند آکوردهای معمول را به عنوان مرجع رسیع مشخص می
کند .از آنجایی که تعداد زیادی آکورد و راه های خمتلف فراوانی برای استفاده از آن ها وجود دارد ،برای جزئیات بیشرت به
کتاب های آکورد موجود در بازار مراجعه کنید.
ماژور

مینور

هفتم مینور

هفتم

★ نت پایه را نشان می دهد.
هفتم ماژور

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

تغیری نوع فینگرینگ آکورد
با تغیری دادن نوع فینگرینگ آکورد ،شام می توانید به صورت خودکار مهراهی مناسب را اجیاد کنید حتی اگر متام نت
های تشکیل دهنده یک آکورد را فشار ندهید .نوع فینگرینگ آکورد می تواند تغیری داده شود از:
]← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← [FUNCTION
.TAB [E][F] CHORD FINGERING
از دکمه های [ ]3 st[–]1 stبرای انتخاب نوع فینگرینگ آکورد دخلواه استفاده کنید.

انواع زیر می توانند به عنوان مثال انتخاب شوند.
•SINGLE FINGER

این روش به آسانی به شام امکان نواختن آکوردها را با دامنه مهراهی صفحه کلید با استفاده از تنها یک یا دو یا سه
انگشت می دهد.

آکورد ماژور

فقط کلید پایه را فشار دهید.

آکورد مینور

مهزمان کلید پایه و کلید سیاه
سمت چپش را را فشار دهید.

آکورد هفتم

مهزمان کلید پایه و کلید سفید
سمت چپش را را فشار دهید.

•AI FULL KEYBOARD

آکورد هفتم مینور

مهزمان کلید پایه و هر دو کلید
سیاه و سفید سمت چپش را
فشار دهید.

نواختن در هر زمان ،هر مکان روی صفحه کلید با استفاده از هر دو دست  -مانند نواختن یک پیانو  -مهراهی مناسب
را اجیاد می کند .شام نیازی نیست نگران مشخص کردن آکوردها باشید( .بسته به آرایش آهنگ ،متام قسمت صفحه
کلید  AI Full Keyboardممکن است مهیشه مهراهی مناسب را اجیاد نکند).
برای انواع دیگر ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه  )114مراجعه کنید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

49

بکارگریی پخش Style
برای آغاز/توقف پخش
•دکمه []START/STOP

 Styleرا به حمض اینکه دکمه [ ]START/STOPفشار داده شود رشوع به
پخش می کند .برای توقف پخش ،دکمه را دوباره فشار دهید.

•دکمه []SYNC START

پخش  Styleرا در حالت "انتظار" قرار می دهد .وقتی یک نت را روی
صفحه کلید فشار می دهید (وقتی [ ]ACMPخاموش است) یا یک آکورد
را با دست چپتان می نوازید (وقتی [ ]ACMPروشن است)  Styleرشوع به
پخش می کند .در طول پخش  ،Styleفشار دادن این دکمه نواختن را متوقف
کرده و پخش را در حالت "انتظار" قرار می دهد.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

•دکمه []SYNC STOP

شام می توانید هر زمانی که مایل باشید با نواختن یا رها کردن دکمه ها در
بخش آکورد صفحه کلید  Styleرا آغاز یا متوقف کنید .مطمئن شوید که
دکمه [ ]ACMPروشن باشد ،دکمه [ ]SYNC STOPرا فشار داده سپس
صفحه کلید را بنوازید.

•دکمه های [III]–[I] INTRO
 PSR-A2000سه بخش اینرتو خمتلف را به منظور اضافه کردن یک معرفی
پیش از آغاز پخش  Styleبه نامیش می گذارد .پس از ملس یکی از دکمه های
 [III] – [I] INTROبا استفاده از دکمه [ ]START/STOPیا
[ ]SYNC STARTآغاز به پخش کنید .وقتی اینرتو پخش را به پایان می برد،
پخش  Styleبه صورت خودکار به قسمت اصلی تغیری می کند.
•دکمه های [III]–[I] ENDING/rit.
 PSR-A2000سه بخش پایان را به منظور اضافه کردن یک پایان پیش از
توقف پخش  Styleبه نامیش می گذارد .وقتی در حنی پخش  Styleیکی از
دکمه های  [III] – [I] ENDINGرا فشار می دهید Style ،پس از نواخته
شدن پایان به صورت خودکار متوقف می شود .شام می توانید با فشار دادن
دوباره مهان دکمه  ENDINGدر حنی پخش پایان کاری کنید که پایان به
صورت تدرجیی آرام شود (آهسته تر).

درباره وضعیت المپ های دکمه های قسمت
()INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING
•قرمز :قسمت اکنون انتخاب شده است.
•قرمز (چشمک زن) :به دنبال قسمت انتخاب شده فعلی ،در قسمت بعدی پخش خواهد شد.
•سبز :قسمت حاوی داده می باشد اما اکنون انتخاب نشده است.
•خاموش :این قسمت دارای داده ای که بتوان آنرا پخش کرد نیست.
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توضیحات
وقتی حالت فینگرینگ روی "متام
صفحه کلید" یا "متام صفحه کلید
 "AIتنظیم شده باشد ،توقف مهگام
سازی نمی تواند روشن شود.
برای تغیری حالت فینگرینگ:
]← [FUNCTION
[C] STYLE SETTING/
SPLIT POINT/CHORD
← FINGERING
TAB [E][F] CHORD
.FINGERING

توضیحات
اگر شام دکمه  [I] ENDING/rit.را
هنگامی که  Styleدر حال نواختن
است فشار دهید ،یک کامل کننده
بصورت اتوماتیک قبل از
 [I] ENDING/rit.نواخته می شود.

تغیری دادن الگوهای متفاوت (قسمت ها) در حنی پخش Style
هر  Styleدارای چهار قسمت اصلی متفاوت ،چهار قسمت کامل کننده و یک قسمت شکسته
است .با استفاده از این قسمت ها به صورت کارا ،شام می توانید به آسانی صدای اجرای خود را
دینامیک تر و حرفه ای کنید .این قسمت می تواند در حنی پخش  Styleآزادانه تغیری کند.

•دکمه های [D] – [A] MAIN VARIATION
برای انتخاب بخش اصلی یکی از دکمه های MAIN VARIATION
] [A] – [Dرا فشار دهید (دکمه به رنگ قرمز روشن می شود) .هرکدام
یک الگوی مهراهی چند میجر بوده و به صورت ناحمدودی نواخته می
شود .فشار دادن دوباره دکمه  MAIN VARIATIONیک الگوی کامل
کننده مناسب را برای جذاب تر کردن تکرار ریتم و شکسته می نوازد.
پس از پایان نواختن کامل کننده ،به آرامی به بخش اصلی می رود.

المپ بخش اصلی انتخاب شده
به رنگ قرمز روشن می شود.

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

المپ بخش اصلی انتخاب شده
به رنگ قرمز چشمک می زند.

عملکرد AUTO FILL
وقتی دکمه [ ]AUTO FILL INروشن است ،فشار دادن هریک از دکمه های
اصلی [ ]D[ – ]Aدر حنی نواختن شام ،به صورت خودکار بخش کامل کننده را
می نوازد.

•دکمه []BREAK

به شام اجازه افزودن شکسته های دینامیک را در ریتم مهراهی می دهد .دکمه
[ ]BREAKرا حنی پخش  Styleفشار دهید .وقتی نواختن الگوی شکسته یک-
میجر به پایان می رسد ،پخش  Styleبه صورت خودکار به بخش اصلی جابجا می
شود.

میزان کردن متپو
•دکمه های [–]/[+] TEMPO

با فشار دادن دکمه  ]-[ TEMPOیا [ ،]+شام می توانید متپو را در یک دامنه
 500 - 5کاهش/افزایش دهید .در حینی که  TEMPOبر صفحه نامیش نشان داده
می شود ،شام می توانید از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYبرای تنظیم مقدار
استفاده کنید.

توضیحات
این عملیات برای پخش آهنگ
معمول است (صفحه .)57

فشار دادن دکمه های  [-]/[+] TEMPOبه صورت مهزمان متپو را به مقدار پیش
گزیده ری ست می کند.

•دکمه []TAP TEMPO

درحنی پخش  ،Styleمی توانید متپو را با دوبار رضبه زدن به دکمه
[ ]TAP TEMPOبه متپوی دخلواه تغیری دهید.
وقتی  Styleمتوقف شده است ،رضبه زدن به دکمه [( ]TAP TEMPOچهار بار
برای تأثری زمانی  )4/4پخش  Styleرا از متپویی که به آن رضبه زده اید آغاز می کند.
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فید داخل/خارج
•دکمه []FADE IN/OUT

هنگام آغاز/پایان پخش فید داخل و فید خارج هایی روان را اجیاد می کند.
هنگام توقف پخش دکمه [ ]FADE IN/OUTرا فشار داده و برای آغاز کردن
پخش با یک فید داخل دکمه [ ]START/STOPرا فشار دهید .برای متوقف
کردن پخش با یک فید خارج [ ]FADE IN/OUTرا درحنی پخش فشار دهید.

توضیحات
این عملیات برای پخش آهنگ
معمول است (صفحه .)57

فراخوانی تنظیامت پانل برای تطبیق Style

(فهرست آماده)

2

عملکرد آسان فهرست آماده بطور اتوماتیک هبرتین تنظیامت پانل را (شامره آوا ،غریه) برای Style

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

انتخاب شده فراخوانی می کند.

1
2

3

 Styleدخلواه را از صفحه نامیش انتخاب ( Styleمراحل  2- 1در صفحه )47
انتخاب کنید.
دکمه ] (REPERTOIRE) [5 sرا فشار دهید.
تنظیامت پانل مناسب خمتلفی که با  Styleانتخاب شده تطابق دارند در صفحه نامیش نشان
داده خواهند شد.

توضیحات
تنظیامت نشان داده شده در اینجا
رکوردهای یابنده موزیک هستند.
شام می توانید تنظیامت اضافی را
با استفاده از ویژگی یابنده موزیک
انتخاب کنید (صفحه .)70

از دکمه های [ ]3 st[ – ]2 stبرای انتخاب تنظیم پانل دخلواه استفاده کنید.
توضیحات
بسته به  Styleانتخاب شده خمصوص،
ممکن است هیچ تنظیامت پانلی در
فهرست آماده وجود نداشته باشد.

52
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تنظیامت پانل اختصاصی برای  Styleانتخاب شده
(تنظیامت تک ملسی)
تنظیامت تک ملسی یک ویژیگی نریومند و آسان بوده که بصورت اتوماتیک بیشرت تنظیامت پانل
اختصاصی (آواها ،افکت ها ،غریه) را برای  Styleانتخاب شده کنونی ،تنها با ملس یک کلید
فراخوانی می کند .اگر شام قبال تصمیم گرفته اید که کدام  Styleرا استفاده کنید ،می توانید با
تنظیامت تک ملسی آوای مورد دخلواه و مناسب خود را بصورت اتوماتیک انتخاب کنید.

1
 2یکی از دکمه های

یک  Styleرا انتخاب کنید (مراحل  2 - 1در صفحه .)47
 ]4[–]1[ ONE TOUCH SETTINGرا فشار دهید.

2

نه تنها فراخوانی رسیع را برای تنظیامت (آواها ،افکت ها ،غریه) منطبق با  Styleکنونی انجام
می دهد ،مهچننی بطور اتوماتیک  ACMPو  SYNC STARTرا فعال کرده ،بطوریکه شام
قادر هستید نواختن  Styleرا رشوع کنید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

3

به حمض اینکه شام یک آکورد را بنوازید Style ،انتخاب شده رشوع می شود.
هر  4 Styleتنظیم مربوط به تنظیامت تک ملسی دارد .سایر دکمه های ONE TOUCH
 [4] – ]1[ SETTINGرا برای امتحان کردن سایر تنظیم ها فشار دهید.
بصورت اتوماتیک تنظیامت تک ملسی را برای قسمت های اصلی تغیری دهید
عملکرد ارتباط ( OTSتنظیامت تک ملسی) با شام اجازه می دهد که بصورت اتوماتیک
تنظیامت تک ملسی را تغیری دهید زمانیکه شام یک قسمت اصلی متفاوتی را انتخاب
می کنید ( .)D – Aقسمت های اصلی  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب مربوط به تنظیامت تک
ملسی  3 ،2 ،1و  4می شوند .برای استفاده از عملکرد ارتباط  ،OTSدکمه
[ ]OTS LINKرا روشن کنید.

توضیحات
شام مهچننی می توانید تنظیامت تک
ملسی مربوط به خود را اجیاد و راه
اندازی کنید .برای جزئیات ،به بخش
ویژگی های پیرشفته (صفحه )118
مراجعه کنید.
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تأیید حمتویات تنظیامت تک ملسی
شام می توانید اطالعات تنظیامت تک ملسی [ ]4[ - ]1ختصیص داده شده به  Styleانتخاب شده را
بررسی کنید.

1

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

2

54

در صفحه نامیش انتخاب  Styleدکمه [ (OTS INFO.) ]7 sرا برای
فراخواندن صفحه نامیش اطالعات فشار دهید.

دکمه ] (CLOSE) [Fرا برای بستن صفحه نامیش اطالعات فشار دهید.
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توضیحات
شام مهچننی می توانید صفحه نامیش
اطالعات را با فشار دادن دکمه
[ ]DIRECT ACCESSسپس
فشار دادن یکی از دکمه های ONE
[4] – ]1[ TOUCH SETTING
فراخوانی کنید.

روشن/خاموش کردن بخش های  Styleو تغیری دادن آواها
یک  Styleشامل هشت کانال است( RHY1 :ریتم ( PHR2 - )1عبارت  )2در پاینی .شام می
توانید واریاسیون اضافه کرده و حس  Styleرا با روشن/خاموش کردن انتخابی کانال ها در حنی
پخش  Styleتغیری دهید.
کانال های Style

2

3

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

1

•( RHY1/2ریتم  :)2/1این موارد بخش های اصلی  Styleموسیقی حمسوب می
شوند ،که شامل ریتم های کوبه ای و درام می باشد.
• :BASSبخش باس برای مهاهنگ کردن  Styleموسیقی از آالت موسیقی متنوع
مناسبی استفاده می کند.
•( CHD1/2آکورد :)2/1این ها پیش آکوردهای ریتمیک هستند ،که عموما با
آواهای گیتار و پیانو مورد استفاده قرار می گریند.
• :PADاین بخش برای آالت موسیقی ممتد مانند کر ،ارگ ،آواهای زهی و غریه
مورد استفاده قرار می گرید.
•( PHR1/2عبارت ::)2/1این بخش ها برای رضهبای خاص ،punchy brass stab
آکوردهای  ،arpeggiatedو سایر مواردی که ممتد را جالب تر می سازند مورد
استفاده قرار می گریند.

دکمه [ ]CHANNEL ON/OFFرا یک یا دو بار برای فراخوانی صفحه نامیش
 (STYLE) CHANNEL ON/OFFفشار دهید.

دکمه های [ ]8 t[–]1 tرا برای روشن یا خاموش کردن کانال ها بکار بربید.
برای گوش دادن به تنها یک کانال ،دکمه اختصاصی کانال را نگاه داشته و کانال را بر روی
 SOLOتنظیم کنید .برای کنسل کردن  ،SOLOدکمه اختصاصی کانال را دوباره فشار دهید.
تغیری دادن آوا برای هر کانال
در صورت لزوم ،دکمه های [ ]8 s[ – ]1 sرا برای تغیری دادن کانال مربوط به آوا
فشار دهید.
صفحه نامیش انتخاب آوا که از آن می توانید آوا را برای استفاده در کانال انتخاب کنید
فراخوانده می شود .صفحه  34را مالحظه کنید.

توضیحات
شام می توانید تنظیامت اینجا را در
حافظه رجیسرت ذخریه کنید .صفحه
 75را مالحظه کنید.

دکمه [ ]EXITرا برای بستن صفحه نامیش  CHANNEL ON/OFFفشار دهید.
توضیحات
وقتی صفحه نامیش اصلی نشان داده

می شود ،صفحه نامیش CHANNEL
 ON/OFFنمی تواند بسته شود.
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میزان کردن باالنس بلندی صدا ما بنی  Styleو صفحه
کلید
شام می توانید میزان صدا مابنی پخش  Styleو صدای نواختن خود از صفحه کلید را تنظیم کنید.

1

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

2
3

برای فراخواندن صفحه نامیش  BALANCEدکمه [ ]BALANCEرا فشار
دهید.

میزان صدای  Styleرا با استفاده از دکمه های [ ]2 stتنظیم می کند.
با استفاده از دکمه های [ ،]7 st[ – ]1 stشام می توانید میزان صدای آهنگ،Style ،
مولتی پد و بخش های صفحه کلید را تنظیم کنید.

توضیحات

دکمه [ ]EXITرا برای بستن صفحه نامیش  BALANCEفشار دهید.

وقتی صفحه نامیش اصلی نشان داده

می شود ،صفحه نامیش BALANCE

نمی تواند بسته شود.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .2
انتخاب نوع فینگرینگ آکورد:

تنظیامت مربوط به پخش :Style

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING
TAB [E][F] CHORD FINGERING

][C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING
TAB [E][F] STYLE SETTING

][C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION

تنظیامت نقطه تقسیم:

← SPLIT POINT/CHORD FINGERING

به خاطر سپردن تنظیامت تک ملسی اصلی:

[ONE TOUCH SETTING + ]MEMORY
][1] – [4

اجیاد/ادیت کردن ( Stylesاجیاد کننده :)Style

56

][C] STYLE SETTING/ ← [FUNCTION

TAB [E][F] SPLIT POINT

]← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION

[B] STYLE CREATOR

• •رکورد کردن در زمان واقعی:

← TAB [E][F] BASIC

• •رکورد کردن مرحله ای:

← [G] STEP REC ← TAB [E][F] EDIT

• •مونتاژ :Style

← TAB [E][F] ASSEMBLY

• •ادیت کردن حس ریتم:

← TAB [E][F] GROOVE

• •ادیت داده های هر کانال:

← TAB [E][F] CHANNEL

• •انجام تنظیامت :Style File Format

← TAB [E][F] PARAMETER

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

توضیحات
در صفحه نامیش کنسول میکس ،شام
می توانید بلندی صدا را برای هر
بخش  Styleتنظیم کنید .صفحه 86
را مالحظه کنید.

آهنگ ها

 نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -برای " ،PSR-A2000آهنگ" اشاره دارد به آهنگ های  MIDIکه شامل آهنگ
های از پیش گزیده ،فایل های فرمت  MIDIموجود در بازار ،و غریه می شود.
نه تنها شام می توانید یک آهنگ را نواخته و به آن گوش دهید ،بلکه مهچننی می
توانید صفحه کلید را مهراه با پخش آهنگ نواخته و اجرای خود را نیز به عنوان
یک آهنگ ضبط کنید.

پخش آهنگ ها

1

دکمه  [SELECT] SONGرا برای فراخوانی صفحه نامیش آهنگ فشار دهید.

2

دکمه های  [E][F] TABرا برای انتخاب حمل آهنگ دخلواه فشار دهید.

3

توضیحات
برای اطالعات درباره فرمت های
داده های سازگار ،به صفحه 9
مراجعه کنید.

اگر می خواهید داده های آهنگ را درون یک دستگاه ذخریه  USBرا پخش کنید ،دستگاه
ذخریه  USBواجد داده های آهنگ  MIDIرا پیشاپیش به ترمینال []USB TO DEVICE
متصل کنید.

آهنگ دخلواه را با استفاده از دکمه های [ ]J[ – ]Aانتخاب کنید.
شام می توانید یک آهنگ را با استفاده از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYانتخاب کنید،
سپس با فشار دادن دکمه [ ]ENTERآنرا اجرا کنید.

توضیحات
با "دو بار کلیک کردن" هر یک ار
دکمه های [ ، ]Jِ[–]Aشام می توانید
به صفحه نامیش اصلی بازگردید.
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آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

شام می توانید انواع آهنگ زیر را پخش کنید.
• •آهنگ های از پیش گزیده (در صفحه  PRESETصفحه نامیش انتخاب آهنگ)
• •آهنگ های رکورد شده خودتان (برای دستورالعمل های رکورد کردن صفحه  64را مالحظه
کنید)
• •داده های آهنگ های موجود در بازار( SMF :فایل  MIDIاستاندارد) یا ESEQ

3

4

برای آغاز پخش دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/II] SONGرا فشار دهید.

صف بندی آهنگ بعدی برای پخش
زمانیکه یک آهنگ پخش می شود ،شام می توانید یک صف از آهنگ بعدی برای پخش
اجیاد کنید .این برای زنجری کردن به آهنگ بعدی بصورت یکنواخت در حنی اجرای
صحنه بوده و بسیار آسان می باشد .در حالیکه آهنگ پخش می شود ،آهنگ بعدی
را که می خواهید پخش شود از صفحه نامیش انتخاب آهنگ انتخاب کنید .نشانه
" "NEXTبر روی باال سمت راست نام آهنگ مربوطه ظاهر می شود .برای کنسل
کردن این تنظیم ،دکمه [ (NEXT CANCEL) ]8tرا فشار دهید.

5

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

3

برای توقف پخش آهنگ دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا فشار دهید.

عملیات درحنی پخش
•رشوع مهگام ساز

شام می توانید به حمض رشوع پخش ،نواختن با صفحه کلید را آغاز کنید .هنگامی که پخش
متوقف شده است ،دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا نگه داشته و دکمه
[ (PLAY/PAUSE) ]F/IIرا فشار دهید.
برای لغو عملکرد رشوع مهگام ساز ،یکبار دیگر دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا نگه داشته و
دکمه [ (PLAY/PAUSE) ]F/IIرا فشار دهید.
•مکث

دکمه [ (PLAY/PAUSE) ]F/IIرا فشار دهید .فشار دادن دوباره آن پخش آهنگ را از
موقعیت کنونی از رس می گرید.

58

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

•بازپیچیدن/جلو بردن رسیع

برای حرکت دادن به عقب/جلو به اندازه یک میجر دکمه [ (REW) ]Gیا [(FF) ]H
را یکبار فشار دهید .برای پیامیش به عقب/جلو به صورت پیوسته دکمه [ (REW) ]Gیا
[ (FF) ]Hرا نگه دارید.
فشار دادن دکمه [ (REW) ]Gیا ] (FF) [Hیک پنجره پاپ آپ را که شامره میجر کنونی
(با شامره عالمت عبارت) را در صفحه نامیش نشان می دهد فراخوانی می کند .در حینی که
پاپ آپ موقعیت آهنگ بر صفحه نامیش نشان داده می شود ،شام می توانید از صفحه مدرج
[ ]DATA ENTRYبرای تنظیم مقدار استفاده کنید.
برای آهنگ هایی که شامل عالمت های عبارت نیستند.

برای آهنگ هایی که شامل عالمت های عبارت هستند.
شام می توانید با فشار دادن دکمه [ ]Eبنی  BARو  PHRASE MARKتغیری کنید.

•فید داخل/خارج
روندهای یکسان با  .Styleصفحه  52را مالحظه کنید.

عالمت عبارت یک مارکر از پیش
برنامه ریزی شده در داده های آهنگ
معینی می باشد که مکان معینی از
آهنگ را مشخص می کند.

توضیحات
شام می توانید باالنس سطح صدای
آهنگ را بنی آهنگ و صفحه کلید
تنظیم کنید .صفحه  56را مالحظه
کنید .در صفحه نامیش کنسول
میکس ،شام می توانید سطح صدا
را برای هر بخش آهنگ تنظیم کنید.
صفحه  86را مالحظه کنید.

توضیحات

شام مهچننی می توانید بخش(های)
خاص را روشن یا خاموش کنید.
صفحه  62را مالحظه کنید.

توضیحات
شام می توانید پخش آهنگ را جابجا
کنید .صفحه  41را مالحظه کنید.
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3

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

• میزان کردن متپو
روندهای یکسان با  Styleمتپو .صفحه  51را مالحظه کنید.

توضیحات

حمدودیت ها برای آهنگ های حمافظت شده
داده های آهنگ های موجود در بازار ممکن است در برابر جلوگریی از کپی برداری
غری قانونی یا پاک شدن تصادفی در مقابل کپی حمافظت شده باشند .آهنا با نشانه های
موجود در باال سمت چپ نام فایلها مشخص شده است .نشانه ها و حمدودیت های
مربوطه در زیر ترشیح شده اند.
• :Prot. 1نشان دهنده آهنگ های از پیش گزیده ذخریه شده در درایو  USERاست.
این ها را نمی توان در دستگاه های خارجی کپی/انتقال/ذخریه سازی کرد.

• :Prot. 2 Origداللت بر آهنگهای فرمت دار حمافظت شده  Yamahaدارد .این ها
را نمی شود کپی کرد .این ها را می توان فقط در درایو  USERو دستگاه های ذخریه
 USBبا  IDانتقال/ذخریه سازی کرد.
• :Prot. 2 Editداللت بر آهنگ های ادیت شده " "Prot. 2 Origمی باشد .مطمئن
شوید که این ها را در پوشه مشابه که شامل آهنگ " "Prot. 2 Origمربوطه است
ذخریه کنید .این ها را نمی شود کپی کرد .این ها را می توان فقط در درایو  USERو
دستگاه های ذخریه  USBبا  IDانتقال/ذخریه سازی کرد.

3

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

نکته برای فایل آهنگ " "Prot. 2 Origو ""Prot. 2 Edit
مطمئن شوید که آهنگ " "Prot. 2 Editرا در پوشه مشابه که شامل آهنگ اصلی
" "Prot. 2 Origمربوطه است ذخریه کنید .در غری اینصورت آهنگ ""Prot. 2 Edit
را نمی توان پخش کرد .اگر شام می خواهید یک آهنگ " "Prot. 2 Editرا جابجا
کنید ،مطمئن شوید که آهنگ اصلی " "Prot. 2 Origنیز در مکان (پوشه) مشابه در
مهان زمان انتقال داده شود.
برای اطالعات درباره دستگاه های ذخریه  USBسازگار جهت ذخریه کردن آهنگ
های حمافظت شده ،وب سایت  Yamahaرا مالحظه کنید.

نامیش کتابچه نت موزیک ( اسکور)
شام می توانید کتابچه نت موزیک (اسکور) مربوط به یک آهنگ انتخاب شده را مشاهده کنید .ما
پیشنهاد می کنیم که کتابچه نت موزیک را قبل از آغاز مترین بخوانید.

1
 2برای فراخواندن صفحه نامیش اسکور دکمه [

یک آهنگ را انتخاب کنید (مراحل  3 - 1در صفحه .)57

 ]SCOREرا فشار دهید.
شام می توانید با استفاده از دکمه های  [E][F] TABهنگامی که پخش آهنگ متوقف شده
رسارس کتابچه نت را نگاه کنید.
با آغاز پخش" ،توپ" در طول اسکور باال و پاینی رفته و موقعیت فعلی را نشان می دهد.

شام می توانید سبک کتابچه نت نامیش داده شده را با استفاده از دکمه های [– ]1 st
[ ]8 stتغیری دهید .برای جزئیات ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه  )133مراجعه
کنید.
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توضیحات
دستگاه می تواند کتابچه نت موزیک
آهنگ های ضبط شده شام را نامیش
دهد.

توضیحات

دستگاه نمی تواند کتابچه نت داده
های موسیقی موجود در بازار
را نامیش دهد مگر آن هایی را که
خمصوصا نامیش اسکور را جماز می
دانند.

توضیحات

کتابچه نت نامیش داده شده ،توسط
این دستگاه تولید شده و برای اساس
داده های آهنگ می باشد .در نتیجه،
ممکن است آن دقیقا مشابه شیت های
موزیک موجود در بازار برای آهنگ
مشابه نباشد -به خصوص هنگام
نامیش کتابچه نت از بخشهای پیچیده
یا بسیاری از نت های کوتاه.

نامیش متن های آهنگ (متن)
وقتی آهنگ انتخاب شده شامل داده های متن باشد ،شام می توانید آن را در حنی پخش روی
صفحه نامیش دستگاه مشاهده کنید.

1
 2دکمه [

یک آهنگ را انتخاب کنید (مراحل  3 - 1در صفحه .)57
 ]LYRICS/TEXTرا برای فراخواندن صفحه نامیش متن فشار دهید.

وقتی داده های آهنگ شامل داده های متن باشد ،متن ها روی صفحه نامیش نشان داده
می شوند .شام می توانید با استفاده از دکمه های  [E][F] TABهنگامی که پخش آهنگ
متوقف شده رسارس متن را نگاه کنید.
وقتی پخش آهنگ آغاز می شود ،رنگ متن تغیری می کند که نشان دهنده موقعیت کنونی
است.

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

3

نامیش دادن متن
حتی اگر آهنگ دارای داده های متن نباشد ،شام می توانید متن را با بارگذاری فایل متنی ().txt
اجیاد شده روی یک کامپیوتر از طریق دستگاه ذخریه  USBروی صفحه مشاهده کنید .این ویژگی
امکانات سودمند خمتلفی را فعال می کند ،مانند نشان دادن متن ،نام های آکورد ،و نت های متن.

1

2
3

وقتی صفحه نامیش متن نشان داده می شود ،برای نامیش متن دکمه ][1 st
) (TEXTرا فشار دهید.
دکمه [ (TEXT FILE) ]6 st[/]5 stرا برای فراخواندن صفحه نامیش
انتخاب شده فشار دهید.
فایل متنی دخلواه را انتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه نامیش متن ،دوباره دکمه [ (LYRICS) ]1 stرا فشار دهید.
برای اطالعات بیشرت درباره صفحه نامیش متن های آهنگ/متن ،به بخش ویژگی های پیرشفته
(صفحه  )135مراجعه کنید.
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روشن/خاموش کردن کانال های آهنگ
یک آهنگ متشکل از  16کانال جمزا می باشد .شام می توانید بصورت مستقل هر کانال از آهنگ
انتخاب شده برای پخش را خاموش یا روشن کنید.

1

2

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

3

دکمه [ ]CHANNEL ON/OFFرا یک یا دو بار برای فراخوانی صفحه نامیش
 (SONG) CHANNEL ON/OFFفشار دهید.

دکمه های [ ]8 st[–]1 stرا برای روشن یا خاموش کردن هر کانال بکار
بربید.
اگر می خواهید فقط یک کانال خاص را پخش کنید (پخش سولو) ،یکی از دکمه های
[ ]8 st[ – ]1 stمربوط به کانال دخلواه را نگه دارید .فقط کانال انتخاب شده روشن
می شود و سایر کانال ها خاموش می مانند .برای کنسل کردن پخش سولو ،دکمه مشابه را
دوباره فشار دهید.

مترین بخش دست راست (عملکرد راهنام)
عملکرد راهنام نت هایی را که شام باید بنوازید را مشخص می کند ،چه زمان باید شام آهنا را
بنوازید ،و چه مدت زمان باید آهنا را نگاه دارید .شام مهچننی می توانید با آهنگ حرکت خود نیز
مترین کنید — از آنجا که پشتیبان و ممتد منتظر نواختن صحیح نت ها توسط شام می ماند .در اینجا
صدای بخش دست راست را قطع کرده و مترین با بخش دیگر را انجام دهید.

1

2
3

62

یک اهنگ را انتخاب کرده و صفحه نامیش اسکور را فراخوانی کنید
(صفحه .)60
دکمه [ ]GUIDEرا روشن کنید.

دکمه  [TR 1] SONGرا برای قطع کردن صدای بخش دست راست فشار
دهید.
نشانگر دکمه [ ]TR 1خاموش می شود .شام می توانید آن بخش را خودتان بنوازید.
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توضیحات
معموال( CH 1 ،کانال  )1به دکمه
[ ]TR 1ختصیص داده شده است،
( CH 2کانال  )2به دکمه []TR 2
ختصیص داده شده است ،و CH 3-16
(کانال  )16-3به دکمه
[ ]EXTRA TRختصیص داده شده
اند.

4

برای آغاز پخش دکمه  (PLAY/PAUSE) ]F/II[ SONGرا فشار دهید.

بخشی که صدای آن قطع شده را با متاشای صفحه نامیش اسکور ،مترین کنید.
پس از انجام مترین ،دکمه [ ]GUIDEرا خاموش کنید.
دیگر عملکردها از راهنام
عملکردهای اضافه ای در ویژگی های راهنام ،برای مترین زمانبندی نواختن دکمه ها
(وضعیت هر کلیدی  )Any Keyیا برای کاراوکه وجود دارند.
][A]/[B] GUIDE MODE ← [B] SONG SETTING ← [FUNCTION
برای اطالعات بیشرت ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحه  )137مراجعه کنید.

پخش تکراری
عملکردهای تکرار آهنگ را می توان برای پخش تکراری یک آهنگ و یا بازه معینی از
نشانگرهای یک آهنگ مورد استفاده قرار داد .این برای مترین مداوم بخشها و عباراتی که نواختن
آهنا سخت است بسیار مفید می باشد.
برای تکرار یک آهنگ ،دکمه [ ]REPEATرا روشن کرده و آهنگ دخلواه را پخش کنید .خاموش
کردن دکمه [ ]REPEATپخش تکراری را لغو می کند.

توضیحات
شام می توانید چندین آهنگ را
به صورت مکرر پخش کنید.
]← [FUNCTION
← [B] SONG SETT
 ING
.[H] REPEAT MODE

توضیحات

معنی کردن یک حمدوده از نشانگرها و نواختن بنی آهنا بصورت
تکراری و مداوم (تکرار )B-A

1
[
 2برای آغاز پخش دکمه
 3حمدوده تکرار را تعینی کنید.

یک آهنگ را انتخاب کنید (مراحل  3 - 1در صفحه .)57
 (PLAY/PAUSE) ]F/II SONGرا فشار دهید.

توضیحات

دکمه [ ]REPEATرا در نقطه رشوع ( )Aبازه ای که قرار است تکرار شود ،فشار دهید..
دکمه [ ]REPEATرا دوباره در نقطه خامته ( )Bفشار دهید .بعد از یک پیغام کوتاه اتوماتیک
(کمک جهت راهنامیی شام به داخل عبارت) حمدوده مشخص شده از نقطه  Aتا نقطه B
بصورت تکراری و مداوم پخش می شود.
ابتدای آهنگ

A

اگر آهنگ شامل عالمت های عبارت
باشد ،شام می توانید به طور مکرر
یک بخش (جمموعه ای از میجرها)
مشخص شده با شامره عالمت عبارت
را پخش کنید از:
]← [FUNCTION
← [B] SONG SETTING
.[I] PHRASE MARK REPEAT

B

انتهای آهنگ

تعینی فقط نقطه  Aباعث می شود که
پخش ما بنی نقطه  Aو انتهای آهنگ
تکرار شود.

توضیحات

هنگامی که می خواهید از اول آهنگ
تا وسط آهنگ تکرار کنید:
 1دکمه [ ]REPEATرا فشار داده،
سپس پخش آهنگ را آغاز کنید.
 2دکمه [ ]REPEATرا دوباره در
نقطه خامته ( )Bفشار دهید.
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آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

3

4
5

برای توقف پخش آهنگ دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا فشار دهید.
موقعیت آهنگ به نقطه  Aباز خواهد گشت.
دکمه [ ]REPEATرا برای غری فعال کردن تکرار پخش فشار دهید.
تعینی حمدوده تکرار زمانیکه پخش آهنگ ها متوقف شده است
 .1دکمه [ (FF) ]Hرا برای جلو بردن به مکان نقطه  Aفشار دهید.
 .2دکمه [ ]REPEATرا برای تعینی نقطه  Aفشار دهید.
 .3دکمه [ (FF) ]Hرا برای جلو بردن به مکان نقطه  Bفشار دهید.
 .4دکمه [ ]REPEATرا جمددا برای تعینی نقطه  Bفشار دهید.

ضبط اجرای موسیقی خود (رکورد کردن رسیع)

3

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

شام می تواند متام بخش های اجرای خود را به طور یکباره یا هر بخش (دست راست ،دست
چپ و پخش  )Styleرا به صورت مستقل رکورد کنید .این یک ابزار مفید کاربردی بوده که به شام
اجازه میدهد به آسانی مقایسه ای مابنی اجرای خود و آهنگ اصلی در هنگام مترین داشته باشید.
پیش از آغاز رکورد کردن ،تنظیامت پانل دخلواه را برای اجرای صفحه کلید خود اجیاد کنید -
انتخاب یک آوا Style ،و غریه.

1
2

دکمه های  [REC] SONGو [ (STOP) ]nرا بطور مهزمان فشار دهید.

یک آهنگ خالی برای ضبط بصورت اتوماتیک تعبیه می شود.

دکمه  [REC] SONGرا فشار دهید.

توضیحات
برای لغو ضبط ،دکمه SONG
] [RECیا [ ]STOP[ ]nرا فشار
دهید.

3

رکورد کردن یک بخش خاص
در قدم  ،2فشار دادن دکمه ( [TR1] SONGیا [ )]TR2در حنی نگه داشتن دکمه
[ ]RECبه شام امکان رکورد کردن بخش دست راست (یا دست چپ) را می دهد.
فشار دادن دکمه [ ]EXTRA TRدر حنی نگه داشتن دکمه [ ]RECرکورد کردن فقط
پخش  Styleرا فعال می کند.

رکورد کردن را آغاز کنید.
به حمض اینکه نواختن یک نت را روی صفحه کلید آغاز می کنید ،پخش  Styleرا رشوع
کرده یا پخش مولتی پد را آغاز می کنید رکورد کردن به طور اتوماتیک رشوع می شود.

توضیحات
هنگام ضبط بدون پخش  ،Styleروشن
کردن [ ]METRONOMEجلسات
ضبط شام را بسیار کاراتر می کند.
متپو مرتونوم می تواند با دکمه های
 [–]/[+] TEMPOتنظیم شود.

توضیحات

64
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برای ضبط کردن رسیع ،هر قسمت به
کانال های زیر ضبط خواهد شد.
قسمت های صفحه کلید :کانال 3-1
بخش های مولتی پد :کانال 8-5
بخش های  :Styleکانال 16-9

4
5
6

برای توقف رکورد کردن آهنگ دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا فشار دهید.

یک پیغام که به شام اطالع می دهد اجرای ضبط شده شام ذخریه شده است ،ظاهر می شود.
برای بستن پنجره پیغام ،دکمه [ ]EXITرا فشار دهید.

برای پخش اجرای ضبط شده دکمه  (PLAY/PAUSE) ]F/II[ SONGرا فشار
دهید.

اجرای رکورد شده را به عنوان یک آهنگ ذخریه کنید.
دکمه  [SELECT] SONGرا برای فراخوانی صفحه نامیش آهنگ فشار دهید .آهنگ رکورد
شده می تواند در صفحه نامیش انتخاب آهنگ ذخریه شود .برای دستورالعمل ها به "ذخریه
سازی فایل ها" در صفحه  66مراجعه کنید.

توجه
بدون اجرای عملیات ذخریه سازی،
آهنگ ضبط شده در صورت تغیری به
آهنگی دیگر یا خاموش کردن دستگاه
از بنی خواهد رفت.

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

ضبط چند تراکی
یک آهنگ متشکل از  16کانال جمزا می باشد .با این روش ،شام می توانید داده را یکی
یکی ،بطور مستقل روی هر یک از کاناهلا ضبط نامیید .شام مهچننی می توانید به طور
آزادانه ختصیص کانال/قسمت را با ضبط چند تراکی تغیری دهید.

روند اصوال مشابه "ضبط اجرای خود" در صفحه  ،64با دنبال کردن دستورالعمل
های جایگزین شده برای قدم  2در باال است.

با نگه داشتن دکمه  ،[REC] SONGبرای تنظیم کانال های دخلواه به ""REC
دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stرا فشار دهید .سپس با استفاده از دکمه های
[ ]D[/]Cقسمت دخلواه را به کانال اختصاص دهید.
اگر می خواهید به عنوان مثال ،راست  1را در کانال  1ضبط کنید ،برای تنظیم کانال
 1به " "RECدر حنی نگه داشتن دکمه [ ]RECدکمه [ ]1 sرا فشار دهید .سپس از
دکمه های [ ]D[/]Cبرای انتخاب " "RIGHT 1استفاده کنید.

پس از انجام مراحل  ،5 - 3سایر کانال ها را دوباره انتخاب کرده و سایر قسمت ها را
به صورت دخلواه ضبط کنید.
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ذخریه سازی فایلها
این عملیات به شام اجازه می دهد داده هایی را که خود مبتکر آن بوده اید (مانند آهنگ ها و
آواهایی که رکورد و ادیت کرده اید) در یک فایل ذخریه کنید .توضیحات اینجا هنگامی کاربرد
دارد که شام اجراهای خود را به صورت یک فایل آهنگ رکورد می کنید.

1

در صفحه نامیش انتخاب آهنگ ،نوار مناسب ( USERیا  )USBرا که می
خواهید داده ها را در آن ذخریه کنید با استفاده از دکمه های [E][F] TAB
انتخاب کنید.

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

3

2
3
4

66

دکمه ] (SAVE) [6 tرا برای فراخوانی صفحه نامیش نامگذاری فایل فشار
دهید.

نام فایل را وارد کنید (صفحه .)30
حتی اگر از این مرحله پرش کنید ،می توانید فایل را در هر زمان پس از ذخریه سازی تغیری
نام دهید (صفحه .)28
دکمه [ (OK) ]8 sرا برای ذخریه سازی فایل فشار دهید.
فایل ذخریه شده بصورت اتوماتیک در مکان مناسب بنی فایلها به ترتیب حروف الفبا قرار
داده می شود.
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توضیحات
اگر می خواهید که عملیات ذخریه را
کنسل کنید ،دکمه
[ (CANCEL) ]8 tرا فشار دهید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .3
ادیت کردن تنظیامت کتابچه نت موزیک:

[ ← ]SCOREدکمه های []8 st[ – ]1 st

ادیت کردن تنظیامت متن های آهنگ/صفحه
نامیش متن:

] ← [LYRICS/TEXTدکمه های ][6 st] – [1 st
]STYLE CONTROL[SYNC START] ← [ACMP

استفاده از ویژگی های ممتد خودکار در پخش
آهنگ:

← ]← SONG [n] + [F/II

پارامرتهای مربوط به پخش آهنگ:

][B] SONG SETTING ← [FUNCTION

]STYLE CONTROL [START/STOP

• •مترین صفحه کلید و آواز با استفاده از عملکرد راهنام:

← [A]/[B] GUIDE MODE

• • نواختن بخش ها با تکنولوژی دستیار اجرا:

← [8 st] P.A.T.

اجیاد/ادیت کردن آهنگ ها
(اجیاد کننده آهنگ):

][F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION
[A]SONG CREATOR

• •رکورد کردن آکوردها (رکورد کردن مرحله ای):

← TAB [E][F] CHORD

• •ضبط جمدد یک قسمت خاص -
منگنه داخل/خارج :

← TAB [E][F] REC MODE

• •ویرایش رخدادهای کانال:

← TAB [E][F] CHANNEL

• •ویرایش رخدادهای آکورد ،نت ها ،اجراهای
انحصاری سیستم و متن:

←  SYS/EX. ،1-16 ،TAB [E][F] CHORDیا

آهنگ ها  -نواختن ،مترین و ضبط کردن آهنگ ها -

• •رکورد کردن ملودی ها (رکورد کردن مرحله ای):

← TAB [E][F] 1-16

3

LYRICS
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مولتی پدها

 اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -مولتی پدها را می توان برای نواختن توالی هایی از ریتم ها و ملودی های
کوتاه از پیش ضبط شده بکار برد و از آهنا می توان برای اضافه کردن تنوع و
رضبه به اجرای صفحه کلید خود استفاده کرد.
مولتی پدها در داخل چهار بانک گروه بندی شده استPSR-A2000 .
بطور مشخص طیف متنوعی از بانک های مولتی پد را در طیف های خمتلف
ژانرهای موسیقی فراهم می آورد.

نواختن مولتی پدها

1

4

دکمه  [SELECT[ MULTI PAD CONTROLرا برای فراخوانی صفحه نامیش
انتخاب بانک مولتی پد فشار داده ،سپس بانک مورد نظر و دخلواه را انتخاب کنید.

مولتی پدها  -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

صفحات را با استفاده از دکمه های [ ]7 s[ – ]1 sکه مربوط به " "...P2 ،P1در صفحه
نامیش می باشند یا فشار دادن مکرر دکمه [SELECT] MULTI PAD CONTROL
انتخاب کنید ،سپس از دکمه های [ ]J[ – ]Aبرای انتخاب بانک دخلواه استفاده نامیید.

2

دکمه های  [4] – [1] MULTI PAD CONTROLرا برای نواختن یک عبارت
مولتی پد فشار دهید.
عبارت مربوطه ( در اینجا ،برای پد  )1با تنظیم متپو موجود رشوع به پخش کرده و تا انتها
ادامه می یابد .شام می توانید حتی دو مولتی پد یا بیشرت را در آن واحد پخش کنید.

توضیحات
دو نوع داده مولتی پد وجود دارد.
برخی از انواع یکبار پخش شده و
هنگامیکه به انتها می رسد متوقف می
شود .سایرین به صورت مکرر پخش
خواهند شد.

توضیحات

3

با فشار دادن پد در حال پخش،
اجرای آن متوقف شده و پخش
دوباره از باال رشوع می شود.

برای توقف پخش پولتی پد(ها) دکمه [ ]STOPرا فشار دهید.
اگر می خواهید پدهای معینی را متوقف کنید ،بطور مهزمان دکمه [ ]STOPرا نگاه داشته و
پد(هایی) را که می خواهید متوقف شود فشار دهید.
درباره رنگ مولتی پدها
•سبز :معنی می کند که پد مربوطه دارای داده (عبارت) می باشد.
•قرمز :معنی می کند که پد مربوطه در حال پخش می باشد.
•قرمز (چشمک زن) :نشان می دهد که پد مربوطه در حالت انتظار است (رشوع مهگام ساز).
•خاموش :نشان می دهد که پد مربوطه حمتوای هیچ داده ای نبوده و نمی تواند پخش شود.
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استفاده از عملکرد رشوع مهگام ساز مولتی پد
هنگام نگه داشتن دکمه  ،[SELECT] MULTI PAD CONTROLبرای قرار دادن پخش مولتی
پد در حالت انتظار یکی از دکمه های  [4] – ]1[ MULTI PAD CONTROLرا فشار دهید.
دکمه مربوطه به رنگ قرمز چشمک خواهد زد .شام می توانید حتی دو ،سه یا چهار مولتی پد را
در آن واحد پخش کنید.

هنگامی که یک  Styleرا پخش می کنید ،یک نت روی صفحه کلید را فشار می دهید (وقتی
[ ]ACMPخاموش است) ،یا یک اکورد را با دست چپ خود می نوازید (وقتی []ACMP
روشن است) مولتی پدهایی که به حالت انتظار تنظیم شده اند آغاز به پخش می کنند .اگر مولتی
پد را در حنی پخش آهنگ Style/در حالت انتظار قرار دهید ،فشار دادن هر نتی روی صفحه
کلید (وقتی [ ]ACMPخاموش است) ،یا نواختن یک آکورد با دست چپتان (وقتی []ACMP
روشن است) پخش مولتی پد را در ابتدای بار بعدی آغاز خواهد کرد.
هنگامی که دو مولتی پد یا بیشرت در حالت انتظار قرار دارند ،فشار دادن یکی از آن ها به صورت
مهزمان متام مولتی پدهایی را که به حالت انتظار تنظیم شده اند آغاز خواهد کرد.

4

مولتی پدها  -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

برای لغو رشوع مهگام ساز ،در حنی نگه داشتن دکمه [SELECT] MULTI PAD CONTROL
(یا [ ،)]STOPیکی از دکمه های [ ]4[ – ]1را فشار دهید .فشار دادن دکمه MULTI PAD
 [STOP] CONTROLیکباره رشوع مهگام ساز مهه دکمه ها را لغو می کند.

استفاده از تطبیق آکورد

بسیاری از عبارات مولتی پدها ملودیک یا آکوردال بوده ،و شام می توانید این عبارات را بصورت
اتوماتیک برای تغیری آکوردها مهراه با آکوردهایی که با دست چپ انجام می دهید بکار بربید.
زمانیکه [ ]ACMPروشن بوده و قسمت  LEFTروشن می باشد ،بسادگی یک آکورد را با دست
چپ خود نواخته و هر کدام از مولتی پدها را فشار دهید -تطبیق آکورد زیر و بمی را برای تطبیق
آکوردهایی که شام می نوازید ،تغیری می دهد .بخاطر داشته باشید که برخی از مولتی پدها از تطبیق
آکورد تاثری نمی پذیرند.

قسمت آکورد

در این مثال ،عبارت پد  1قبل از نواختن به ماژور  Fجابجا می شود .انواع خمتلف دیگر آکورد را
امتحان کنید در حالیکه مولتی پدها را می نوازید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .4
اجیاد کردن کردن مولتی پد (اجیاد کننده مولتی
پد):

]← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION
[C] MULTI PAD CREATOR

ادیت کردن مولتی پد:

صفحه نامیش انتخاب بانک مولتی پد ← )[8t] (EDIT
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یابنده موزیک

 -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

اگر شام می خواهید یک ژانر خاصی از موزیک را بنوازید اما نمی دانید
کدام تنظیامت آوا و  Styleممکن است مناسب باشد ،عملکرد راحت یابنده
موزیک می تواند به شام کمک کند .به آسانی ژانر موسیقی (یا نام آهنگ)
دخلواه خود را از میان تنظیامت پانل یابنده موزیک انتخاب کنید و دستگاه
بطور اتوماتیک تنظیامت پانل مناسب را انجام داده و شام می توانید در آن
سبک بنوازید .به عالوه ،با ثبت کردن داده های آهنگ/صوتی ذخریه شده
در مکان های خمتلف درون یابنده موزیک ،دستگاه می تواند به آسانی داده
های مربوطه را از نام آهنگ فراخوانی کند.

درباره رکوردهای یابنده موزیک

یابنده موزیک  -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

5

هر داده ای که می تواند از صفحه نامیش  MUSIC FINDERفراخوانده شود یک "رکورد" نامیده
می شود .سه رکورد متفاوت به صورت زیر وجود دارد.
•تنظیامت پانل
تنظیم داده ها ،مانند  ،Styleآوا ،و غریه.
•آهنگ ()SONG
داده های آهنگ که از صفحه نامیش انتخاب آهنگ در یابنده موزیک ثبت شده است (صفحه )57
•صوتی ()AUDIO
داده های آهنگ که از صفحه نامیش انتخاب صدای  USBدر یابنده موزیک ثبت شده است
(صفحه )79
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توضیحات
برای اطالعات درباره ثبت کردن داده
های آهنگ/صوتی در یابنده موزیک،
به صفحه  72مراجعه کنید.

انتخاب آهنگ دخلواه از میان تنظیامت پانل

1

دکمه [ ]MUSIC FINDERرا برای فراخوانی صفحه نامیش MUSIC FINDER

فشار دهید.
در صفحه نامیش  ،ALLمتام رکوردها نشان داده می شوند.

توضیحات
برای اطالعات درباره انتخاب
رکوردهای  SONGو  AUDIOبه
صفحه  74مراجعه کنید.

نام آهنگ و اطالعات Style

اختصاص داده شده به
تنظیامت پانل را نشان می
دهد.

2

از دکمه های [ ]3 st[/]2 stبرای انتخاب تنظیامت پانل دخلواه استفاده کنید.
شام می توانید مهچننی از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYو دکمه [ ]ENTERاستفاده کنید.
مرتب کردن رکوردها

دکمه ] )SORT BY( ]Fرا برای مرتب کردن رکوردها بر اساس ،STYLE ،MUSIC
 BEATو  TEMPOفشار دهید .دکمه ] )SORT ORDER( ]Gرا برای تغیری ترتیب
رکوردها فشار دهید (صعودی یا نزولی).
زمانیکه رکوردها بر اساس  MUSICمرتب شده است ،شام می توانید با استفاده از دکمه
[ ]1 stبر اساس حروف الفبا در آهنگها به جلو یا عقب پرش کنید .زمانیکه رکوردها
بر اساس  STYLEمرتب شده است ،شام می توانید با استفاده از دکمه
[ ]5 st[/]4 stبر اساس حروف الفبا در  Stylesبه جلو یا عقب پرش کنید .مهزمان
دکمه های [ ]sو [ ]tرا برای حرکت کررس به اولنی رکورد فشار دهید.

توضیحات

جستجوی تنظیامت پانل
شام می توانید با استفاده از عملکرد جستجوی یابنده موزیک ،رکوردها را با مشخص کردن نام
آهنگ یا کلامت کلیدی جستجو کنید.

1

از صفحه  ALLصفحه نامیش  ،MUSIC FINDERبرای فراخواندن صفحه
نامیش جستجو دکمه [ (SEARCH 1) ]6 sرا فشار دهید.

اگر می خواهید از تغیری دادن متپو
درحنی پخش  Styleهنگام انتخاب
رکورد دیگر اجتناب کنید ،عملکرد
 Styleمتپو را با فشار دادن دکمه []I
( )STYLE TEMPOدر صفحه
نامیش یابنده موزیک روی  LOCKیا
 HOLDتنظیم کنید .تنظیم کردن روی
 LOCKمهچننی می تواند از تغیری غری
عمد متپو درحینی که پخش متوقف
شده و رکورد دیگری انتخاب شده
است جلوگریی کند.
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یابنده موزیک  -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

3

آکورد را در بخش چپ دست (صفحه  )37صفحه کلید بنوازید.

5

2

معیارهای جستجو را وارد کنید.

[]A

یابنده موزیک  -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

5

MUSIC

بر اساس نام آهنگ جستجو می کند .فشار دادن دکمه []A
پنجره پاپ آپ را برای وارد کردن نام آهنگ فرا می خواند.
برای پاک کردن موسیقی وارد شده ،دکمه ] (CLEAR) [Fرا
فشار بدهید.

[]B

KEYWORD

[]C

STYLE

[]D

BEAT

تأثری زمانی را برای جستجو مشخص می کند .اگر شام ANY

[]E

SEARCH
AREA

[]1 st

یک مکان مشخص (نوار قسمت باالیی صفحه نامیش
 )MUSIC FINDERرا برای جستجو انتخاب می کند.

ALL CLEAR

[]3 st

TEMPO FROM

[]4 st

TEMPO TO

]/[5 st
][6 st

GENRE

3

بر اساس کلامت کلیدی جستجو می کند .فشار دادن دکمه
[ ]Bپنجره پاپ آپ را برای وارد کردن کلامت کلیدی فرا می
خواند .برای پاک کردن کلامت کلیدی وارد شده ،دکمه
[ (CLEAR) ]Gرا فشار بدهید.

بر اساس  Styleجستجو می کند .فشار دکمه [ ]Cصفحه
نامیش انتخاب  Styleرا فراخوانی می کند .پس از انتخاب
 Styleدخلواه ،دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به صفحه
نامیش جستجو فشار دهید .برای پاک کردن  Styleوارد شده،
دکمه [ )CLEAR( ]Hرا فشار بدهید.
را انتخاب کنید متام تنظیامت رضبان های موسیقی مورد
جستجو قرار می گرید.

متام معیارهای جستجو را پاک می کند.

دامنه متپوی مورد نظر شام را برای جستجو تنظیم می کند.

ژانر موسیقی دخلواه را انتخاب می کند.

برای کنسل کردن جستجو ،دکمه [ (CANCEL) ]8 tرا فشار دهید.

دکمه [ (START SEARCH) ]8 sرا برای آغاز جستجو فشار دهید.
صفحه نامیش جستجو  1ظاهر می شود که نتایج جستجو را نشان می دهد.

ثبت کردن داده های آهنگ/صدا ()SONG/AUDIO
با ثبت کردن داده های آهنگ/صوتی ذخریه شده در مکان های خمتلف (صفحه نامیش انتخاب
آهنگ :صفحه 57؛ صفحه نامیش انتخاب صدای  :USBصفحه  )79در یابنده موزیک ،دستگاه
می تواند به آسانی داده های آهنگ را از نام آهنگ فراخوانی کند.

1
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نامیش داده های آهنگ.
داده های آهنگ ( )SONGدر صفحه نامیش انتخاب آهنگ
برای نامیش داده های آهنگ (فایل آهنگ) در صفحه نامیش انتخاب آهنگ دکمه SONG
[ ]SELECTرا فشار دهید.
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توضیحات
شام می توانید چندین کلمه کلیدی
خمتلف را بطور مهزمان بوسیله وارد
کردن یک جدا کننده (کاما) ما بنی هر
یک جستجو کنید.

توضیحات
اگر یک رضبان  2/4یا  6/8را انتخاب
کنید ،یک  Styleمناسب برای اجرای
یک آهنگ در رضبان  6/8و 2/4
می تواند جستجو شود ،ولی Style
واقعی با استفاده از رضبان  4/4اجیاد
می شود.

توضیحات
هنگام جستجوی فایل های آهنگ/
صوتی (صفحه  ،)70الزم است که
معیارهای جستجو را به صورت زیر
تنظیم کنید.
 :STYLEخالی
ANY :BEAT
"---" - "---" :TEMPO

توضیحات
اگر می خواهید معیار دیگری
را جستجو کنید ،دکمه []6 t
( )SEARCH 2را در صفحه نامیش
یابنده موزیک فشار دهید .نتایج
جستجو در صفحه نامیش
 SEARCH 2نامیش داده می شود.

توضیحات
اگر می خواهید داده های آهنگ/
صوتی دستگاه ذخریه  USBرا ثبت
کنید ،دستگاه ذخریه  USBواجد داده
ها را به ترمینال
[ ]USB TO DEVICEمتصل کنید.

توضیحات
پیش از استفاده از یک دستگاه ذخریه
 ،USBمطمئن شوید که "اتصال یک
دستگاه ذخریه  "USBرا در صفحه
 93مطالعه نامیید.

داده های آهنگ ( )AUDIOدر صفحه نامیش انتخاب صدای USB

2

1-1

برای فراخواندن صفحه نامیش پخش (صفحه نامیش  )AUDIO PLAYERدکمه
[ ]USBرا فشار دهید.

2-1

برای نامیش داده های آهنگ (فایل صوتی) در دستگاه ذخریه  USBمتصل شده دکمه
[ (FILE SELECT) ]8 stرا فشار دهید.

دکمه های [ ]J[–]Aمربوط به فایل دخلواه خود را فشار دهید.

3
4
5

یابنده موزیک  -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

5

برای ثبت داده های انتخاب شده در یابنده موزیک دکمه [(ADD TO MF) ]6 s
را فشار دهید.
صفحه نامیش به صورت خودکار به صفحه ادیت رکورد یابنده موزیک تغیری میابد.
دکمه ] (OK) [8 sرا برای آغاز ثبت فشار دهید.
دکمه [ (CANCEL) ]8 tرا برای لغو ثبت فشار دهید.
بررسی کنید که ( )SONG/AUDIOدر صفحه نامیش  MUSIC FINDERاضافه
شده باشد.
داده های آهنگ به صورت  SONGیا  AUDIOدر ستون  STYLEنشان داده می شوند.
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فراخوانی داده های آهنگ ثبت شده از یابنده موزیک
شام می توانید داده های آهنگ ثبت شده را به مهان روشی که در "انتخاب آهنگ دخلواه از میان
تنظیامت پانل" و "جستجوی تنظیامت پانل" (صفحه  )71انجام شده فراخوانی کنید.
•برای پخش داده های آهنگ  SONGفراخوانی شده ،پس از انتخاب رکورد دکمه
 [F/II] SONGرا فشار دهید.
•برای پخش داده های آهنگ فراخوانی شده ،دکمه [ ]USBرا فشار داده ،سپس دکمه
[ )F/II( ]2 stرا پس از انتخاب رکورد  AUDIOفشار دهید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .5
اجیاد یک جمموعه از رکوردهای حمبوب:

]← TAB [E][F] ALL ← [MUSIC FINDER
)[H] (ADD TO FAVORITE

ادیت کردن رکوردها:

]← [MUSIC FINDER
)[8 st] (RECORD EDIT

ذخریه کردن رکورد به صورت یک فایل:

][7 st] (FILES) ← [MUSIC FINDER

یابنده موزیک  -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

5
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توضیحات
اگر می خواهید داده های آهنگ/

صوتی درون دستگاه ذخریه USB
را پخش کنید ،دستگاه ذخریه USB

واجد داده ها را پیشاپیش به ترمینال
[ ]USB TO DEVICEمتصل کنید.

حافظه رجیسرت

 ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -عملکرد حافظه رجیسرت به شام اجازه می دهد که بطور جمازی متام تنظیامت
پانل را در یک دکمه حافظه رجیسرت بطور جمازی ذخریه ( یا "ثبت") کنید،
سپس به آسانی با فشار دادن فوری یک دکمه ،تنظیامت پانل کاستوم را
فراخوانی کنید .تنظیامت ثبت شده برای هشت دکمه حافظه رجیسرت را باید
به عنوان یک بانک (فایل) ذخریه کرد.

ثبت کردن تنظیامت پانل خود

1
2

دکمه [ ]MEMORYرا در بخش  REGISTRATION MEMORYفشار دهید.
صفحه نامیش انتخاب اقالمی که ثبت می شوند ظاهر می شود.

6

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

3

کنرتهلای پانل (مانند آوا ،Style ،افکت ها و غریه) را بر اساس دخلواه و نظر خود
تنظیم کنید.

اقالمی را که می خواهید ثبت کنید تعینی کنید.
قلم دخلواه را با استفاده از دکمه های [ ]7st[ – ]2stانتخاب کرده ،سپس عالمت
تیک را با استفاده از دکمه های [ (MARK OFF) ]8t[/(MARK ON) ]8sگذاشته یا
بردارید.
برای کنسل کردن عملیات ،دکمه ] (CANCEL) [Iرا فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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4

یکی از دکمه های  [8] – ]1[ REGISTRATION MEMORYرا که می خواهید
تنظیم پانل را در آن ها بخاطر بسپارید فشار دهید.

توجه
اگر شام دکمه ای را که المپش به رنگ
قرمز یا سبز در آمده انتخاب کنید،
تنظیم پانل که قب ً
ال در دکمه بخاطر
سپرده شده پاک و با تنظیامت جدید
جایگزین خواهد شد.

دکمه بخاطر سپرده شده قرمز رنگ می شود ،که نشان می دهد دکمه شامره دار شامل داده
بوده و شامره آن انتخاب شده است.

5

درباره وضعیت المپ ها
•قرمز :داده ها ثبت شده و هم اکنون انتخاب شده است
•سبز :داده ها ثبت شده ولی اکنون انتخاب نشده است
•خاموش :هیچ داده ای ثبت نشده است

تنظمیات خمتلفی را بر روی سایر دکمه ها با تکرار قدم های  4 – 1ثبت کنید.
تنظیامت پانل ثبت شده می توانند به سادگی با فشار دادن دکمه عدد دخلواه فراخوانده
شوند.

ذخریه حافظه رجیسرت به صورت یک فایل بانک

6

شام می توانید متام هشت تنظیامت پانل ثبت شده را در یک فایل بانک حافظه رجیسرت ذخریه سازی
کنید.

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

بانک 04

بانک 03

بانک 02

بانک 01

1

2
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دکمه های  [+] REGIST BANKو [–] را بطور مهزمان برای فراخوانی صفحه
نامیش انتخاب بانک ثبت فشار دهید.

دکمه [ (SAVE) ]6tرا برای ذخریه سازی فایل بنک فشار دهید.
برای دستورالعمل ها درباره ذخریه سازی ،به صفحه  66مراجعه کنید.
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توضیحات
حتی وقتی دستگاه را خاموش می
کنید تنظیامت پانل ثبت شده در دکمه
های شامره دار نگهداری خواهند شد.
اگر می خواهید متامی هشت تنظیم
کنونی پانل را حذف کنید ،کلید
] [ (آماده باش/روشن) را روشن
کنید در حالیکه کلید ( B5سمت
راست ترین کلید  Bدر صفحه کلید)
را نگاه داشته اید.

فراخوانی یک تنظیم پانل ثبت شده
فایل های بانک حافظه رجیسرت ذخریه شده می توانند با استفاده از دکمه های REGIST BANK
] [-]/[+یا روند زیر بازخوانی شوند.

1

2
3

دکمه های ] REGIST BANK [+و [–] را بطور مهزمان برای فراخوانی صفحه
نامیش انتخاب  REGISTRATION BANKفشار دهید.

توضیحات
زمانیکه تنظیامت شامل انتخاب فایل
آهنگ Style/را از یک دستگاه ذخریه
 USBفراخوانی می کنید ،مطمئن
شوید که دستگاه ذخریه  USBمناسب
شامل آهنگ Style/ثبت شده به
ترمینال [ ]USB TO DEVICEمتصل
شده باشد.

توضیحات

یکی از کلیدهای [ ]J]–[Aرا برای انتخاب یک بانک فشار دهید.
شام می توانید مهچننی از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYو دکمه [ ]ENTERبرای انتخاب
یک بانک استفاده کنید.

یکی از دکمه های شامره دار ([ )]8[ – ]1با نور سبز را در قسمت حافظه
رجیسرت انتخاب کنید.

روشن کردن دکمه []FREEZE
بازخوانی قلم(های) مشخصی را
غری فعال می کند .برای استفاده از
این عملکرد ،شام نیاز دارید که آیتم
هایی را که نباید بازخوانی شوند
با دسرتسی به [← ]FUNCTION
[E] REGIST SEQUENCE/
← FREEZE/VOICE SET

 TAB [E][F] FREEZEانتخاب
کنید.

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

6
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تأیید اطالعات حافظه رجیسرت
شام می توانید صفحه نامیش اطالعات را برای دیدن آواها و  Styleبه خاطر سپرده شده به دکمه
های [ ]8[ - ]1بانک حافظه رجیسرت فراخوانی کنید.

1

2

برای فراخواندن صفحه نامیش انتخاب بانک ثبت دکمه های REGIST BANK
[ ]+و ]–[ را به طور مهزمان فشار دهید ،سپس از دکمه های
[ ]J[ – ]Aبرای انتخاب بانک دخلواه استفاده کنید.

دکمه [ (INFO.) ]7sرا برای فراخواندن صفحه نامیش اطالعات فشار دهید.

توضیحات
شام می توانید فورا صفحه نامیش
اطالعات بانک حافظه رجیسرت
انتخاب شده را با فشار دادن دکمه
[ ]DIRECT ACCESSو یکی
از دکمه های REGISTRATION
 [8] – [1] MEMORYدر توالی
فراخوانی کنید.

صفحه نامیش  REGISTRATION EDITظاهر می شود.
زیر را مالحظه کنید.

با استفاده از دکمه های  ،[E][F] TABشام می توانید بنی دو صفحه نامیش اطالعات
جابجا شوید :اطالعات برای دکمه های حافظه رجیسرت ] ]4[ – [1و اطالعات برای دکمه
های ].]8[ – [5

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

6

صفحه نامیش REGISTRATION EDIT

3

حمتویات بانک فعلی ثبت در صفحه نامیش  REGISTRATION EDITلیست شده
است .نام های تنظیامت پانل بخاطر سپرده شده در دکمه های [ ]8[–]1بانک حافظه
رجیسرت در صفحه نامیش نشان داده می شوند .شام می توانید هریک از تنظیامت حافظه
رجیسرت را تغری نام داده یا حذف کنید .برای جزئیات درباره عملیات تغیری نام یا حذف
به صفحات  29-28مراجعه کنید.

دکمه [ (CLOSE) ]Fرا برای بستن صفحه نامیش اطالعات فشار دهید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .6
غری فعال کردن فراخوانی اقالم مشخص:

فراخوانی شامره های حافظه رجیسرت به
ترتیب:

78

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

[[E] REGIST SEQUENCE/ ← ]FUNCTION

← FREEZE/VOICE SET
TAB [E][F] FREEZE

[[E] REGIST SEQUENCE/ ← ]FUNCTION

← FREEZE/VOICE SET
TAB [E][F] REGISTRATION SEQUENCE

توضیحات
اگر برخی بخش های آوا روی
خاموش تنظیم شده باشد ،بخش آوا
مربوطه به رنگ خاکسرتی نشان داده
می شود.

 USBصوتی

 پخش و ضبط فایل های صوتی -عملکرد صوتی  USBبه شام امکان پخش فایل های صوتی ( )WAVذخریه
شده در یک دستگاه حافظه فلش  USBرا-بطور مستقیم از دستگاه می
دهد .به عالوه ،از آنجایی که شام می توانید اجراها و رکوردهای خود را به
صورت داده های صوتی ( ).WAVروی یک دستگاه حافظه فلش USB
ضبط کنید ،پخش فایل ها روی کامپیوتر ،به اشرتاک گذاشتن آن ها با
دوستانتان ،و رکورد کردن  CDهای خودتان نیز برای لذت بردن امکان
پذیر است.

پخش فایل های صوتی
پخش فایل های صوتی را از حافظه فلش  USBبر این دستگاه امتحان کنید.

توضیحات

فرمت های فایلی که می توانند پخش شوند

این دستگاه نمی تواند فایل های
حفاظت شده  DRMرا پخش کند.

.wav

نرخ نمونه برداری  44.1کیلو هرتز ،رزولوشن  16بیت ،اسرتیو

دستگاه حافظه فلش  USBحاوی فایل های صوتی را برای پخش به ترمینال
[ ]USB TO DEVICEمتصل کنید.

1

برای فراخواندن صفحه نامیش پخش (صفحه نامیش  )AUDIO PLAYERدکمه
[ ]USBرا فشار دهید.

توضیحات
پیش از استفاده از یک حافظه فلش
 ،USBمطمئن شوید که "اتصال یک
دستگاه ذخریه  "USBرا در صفحه
 93مطالعه نامیید.

صدای  - USBپخش و ضبط فایل های صوتی -

2
 3یکی از دکمه های [ ] – [ ] مربوط به فایلی را که می خواهید به آن گوش کنید
فشار دهید.
برای نامیش فایل های صوتی ذخریه شده به حافظه فلش  USBمتصل شده
[ (FILE SELECT) ]8 stرا فشار دهید.
A

4

J

دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به صفحه نامیش پخش (صفحه نامیش AUDIO
 )PLAYERفشار دهید.
دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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5

دکمه [ (F/II) ]2 stرا برای پخش فشار دهید.

توجه
هرگز در حنی پخش حافظه فلش
 USBرا خارج نکرده یا دستگاه را
خاموش ننامیید .انجام این کار ممکن
است داده های حافظه فلش  USBرا
خراب کند.

عملیات مربوط به پخش
شام می توانید با استفاده از دکمه های [ ]6 st[ – ]1 stتوقف ،مکث ،انتخاب ،بازپیچیدن،
جلو بردن را انجام دهید .به عالوه ،شام می توانید حالت  REPEATرا با فشار دادن دکمه []7 s
تنظیم کرده و بلندی صدا را با فشار دادن دکمه [ ]7 tتنظیم نامیید.

•دکمه پخش فایل های صوتی به صورت تکراری

7

صدای  - USBپخش و ضبط فایل های صوتی -

دکمه [ (REPEAT) ]7 sرا فشار داده سپس حالت  REPEATفایل صوتی را با استفاده از دکمه
های [ ]7 stتنظیم کنید .برای بستن صفحه نامیش تنظیامت ،دکمه [ (CLOSE) ]8 stرا
فشار دهید.

OFF
SINGLE
ALL
RANDOM
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متام فایل انتخاب شده را پخش کرده ،سپس متوقف می شود.
فایل انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند.

پخش متام فایل های موجود در پوشه شامل فایل انتخاب شده را به صورت
تکراری ادامه می دهد.

متام فایل های موجود در پوشه فایل کنونی را بصورت تصادفی و تکراری پخش
می کند.
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•تنظیم بلندی صدا برای پخش صوتی

دکمه [ (VOL.) ]7 tرا فشار دهید سپس با استفاده از دکمه های [ ]7 stبلندی صدا را برای
فایل های صوتی تنظیم کنید .برای بستن صفحه نامیش تنظیامت ،دکمه [ (CLOSE) ]8 stرا
فشار دهید.

ضبط اجرای خود به صورت صوتی

توضیحات

ضبط اجرای خود را به صورت یک داده صوتی (فایل  )WAVدر یک حافظه فلش  USBامتحان
کنید .حداکثر مقدار زمان ضبط  80دقیقه در هر ضبط است ،البته این مقدار ممکن است بسته به
ظرفیت حافظه فلش  USBمشخص متفاوت باشد.

قسمت های زیر (تولید کننده تون داخلی) می توانند رکورد شوند.
بخش های صفحه کلید (راست  ،1راست  ،2چپ) ،بخش های آهنگ ،بخش های  Styleبخش
های مولتی پد
فرمت های فایل ضبط شده توسط این عملکرد

3
4

توضیحات
ورودی از جک های [ ]AUX INنمی
تواند رکورد شود.

توضیحات

حافظه فلش  USBرا به ترمینال [ ]USB TO DEVICEمتصل کنید.
آوای دخلواه و غریه را که می خواهید برای اجرایتان مورد استفاده قرار دهید
تنظیم کنید( .برای اطالعات درباره تنظیم آوا صفحه  34را مالحظه کنید؛ برای
تنظیم  Styleصفحه  47را مالحظه کنید).
دکمه [ ]USBرا فشار دهید.

دکمه [ (RECORDER) ]Eرا برای فراخواندن صفحه نامیش رکورد کردن
(صفحه نامیش  )USB AUDIO RECORDERفشار دهید.

آهنگ های حفاظت شده توسط حق
نرش ،مانند آهنگ های پیش گزیده ،و
صداهای مرتونوم نمی توانند ضبط
شوند.

توضیحات
روش های رکورد کردن روی دستگاه
مانند رکورد کردن صوتی شامل
رکورد کردن  MIDIنیز می شود
(صفحه .)64

توضیحات
وقتی چند دستگاه ذخریه USB
متصل شده باشند دستگاه ذخریه
 "USB1" USBبه عنوان مقصد
رکورد کردن انتخاب می شود .وقتی
" "USB1یک درایو فالپی باشد
مقصد پرش می کند.
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7

صدای  - USBپخش و ضبط فایل های صوتی -

1
2

.wav

نرخ نمونه برداری  44.1کیلو هرتز ،رزولوشن  16بیت ،اسرتیو

برای رکورد کردن اجرای خود با
عملکرد صوتی  ،USBاز حافظه فلش
 USBاستفاده کنید .پیش از استفاده از
یک حافظه فلش  ،USBمطمئن شوید
که "اتصال یک دستگاه ذخریه "USB
را در صفحه  93مطالعه نامیید.

اطالعات حافظه فلش  USBرا به عنوان مقصد رکورد کردن بررسی کنید
در صفحه نامیش مرحله  ،4دکمه [ (PROPERTY) ]Eرا برای بررسی تعداد دستگاه
های حافظه فلش  ،USBاندازه حافظه دستگاه ،فضای ضبط در دسرتس روی
دستگاه ،و زمان در دسرتس برای ضبط فشار دهید.

5

دکمه [ ]EXIT[/)OK( ]Fرا برای بستن صفحه نامیش  PROPERTYفشار دهید.

رکورد کردن را با فشار دادن دکمه [ (REC) ]Jآغاز کرده ،سپس اجرای خود را
آغاز کنید.
وقتی رکورد کردن آغاز می شود ،زمان سپری شده ضبط در سمت راست صفحه نامیش
رکورد کردن نشان داده می شود.

6

7

توجه
هرگز در حنی پخش حافظه فلش
 USBرا خارج نکرده یا دستگاه را
خاموش ننامیید .انجام این کار ممکن
است داده های حافظه فلش  USBیا
داده های ضبط را خراب کند.

رکورد کردن را با فشار دادن دکمه [ (STOP) ]Jمتوقف کنید.
نام فایل به صورت اتوماتیک نامگذاری می شود ،و یک پیام نشانگر نام فایل نامیش داده می
شود.

توضیحات

صدای  - USBپخش و ضبط فایل های صوتی -

حتی اگر در اجرای خود یک اشتباه
مرتکب شدید ،نمی توانید یک فایل
موجود را بازنویسی کنید .فایل رکورد
شده را از روی صفحه نامیش انتخاب
فایل حذف کنید ،سپس دوباره اجرای
خود را ضبط نامیید.

توضیحات
عملیات رکورد کردن ادامه پیدا می
کند ،حتی اگر با فشار دادن دکمه
[ ]EXITصفحه نامیش رکورد کردن
را ببندید .برای فراخواندن دوباره
صفحه نامیش رکورد کردن دکمه
[ (RECORDER) ]Eرا فشار
دهید ،سپس با فشار دادن دکمه ][J
) (STOPرکورد کردن را متوقف
کنید.
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کنسول میکس

 ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -کنسول میکس به شام کنرتل مستقیمی بر روی جنبه های خمتلف بخشهای
صفحه کلید و کاناهلای آهنگ ،Style/شامل میزان صدا و کیفیت تون و
طننی صدا ارائه می کند .به شام اجازه می دهد که سطح اصوات و مکان
اسرتیو (پن) هر آوا را بر روی باالنس هبینه قرار داده و تصویر اسرتیو را
تنظیم کنید ،و به شام اجازه می دهد تنظیم کنید که افکت ها چگونه بکار برده
شوند.

1

2

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

دستورالعمل پایه
دکمه [ ]MIXING CONSOLEرا فشار داده و صفحه نامیش MIXING
 CONSOLEرا فراخوانی کنید.

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخوانی صفحه دخلواه استفاده کنید.
برای جزئیات درباره هر صفحه نامیش ،به قسمت ویژگی های پیرشفته ،فصل  8مراجعه
کنید.

8

•VOL/VOICE

آوا را برای هر قسمت تغیری داده و  panningو بلندی صدا را برای هر بخش تنظیم می کند
(صفحه  .)85با استفاده از عملکرد ری ویس اتوماتیک ،شام مهچننی می توانید صدای
آهنگ  XGموجود در بازار را با استفاده از آواهای ویژه دستگاه به صدای ویژه تبدیل کنید.

•FILTER

حمتوای هارمونیک (رزونانس) و درخشندگی صدا را تنظیم می کند.

•TUNE

تنظیامت مربوط به زیر و بمی (تنظیم ،جابجایی ،و غریه).

•EFFECT

نوع افکت را انتخاب کرده و عمق آن را برای هر قسمت تنظیم می کند (صفحه .)87

•EQ

پارامرتهای برابری را برای تصحیح تون یا طننی صدا تنظیم می کند.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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3

دکمه [ ]MIXING CONSOLEرا بطور متناوب برای فراخوانی صفحه نامیش
 MIXING CONSOLEبرای بخشهای مربوطه فشار دهید.
نام بخش در باالی صفحه نامیش مشخص شده است.

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

توضیحات

4
5

آهنگ ،Style ،مولتی پد ،صفحه کلید (چپ ،راست)2 ،1

PANEL PART

ریتم  ،2 ،1باس ،آکورد  ،2 ،1پد ،عبارت 2 ،1

STYLE PART

کانال آهنگ های 8 - 1

SONG CH 1-8

کانال های آهنگ 16 - 9

SONG CH 9-16

از دکمه های [ ]J[ – ]Aبرای انتخاب یک پارامرت استفاده کرده ،سپس از دکمه
های [ ]8 st[ – ]1 stبرای تنظیم مقدار هر قسمت استفاده کنید.
تنظیامت  MIXING CONSOLEخود را ذخریه کنید.
• •ذخریه سازی تنظیامت صفحه نامیش :PANEL PART
آهنا را در حافظه رجیسرت ثبت کنید (صفحه .)75

• •ذخریه سازی تنظیامت صفحه نامیش :STYLE PART
آهنا را در داده های  Styleذخریه کنید.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION
[B] STYLE CREATOR
دکمه [ ]EXITرا برای بستن صفحه نامیش  REC CHANNELفشار دهید.

.1

8

.2
 .3دکمه ] )SAVE( [Iرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب  Styleجهت ذخریه
سازی داده های خود فراخوانی کرده ،سپس آن را ذخریه کنید (صفحه .)66

• •ذخریه سازی تنظیامت صفحه نامیش :SONG CH 1-8/9-16
در ابتدا تنظیامت ادیت شده را بعنوان بخشی از داده های آهنگ ثبت کرده
) ،(SETUPسپس آهنگ را ذخریه کنید.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION
[A] SONG CREATOR
از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب صفحه  CHANNELاستفاده کنید.

.1

.2
 .3دکمه های [ ]B]/[Aرا برای انتخاب " "SETUPبکار بربید.
 .4دکمه [ (EXECUTE) ]Dرا فشار دهید.
 .5دکمه [ ]Iرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب آهنگ جهت ذخریه سازی داده
های خود فراخوانی کرده ،سپس آن را ذخریه کنید (صفحه .)66

84

اجزای سازنده /Styleآهنگ
مهان هایی هستند که در صفحه
نامیش زمانیکه شام دکمه
[ ]OFF/CHANNEL ONپانل را
فشار می دهید ،ظاهر می شود.
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توضیحات
اگر شام به طور مهزمان یکی از دکمه
های [ ]J[ – ]Aرا فشار داده و از
دکمه های []8 st[ – ]1 st
(یا صفحه مدرج )DATA ENTRY
استفاده کنید ،می توانید فور ًا به متام
بخش های دیگر یک مقدار یکسان را
وارد کنید.

تغیری آواها و میزان کردن /Panningبلندی صدا
برای هر بخش
شام می توانید آوا را تغیری داده و  panningو بلندی صدا را برای هر قسمت صفحه کلید ،کانال
 Styleیا کانال آهنگ تنظیم کنید.

تغیری دادن آوا برای هر بخش

1

2

عملیات مشابه آنچه در "دستوالعمل پایه" در صفحه  83آمده است .در قدم ،2
نوار  VOL/VOICEرا انتخاب کنید.
برای انتخاب پارامرت  VOICEدکمه [( ]Cیا [ )]Hرا فشار دهید.

3
4
5
6

••بعضی آواها (مانند فلوت ارگ)

نمی توانند برای کانال های Style

برای انتخاب قسمت دخلواه یکی از دکمه های [ ]8 st[ – ]1 stرا فشار
دهید.
صفحه نامیش انتخاب آوا نامیان می شود.
یک آوا را انتخاب کنید.
یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEرا روی پانل فشار داده ،سپس با استفاده از دکمه
های [ ]J[ – ]Aیک آوا را انتخاب کنید (صفحه .)34

انتخاب شوند.
••کانال  RHY2در صفحه نامیش
 STYLE PARTرا می توان فقط
برای آواهای درام کیت و SFX
کیت ختصیص داد.
••هنگام پخش داده های آهنگ ،GM
کانال  10تنها می تواند برای یک
آوای درام کیت مورد استفاده قرار
گرید.

دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به صفحه نامیش  MIXING CONSOLEفشار
دهید.
تنظیامت خود را ذخریه کنید (مرحله  5در صفحه .)84
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کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

توضیحات

8

میزان کردن /Panningبلندی صدا برای هر بخش

1

2

عملیات مشابه آنچه در "دستوالعمل پایه" در صفحه  83آمده است .در قدم ،2
نوار  VOL/VOICEرا انتخاب کنید.
برای انتخاب پارامرت  PANPOTدکمه [( ]Dیا [ )]Iرا فشار دهید یا برای انتخاب
پارامرت  VOLUMEدکمه [( ]Eیا [ )]Jرا فشار دهید.

PANPOT

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

VOLUME

3
4

برای میزان کردن /Panningبلندی صدا برای بخش دخلواه از دکمه های
[ ]8 st[ – ]1 stاستفاده کنید.
تنظیامت خود را ذخریه کنید (مرحله  5در صفحه .)84

8

86
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بکار بردن افکت ها در هر بخش

1

برای انتخاب افکت دخلواه از دکمه های [ ]E[/]D[/]Cاستفاده کنید.
•:REVERB

آمبیانس مهراه با حرارت نواختن در یک تاالر کنرست یا کلوپ جاز را دوباره تولید کنید.

•:CHORUS

یک صدای باشکوه و"عریض" را هنگامیکه چندین بخش مهزمان نواخته می شود را تولید
می کند.

توضیحات
شام می توانید نوع افکت را با فشار
دادن دکمه [ (TYPE) ]Fتغیری دهید.
به بخش ویژگی های پیرشفته مراجعه
کنید (صفحه .)170

•:DSP

3
4

به صورت پیش گزیده ،برای آوای انتخاب شده مناسبرتین افکت انتخاب شده است.

برای تنظیم عمق هر افکت برای قسمت دخلواه یکی از دکمه های
] ]8 st[ – [1 stرا فشار دهید.
تنظیامت خود را ذخریه کنید (مرحله  5در صفحه .)84

8

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .8
تبدیل آوای آهنگ  XGبه آوای این دستگاه (ری
ویس اتوماتیک اهنگ):

]← [MIXING CONSOLE
[G] SET UP ← TAB [E][F] VOL/VOICE

ادیت کردن پارامرتهای :FILTER

]TAB [E][F] FILTER ← [MIXING CONSOLE

ادیت کردن پارامرتهای :TUNE

]TAB [E][F] TUNE ← [MIXING CONSOLE

تغیری یک نوع افکت:

]← [MIXING CONSOLE
[F] TYPE ← TAB [E][F] EFFECT

ادیت کردن پارامرتهای :EQ

]TAB [E][F] EQ ← [MIXING CONSOLE

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

2

عملیات مشابه آنچه در "دستوالعمل پایه" در صفحه  83آمده است .در قدم ،2
نوار  EFFECTانتخاب کنید.
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گام های اورینتال
 -تنظیم گام های اورینتال -

ویژیگی تنظیم گام به شام اجازه می دهد که به سادگی و آسانی زیر و بمی
نت های خاصی را تغیری داده و گام خود را اجیاد کنید .شام می توانید
تنظیامت گام را در هر زمانی فراخوانی کنید -حتی در زمانیکه در حال
نواختن هستید.

تنظیم گام های اورینتال
تنظیم کردن یک گام
گام های اورینتال  -تنظیم گام های اورینتال -

دکمه های  SCALE SETTINGبه شام اجازه میدهد که به سادگی زیر و بمی نت های خاصی
را  50سنت کاهش داده و گام اورینتال خود را اجیاد کنید .این دکمه ها یک اکتاو صفحه کلید را
نشان می دهد (از  Cتا  .)Bدکمه های مربوط به کلیدی را که می خواهید زیر و بمی آن را پاینی
آورید فشار دهید (دکمه روشن می شود) .دوباره فشار دهید تا به زیر و بمی نرمال بازگردد .این
تنظیامت بر روی متام نت هایی که دارای نام نت مشاهبی در متام اکتاوها هستند ،تاثری می گذارد.

عالوه بر دکمه  ،SCALE SETTINGمهچننی یک صفحه نامیش  SCALE TUNEوجود دارد
که شام می توانید به آسانی قالب های گام گوناگون (شامل گام های اورینتال) را انتخاب کرده و
گام های خود را با تنظیم دقیق نت های گام اجیاد نامیید .برای فراخواندن صفحه نامیش SCALE
 ،TUNEدکمه [ ]SCALE TUNEرا فشار دهید .برای جزئیات ،به بخش ویژگی های پیرشفته
(صفحه  )105مراجعه کنید.

9

بخاطر سپردن تنظیامت گام
تنظیامتی که اجیاد می کنید (با استفاده از دکمه های  SCALE SETTINGیا در صفحه نامیش
 )SCALE TUNEمی توانند در دکمه های  SCALE MEMORYبرای فراخوانی فوری بخاطر
سپرده شوند.

1
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تنظیامت گام دخلواه را با استفاده از دکمه های  SCALE SETTINGیا در
صفحه نامیش  SCALE TUNEبرقرار کنید.
برای دستورالعمل ها درباره صفحه نامیش  ،SCALE TUNEبه بخش ویژگی های پیرشفته
(صفحه  )105مراجعه کنید.
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توضیحات
در عبارهتای موسیقی هر "سنت" یک
صدم هر نیم پرده می باشد100( .
سنت برابر یک نیم پرده است).

توضیحات
از آنجایی که به صورت پیش گزیده
گام روی متپرامنت مساوی با نت پایه
 Cتنظیم شده است ،شام باید زیر و
بمی هر کلید مربوط به  Cرا به عنوان
پایه تنظیم کنید.

توضیحات
عملکرد تنظیامت گام بر روی براخی
آواها مانند آواهای درام کیتSFX/
کیت تاثریی ندارد.

2

در حنی نگه داشتن دکمه  ،[MEMORY] SCALE MEMORYیکی از دکمه های
 [5]–[1] SCALE MEMORYرا فشار دهید (دکمه دخلواه برای بخاطر سپردن
تنظیامت گام).

دکمه  SCALE MEMORYمربوطه روشن خواهد شد .مهه داده های قبلی در مکان
انتخاب شده پاک شده و بوسیله تنظیامت جدید جایگزین می شود.

3

درباره وضعیت چراغ دکمه های []5[–]1
•روشن :داده ها ثبت شده و هم اکنون انتخاب شده است
•خاموش :داده ها ثبت نشده یا اکنون انتخاب نشده است

توضیحات

ری ست کردن فوری تنظیامت گام
فشار دادن دکمه  [RESET] SCALE MEMORYمی تواند متام نت ها را به زیر و
بمی نرمال ( 0سنت) ری ست کند .این عملیت تنظیامت بخاطر سپرده شده در دکمه
های [ ]5[–]1را پاک نمی کند.

توجه
تنظیامت گام که در هر یک از دکمه
های عددی بخاطر سپرده شده است،
در صورتی که دستگاه را بدون انجام
دادن عملیات ذخریه خاموش کنید ،از
بنی خواهد رفت.

ذخریه حافظه گام به صورت یک فایل بانک
تنظیامت گام که در دکمه های  [5]–[1] SCALE MEMORYبخاطر سپرده شده اند می توانند
بعنوان یک فایل بانک تنظیم گام ذخریه شوند.

9

بانک 04

بانک 03

بانک 02

بانک 01

1

دکمه [ ]DIRECT ACCESSو به دنبال آن دکمه [ ]EXITرا برای فراخوانی
صفحه نامیش اصلی فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

گام های اورینتال  -تنظیم گام های اورینتال -

با تکرار مراحل  1و  2باال تنظیامت گام را در سایر دکمه ها بخاطر بسپارید.
تنظیامت بخاطر سپرده شده می توانند به سادگی با فشار دادن دکمه عدد دخلواه فراخوانده
شوند.

وقتی متام نت ها از زیر و بمی نرمال
باشند دکمه [ ]RESETروشن می
شود.
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2
 3برای ذخریه فایل بانک دکمه [

دکمه [ ]Eرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب بانک تنظیم فشار دهید..
 (SAVE) ]6 tرا فشار دهید.

برای دستورالعمل درباره ذخریه سازی به صفحه  66مراجعه کنید.

صفحه نامیش SCALE
 TUNE EDITظاهر می
شود .زیر را مالحظه کنید.

صفحه نامیش SCALE TUNE EDIT

گام های اورینتال  -تنظیم گام های اورینتال -

حمتویات بانک فعلی تنظیم گام در صفحه نامیش  SCALE TUNE EDITلیست
شده است .نام های تنظیامت گام بخاطر سپرده شده در دکمه های SCALE
 [5]–]1[ MEMORYدر صفحه نامیش نشان داده می شوند .شام می توانید هریک
از تنظیامت گام را تغری نام داده یا حذف کنید .برای جزئیات درباره عملیات تغیری
نام یا حذف به صفحات  29-28مراجعه کنید.

فراخوانی یک تنظیم گام بخاطر سپرده شده
تنظیامت گام بخاطر سپرده شده می توانند با انتخاب فایل بانک تنظیم گام به صورتی که در پاینی
توصیف شده فراخوانده شوند.

1

دکمه [ ]DIRECT ACCESSو به دنبال آن دکمه [ ]EXITرا برای فراخوانی
صفحه نامیش اصلی فشار دهید.

9

2
 3یکی از کلیدهای [ [–] ] را برای انتخاب یک بانک فشار دهید.

دکمه [ ]Eرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب بانک تنظیم فشار دهید.
A

4
90

J

شام می توانید مهچننی از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYو دکمه [ ]ENTERبرای انتخاب
یک بانک استفاده کنید.
برای انتخاب یک مکان حافظه مشخص یکی از دکمه های SCALE MEMORY
] [5] – [1را فشار دهید.
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اتصاالت

 استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -احتیاط

قبل از اتصال دستگاه به جتهیزات الکرتونیکی ،برق مهه جتهیزات را خاموش کنید .مهچننی ،قبل از روشن یا خاموش کردن جتهیزات ،مطمئن
شوید که سطح صدای مهه را بر روی حداقل ( )0تنظیم کنید .در غری این صورت ،ممکن است شوک الکرتیکی یا آسیب به جتهیزات وارد شود.

اتصال دستگاههای صوتی

توضیحات
کابلهای صوتی و فیش های آداپتور
بدون مقاومت (صفر) را استفاده
کنید.

استفاده از دستگاههای صوتی خارجی برای پخش

توضیحات

شام می توانید برای تقویت صدای دستگاه یک سیستم اسرتیو را با استفاده از جک های
 [R]/[L/L+R] OUTPUTمتصل کنید.

برای اتصال به دستگاههای تک
صدایی و مونو  ،فقط جک []L/L+R
را استفاده کنید.

توجه

بلندگوی اکتیو

جک ورودی
فیش تلفنی
(استاندارد)

توجه

فیش تلفنی
(استاندارد)

کابل صوتی

زمانیکه اینها متصل شوند ،شام می توانید با استفاده از کنرتل [ ]MASTER VOLUMEسطح
صدای خروجی دستگاه خارجی متصل شده را تنظیم کنید.

پخش صدای دستگاههای صوتی خارجی از بلندگوهای داخلی
شام می توانید جک های خروجی یک دستگاه خارجی را (مانند پخش کننده ،CDتولید کننده
تون ،و غریه) به جک های  [R]/]L/L+R[ AUX INدستگاه متصل کنید ،که برای شام امکان
شنیدن صدای آن دستگاه را از طریق بلندگوهای داخلی دستگاه فراهم می کند.

از خروجی جک های []OUTPUT
به جک های [ ]AUX INاتصالی
اجیاد نکنید .اگر این اتصال را اجیاد
کنید ،سیگنال ورودی در جک های
[ ]AUX INمهان خروجی جک
های [ ]OUTPUTمی باشد .این
اتصاالت ممکن است باعث اجیاد حلقه
بازخوردی شده که کارایی نرمال را
غری ممکن ساخته ،و ممکن است حتی
باعث آسیب رساندن به هر دو جزء
دستگاه شود.

توجه

زمانی که خروجی یک دستگاه
خارجی به دستگاه داده می شود ،در
ابتدا برق دستگاه خارجی را روشن
کرده ،سپس دستگاه را روشن کنید.
زمان خاموش کردن این ترتیب را
برعکس کنید.

توضیحات

پخش کننده ،CD
تولید کننده تون
فیش پینی

LINE OUT

کابل صوتی

فیش تلفنی
(استاندارد)

برای اتصال به دستگاههای تک
صدايی و مونو  ،فقط جک []L/L+R
را استفاده كنيد.

توضیحات

تنظیامت []MASTER VOLUME
دستگاه بر روی سیگنال ورودی
از جک های [ ]AUX INتاثری می
گذارد.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

91

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

زمانیکه خروجی صدای دستگاه را
به یک دستگاه خارجی داده می شود،
در ابتدا برق دستگاه را روشن کرده،
سپس دستگاه خارجی را روشن کنید.
زمان خاموش کردن دستگاه ،این
ترتیب را برعکس کنید.

10

اتصال یک سوئیچ پایی/کنرتل کننده پایی
سوئیچ های پایی اختیاری ( Yamaha FC4یا  )FC5و کنرتل کننده پایی اختیاری
( )Yamaha FC7می توانند به یکی از جک های  FOOT PEDALمتصل شوند .سوئیچ پایی می
تواند برای روشن و خاموش کردن عملکردها مورد استفاده قرار گرید ،درحالیکه کنرتل کننده
پایی پارامرتهای پیوسته مانند بلندی صدا را کنرتل می کند.

عملکردهای پیش فرض

ساستنی را روشن یا خاموش می کند .از سوئیچ پایی  FC4یا FC5

FOOT PEDAL 1

استفاده کنید.

FOOT PEDAL 2

استفاده کنید.

بلندی صدا را کنرتل می کند (عملکرد جلوه) .از کنرتل پایی FC7

توضیحات

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

مطمئن شوید تنها زمانی که دستگاه
خاموش است پدال را متصل کرده و
یا قطع کنید.

10

FC7

FC5

FC4

با ختصیص دادن عملکرد به هر سوئیچ/کنرتل کننده پایی ،شام می توانید به آسانی ساستنی و
بلندی صدا را با یکی از دو جک پدالی کنرتل کرده یا بسیاری از عملکردهای دیگر را با پدال
کنرتل کنید.
•مثال :کنرتل کردن رشوع/توقف آهنگ با سوئیچ پایی

یک سوئیچ پایی را ( FC4یا  )FC5به یکی از جک های  FOOT PEDALمتصل کنید.
برای ختصیص عملکرد به پدال متصل شده "SONG PLAY/PAUSE" ،را در صفحه نامیش
عملیات انتخاب کنیدTAB [E][F] FOOT ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION] :
PEDAL

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .10
ختصیص عملکردهای مشخص به هر پدال
پایی:
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]← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION

TAB [E][F] FOOT PEDAL

اتصال یک دستگاه ذخریه USB
با وصل کردن یک دستگاه ذخریه  USBبه ترمینال [ ]USB TO DEVICEدستگاه ،می توانید داده هایی را که اجیاد کرده اید روی
دستگاه ذخریه کنید.
احتیاط های زیر را زمان استفاده از ترمینال [ ]USB TO DEVICEمد نظر داشته باشید
هنگام اتصال یک دستگاه  USBبه ترمینال ،مطمئن شوید که دستگاه  USBرا با مراقبت بکار بربید .احتیاط های مهم زیر را دنبال کنید.
توضیحات
برای کسب اطالعات بیشرت در رابطه با کار کردن با دستگاه های  ،USBبه دستورالعمل سازنده دستگاه  USBمراجعه کنید.

دستگاه های  USBسازگار
•دستگاه های ذخریه ( USBحافظه فالش ،و غریه)
•هاب USB
این دستگاه لزوما متامی دستگاههای  USBموجود در بازار را پشتیبانی
نمی کند Yamaha .کارکرد دستگاههای  USBرا که شام خریداری کرده
اید ،گارانتی نمی کند .پیش از خریداری یک دستگاه  USBبرای استفاده
با این دستگاه ،لطف ًا صفحه وب زیر را مالحظه کنید:
http://download.yamaha.com/
توضیحات

اتصال یک دستگاه USB
•زمانیکه یک دستگاه  USBرا به ترمینال
[ ]USB TO DEVICEوصل می کنید ،مطمئن شوید که اتصال
دستگاه مناسب بوده ودر جهت صحیح متصل شده است.

تعداد دستگاه ذخریه  USBقابل استفاده
تا دو دستگاه ذخریه  USBمی تواند به ترمینال []USB TO DEVICE
وصل شود ( .اگر نیاز است از یک هاب  USBاستفاده کنید .تعداد
دستگاههای ذخریه  USBرا که می توان با دستگاههای موسیقی به
طورمهزمان مورد استفاده قرارداد ،حتی اگر یک هاب  USBنیز مورد
استفاده قرار گرفته باشد ،حداکثر  2می باشد ).این دستگاه می تواند تا
چهار درایو را در داخل دستگاه ذخریه  USBشناسایی کند.
فرمت کردن مدیای ذخریه USB
زمانیکه یک دستگاه ذخریه  USBمتصل شود و یا مدیایی وارد شود ،یک
پیغام برای اعالن فرمت دستگاه/مدیا برای شام ظاهر می شود .اگر چننی
است ،عملیات فرمت را اجرا کنید(صفحه .)94

توجه
عملیات فرمت متامی اطالعات قبلی موجود را از بنی می برد .مطمئن شوید که
مدیایی که شام فرمت می کنید ،حاوی اطالعات مهم نباشد .این احتیاط را مد
نظر داشته باشید ،بخصوص زمانیکه چندین مدیای ذخریه  USBمتصل شده
است.

برای حمافظت از داده های خود (حمافظت از نوشته شدن)
برای جلوگریی از پاک شدن سهوی داده های مهم ،برای هر دستگاه یا
مدیای ذخریه ،آن را بر روی حالت حمافظت از نوشته شدن قرار دهید.
اگر شام می خواهید داده ها را بر روی دستگاه ذخریه  USBذخریه سازی
کنید ،مطمئن شوید که حالت حمافظت از نوشته شدن غری فعال شده باشد.
•هنگام اتصال یک کابل  ،USBاز یک کابل کمرت از  3مرت استفاده کنید.
•اگر قصد اتصال دو دستگاه را در یک زمان به یک ترمینال دارید ،باید
از یک دستگاه هاب  USBاستفاده نامیید .هاب  USBباید خودش
دارای منبع برق بوده ( با منبع تامنی برق خودش) و باید روشن باشد.
تنها می توان یک هاب  USBرا مورد استفاده قرار داد .اگر هنگام
استفاده از هاب  USBپیغام خطا ظاهر شد ،هاب را از دستگاه جدا
کرده ،و سپس دستگاه را روشن کرده و هاب  USBرا دوباره متصل
کنید.
•اگر چه دستگاه استاندارد  USB 1.1را پشتیبانی می کند ،شام می
توانید دستگاه ذخریه  USB 2.0را نیز به دستگاه متصل و استفاده کنید.
اگر چه ،توجه داشته باشد که رسعت انتقال مهان رسعت انتقال USB
 1.1است.

10

اتصال/خارج کردن دستگاه ذخریه USB
قبل از برداشتن مدیا از روی دستگاه ،مطمئن شوید که دستگاه در حال
دسرتسی به داده ها نمی باشد( مانند به هنگام عملیاهتای ذخریه ،کپی و
حذف).

توجه
از خاموش/روشن کردن متناوب دستگاه ذخریه  USBیا اتصال/قطع کردن
بیش از حد دستگاه جلوگریی کنید .انجام زیاد آن ممکن است باعث
"فریز شدن" یا قفل کردن عملیات دستگاه شود .هنگامیکه دستگاه در حال
دسرتسی به داده ها ( مانند به هنگام عملیات ذخریه ،کپی ،حذف ،بارگریی و
فرمت) یا سوار کردن دستگاه ذخریه ( USBمدت کوتاهی پس از اتصال) می
باشد ،رابط  USBرا بریون نکشیده ،مدیا را از دستگاه بریون نیاورده ،وهیچ یک
از دستگاهها را خاموش نکنید .انجام آن ممکن است باعث خراب شدن داده ها
بر روی یک یا هر دو دستگاهها شود.
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اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

دستگاه های  USBمانند صفحه کلید کامپیوتر و ماوس نمی توانند مورد
استفاده قرار بگریند.

استفاده از دستگاه های ذخریه USB
با اتصال دستگاه به یک دستگاه ذخریه  ،USBشام قادر خواهید بود که
داده هایی را که اجیاد کرده اید بر روی دستگاه متصل شده ذخریه کنید و
مهینطور داده ها را از روی دستگاه متصل شده بخوانید.
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فرمت کردن یک دستگاه ذخریه USB
زمانیکه یک دستگاه ذخریه  USBمتصل شود و یا مدیایی وارد شود ،یک پیغام برای اعالن فرمت
دستگاه/مدیا برای شام ظاهر می شود .اگر چننی است ،عملیات فرمت را اجرا کنید.

1
 2صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

دستگاه ذخریه  USBرا برای فرمت وارد [ ]USB TO DEVICEکنید.
]TAB [E][F] MEDIA ← [I] UTILITY ← [FUNCTION

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

3
4

دکمه های [ ]B[/]Aرا برای انتخاب دستگاه  USBکه قرار است فرمت شود از
میان لیست دستگاهها ،فشار دهید.
نشانگرهای  ،USB 2 ،USB 1غریه بر اساس تعداد دستگاههای متصل شده ،نامیش داده می
شود.
دکمه ] (FORMAT) [Hرا برای فرمت دستگاه/مدیا فشار دهید.
تأیید حافظه باقیامنده
شام می توانید حافظه باقیامنده دستگاه ذخریه  USBرا با فشار دادن دکمه
[ (PROPERTY) ]Fدر مرحله  4باال چک کنید.

10
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توجه
عملیات فرمت متامی اطالعات قبلی
موجود را از بنی می برد .مطمئن
شوید که مدیایی که شام فرمت می
کنید ،حاوی اطالعات مهم نباشد.
این احتیاط را مد نظر داشته باشید،
بخصوص زمانیکه چندین مدیای
ذخریه  USBمتصل شده است.

اتصال به یک کامپیوتر
با اتصال یک کامپیوتر به ترمینال [ ،]USB TO HOSTشام می توانید از طریق  MIDIداده ها را
بنی دستگاه و کامپیوتر منتقل کرده ،و از کامپیوتر برای کنرتل ،ادیت کردن ،و سازمان دهی داده
ها بر دستگاه استفاده کنید.

1
2

3

کامپیوتر را راه اندازی کنید.
هیچ برنامه ای را بر کامپیوتر راه اندازی نکنید.
دستگاه و کامپیوتر را از طریق یک کابل  USBمتصل کنید.
اتصال را به صورت مستقیم و بدون استفاده از یک هاب  USBبرقرار کنید.

شام مهچننی می توانید از ترمینال های
 MIDI IN/OUTبرای متصل کردن
به یک کامپیوتر استفاده کنید .در این
صورت ،یک واسط ( MIDIمانند
 )Yamaha UX16مورد نیاز است.
برای اطالعات بیشرت ،به دفرتچه
راهنامی مالک واسط  MIDIمراجعه
کنید.

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

4

پیش از اتصال ،این دستگاه را خاموش کنید.

توضیحات

این دستگاه را روشن کنید.
درایور  USB-MIDIبه صورت خودکار بر کامپیوتر نصب خواهد شد.

سیستم عامل SP3( Windows XP :یا جدیدتر) * Windows Vista/فقط  32بت،
Mac OS X Version 10.5.0–10.6.x ،Windows 7

هنگامی که با وجود اجرای دستورالعمل های باال ارتباط داده ها ناپایدار است یا مشکلی
رخ می دهد ،درایور استاندارد  USB-MIDI Yamahaرا از  URLزیر بارگذاری کرده و
سپس آن را بر کامپیوتر خود نصب کنید .برای دستورالعمل درباره نصب ،به راهنامی نصب
موجود در بسته فایل مراجعه کنید.

10

http://download.yamaha.com/

برای جزئیات درباره سیستم عامل درایور استاندارد  ،USB-MIDI Yamahaبه  URLباال
مراجعه کنید.
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احتیاط های زیر را زمان استفاده از ترمینال [ ]USB TO HOSTمد نظر داشته باشید
زمانیکه به کامپیوتر از ترمینال [ ]USB TO HOSTمتصل می شوید ،مطمئن شوید که نکات زیر را مالحظه می
کنید .اشتباه و خطا در عمل ،خطرات فریز شدن کامپیوتر و خراب شدن یا از دست رفتن داده ها را در پی دارد.
اگر کامپیوتر یا دستگاه فریز شد ،نرم افزار برنامه یا سیستم عامل کامپیوتر را راه اندازی جمدد کنید ،یا دستگاه را
خاموش و سپس دوباره روشن کنید.
توجه

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

• •از یک کابل  USBنوع  ABکمرت از  3مرت استفاده کنید .کابل های  USB 3.0نمی توانند مورد استفاده قرار
گریند.
• •پیش از متصل کردن کامپیوتر به ترمینال [ ،]USB TO HOSTاز هرگونه حالت حفاظت انرژی کامپیوتر
(مانند تعلیق ،خواب ،حالت انتظار) خارج شوید.
• •پیش از روشن کردن دستگاه ،کامپیوتر را به ترمینال [ ]USB TO HOSTوصل کنید.
• •اعامل زیر را قبل از روشن/خاموش کردن دستگاه یا وارد کردن/خارج کردن کابل  USBبه/از ترمینال
[ ]USB TO HOSTاجرا کنید.
• •از متام نرم افزارها و برنامه های کامپیوتر خارج شوید.
• •مطمئن شوید که داده ای از دستگاه منتقل نشده است ( .داده ها تنها با نواختن نت های روی صفحه
کلید یا پخش یک آهنگ جابجا می شوند).
• •زمانیکه کامپیوتر به دستگاه متصل است ،شام باید برای شش ثانیه یا بیشرت ما بنی این عملیات صرب کنید:
( )1زمانیکه برق دستگاه را خاموش و دوباره روشن می کنید ،یا ( )2زمانیکه بطور متناوب کابل  USBرا
متصل/قطع می کنید.

10
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توضیحات
•• زمانیکه کابل  USBرا برای ارتباط
بنی دستگاه و کامپیوتر خود استفاده
می کنید ،مطمئن شوید که ارتباط
مستقیم بوده و از هیچ هاب USB
عبور نمی کند.
••برای اطالعات مربوط به مراحل راه
اندازی نرم افزار خود ،به راهنامی
مالک نرم افزار مربوطه مراجعه
کنید.

اتصال به دستگاه های خارجی MIDI
از ترمینال های [ ]MIDIداخلی مهراه با کابل استاندارد  MIDIبرای اتصال به دستگاههای
خارجی ( MIDIصفحه کلید ،تناوبگر ،و غریه) استفاده کنید.
•MIDI IN

پیغام های  MIDIرا از یک دستگاه  MIDIدیگر دریافت می کند.

•MIDI OUT
پیغام های  MIDIتولید شده توسط دستگاه را به دستگاه  MIDIدیگر منتقل می کند.

MIDI OUT

دستگاه MIDI

MIDI IN

MIDI IN

وسیله MIDI

MIDI OUT

دریافت MIDI

(پخش)

برای اطالعات دقیق تر درباره تنظیامت  MIDIدستگاه ،به بخش ویژگی های پیرشفته (صفحات
 )184-179مراجعه کنید.

برای داشتن یک برداشت عمومی از
 MIDIو برای اینکه چگونه می توانید
بطور موثر از آن استفاده کنید ،به
"( "MIDI Basicsقابل بارگذاری از
وب سایت  )Yamahaمراجعه کنید.

ویژگی های پیرشفته

به قسمت ویژگی های پیرشفته در این دفرتچه راهنام مراجعه کنید ،فصل .10
تنظیامت :MIDI

[EDIT ]8 t[ → [H] MIDI ← [FUNCTION
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اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

توضیحات

10
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کارایی

 -اجرای تنظیامت رسارسی -

بخش کارایی در منوی عملکرد تنوعی از ابزارهای مناسب و تنظیامت را
برای دستگاه ارائه می کند .این موارد شامل تنظیامت عمومی می شود که
مانند تنظیامت دقیق برای عملکردهای خاص کل دستگاه را حتت تأثری قرار
می دهد .مهچننی عملکردهای ری ست داده ها و کنرتل مدیای ذخریه،
مانند فرمت کردن مدیا ارائه شده است.

دستورالعمل پایه

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
][I] UTILITY ← [FUNCTION

2

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

2

از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب صفحه دخلواه استفاده کنید.
•CONFIG 1

تنظیامت عمومی مانند زمان فید داخل/خارج ،صدای مرتونوم ،تپ متپو ،و غریه.

•CONFIG 2

تنظیامت عمومی مانند آیتم های نامیش داده شده برای صفحه نامیش انتخاب آوا،Style/
زمان نامیش پاپ آپ ،و غریه.

•MEDIA

تنظیامت مربوط به دستگاه ذخریه  USBمتصل شده ،مانند فرمت کردن (صفحه  )94و تأیید
اندازه حافظه.

11

•OWNER

تنظیامت نام مالک (صفحه  )17و زبان پیغام ها (صفحه  .)16عملیات پشتیبانی/بازیابی
تنظیم پارامرت (صفحه  )32نیز می تواند در این صفحه انجام شود.

•SYSTEM RESET

تنظیامت دستگاه را ری ست می کند.

3
]– [
 4تنظیامت را با استفاده از دکمه های [
استفاده از دکمه های [ ] – [ ] اجرا کنید.

در صورت لزوم از دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب پارامرت دخلواه استفاده کنید.
▲▼ 1

F

J

▲▼  ]8تغیری داده یا عملیات را با

برای جزئیات درباره تنظیامت کارایی ،به قسمت ویژگی های پیرشفته ،فصل  11مراجعه کنید.
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ویژگی های پیرشفته
آواها
Styles

آهنگ ها
مولتی پدها
یابنده موزیک
حافظه رجیسرت
 USBصوتی
کنسول میکس
گام های اورینتال
اتصاالت
کارایی
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

آواها

-نواختن صفحه کلید -

ویژگیهای آوا

1

نوع آوا و مشخصات تعینی کننده آن در باالی نام آوا در صفحه نامیش انتخاب آوا نشان داده شده است.

آواها  -نواختن صفحه کلید -

!Live
!Cool
!Sweet
Drums
SFX

!Organ Flutes
Mega Voice

100

اصوات دستگاه اکوستیک به صورت اسرتیو برای تولید یک صدای صحیح و با شکوه نمونه
برداری می شوند— کل فضای اطراف و آمبیانس.

این آواها الگوهای پر انرژی و با ماهرت جزئیات دستگاههای الکرتونیک را ضبط می کند —در
نتیجه موجود بودن مقدار زیادی حافظه و برخی از برنامه ریزی های بسیار پیچیده.
اصوات دستگاه اکوستیک مهچننی از تکنولوژی بسیار پیچیده  Yamahaهبره می برند — ویژگی
یک صدای بسیار ظریف مهراه با جزئیات و طبیعی را فراهم کرده ،شام باور خواهید کرد که در
حال نواختن یک چیز واقعی هستید.
انواع اصوات درام و کوبه ای به هر یک از کلیدها ختصیص داده شده است ،به شام اجازه می دهد
که این اصوات را از صفحه کلید بنوازید.
انواع اصوات افکتهای خمصوص به هر یک از کلیدها ختصیص داده شده است ،به شام اجازه می
دهد که این اصوات را از صفحه کلید بنوازید.

این آوای ارگ دقیق به شام اجازه می دهد که با استفاده از تنظیم آوا برای تنظیم انواع فوتیج ها،
مهارت خود را در اجیاد سازهای ارگ ابتکاری خود نشان دهید .برای جزئیات صفحه  112را
مالحظه کنید.

بخش عملکردهای اولیه را مالحظه کنید (صفحه .)38
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انتخاب  GM/XGیا سایر آواها از پانل
آواهای  GM/XGنمی توانند به صورت مستقیم از دکمه های انتخاب گروه بندی  VOICEفراخوانده شوند .البته ،آن ها می توانند از
طریق عملکرد پانل با دنبال کردن روند زیر فراخوانده شوند.

1
 2برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب آوا یکی از دکمه های انتخاب گروه بندی
 3دکمه ] [ ( ) را برای فراخوانی گروه بندی های آوا فشار دهید.

یکی از دکمه های  PART SELECTرا که می خواهید آوای دخلواه را به آن فراخوانی کنید فشار دهید.
 VOICEرا فشار دهید.

1

UP 8 s

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

4
 5دکمه دخلواه [ ]–[ ] را برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب آوای مربوط به آواهای
وغریه فشار دهید.
دکمه ] )P2( [2 sرا برای نامیش صفحه  2فشار دهید.
A

6

J

GM2

 ،GM/XGآواهای

آوای دخلواه را انتخاب کنید.
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تنظیامت مربوط به افکت
تنظیم میزان حساسیت ملس صفحه کلید
شام می توانید واکنش در برابر ملس کلید را برای دستگاه تنظیم کنید (چگونه صداها به روشی که شام کلیدها را می نوازید واکنش نشان
می دهند) .الگوی میزان حساسیت در برابر ملس کلید به یک تنظیم معمول برای متام آواها تبدیل می شود.

1

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

توضیحات برخی آواها از روی عمد بدون حساسیت ملس طراحی شده اند ،تا با مشخصات حقیقی دستگاه واقعی برابری کنند (برای مثال،
ارگ های معمولی ،که فاقد پاسخ به ملس هستند).

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← ]FUNCTION

2

از دکمه [ ]Aبرای انتخاب " "1 INITIAL TOUCHاستفاده کنید.

3

از دکمه های [ ]7 st[–]1 stبرای مشخص کردن پاسخ به ملس استفاده کنید.
1 INITIAL TOUCH

تنظیامت حساسیت ملس اولیه را تعینی می کند.

[/]1 st
[]2 st

TOUCH

][4 st

TOUCH OFF LEVEL

هنگامی که ملس روی " "OFFتنظیم شده باشد سطح صدای ثابت را تعینی
می کند.

[–]5 st
[]7 st

LEFT–RIGHT2

ملس اولیه را برای هر بخش صفحه کلید روشن یا خاموش می کند.

HARD 2

نیاز به نواختنی نریومند و قوی برای تولید میزان صدای باال دارد .هبرتین
برای نوازندگانی با ملس قوی و سنگنی.
HARD 1

نیاز به نواختنی نسبت ًا نریومند برای تولید سطح صدای باالتری دارد.
NORMAL

میزان واکنش در برابر ملس کلید استاندارد است.

SOFT 1

با نواختنی مالیم میزان صدایی باال را تولید می کند.
SOFT 2

میزان صدای نسبت ًا باالیی را حتی با نواختنی سبک و ضعیف تولید می کند.
هبرتین برای نوازندگانی با ملس سبک و ضعیف.
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انتخاب نوع هارمونی/اکو
شام می توانید افکت هارمونی/اکو دخلواه خود را از میان انواع خمتلف انتخاب کنید.

توضیحات هنگامی که دکمه [ ]MONOروی روشن تنظیم شده یا از آواهای سوپر آرتیکوالسیون استفاده می کنید ،ممکن است افکت
هارمونی/اکو به درستی کار نکند.

1
 2صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
] [
]
[
] برای انتخاب نوع هارمونی/اکو استفاده کنید.
]–[
 3از دکمه های [
انواع هارمونی/اکو به گروههای زیر بر اساس افکت خاص بکار رفته ،تقسیم بندی شده است.
دکمه [ ]HARMONY/ECHOرا روشن کنید.
G HARMONY/ECHO ← FUNCTION
1 st

1

3 st

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

انواع هارمونی

این نمونه ها افکت های هارمونی را برای نت های نواخته شده در قسمت دست راست از صفحه
کلید بر اساس آکوردهای مشخص شده در قسمت دست چپ از صفحه کلید ،بکار می برند.
(توجه کنید که تنظیامت " "1+5و " "Octaveاز آکورد تاثری نمی پذیرند).

نوع ختصیص چندتایی

این نوع یک افکت خاص را به آکوردهای نواخته شده در قسمت دست راست از صفحه کلید
اضافه می کند.

انواع اکو

این نمونه ها افکت های اکو را به موقع برای نت های نواخته شده در قسمت دست راست از
صفحه کلید با تنظیامت موجود متپو بکار می برند.

n nانواع هارمونی
زمانیکه یکی از انواع هارمونی انتخاب شده باشد ،افکت هارمونی برای نت نواخته شده در قسمت دست راست از صفحه
کلید بر اساس نوع انتخاب شده در باال و آکورد مشخص شده در قسمت آکورد از صفحه کلید مهانطور که در زیر نشان داده
شده است ،بکار برده می شود.

نقطه تقسیم

آواهای  RIGHT 1و 2

نقطه تقسیم

آوای  LEFTو قسمت آکورد
برای افکت هارمونی

قسمت آکورد برای پخش
 Styleو افکت هارمونی

نقطه تقسیم
(برای آوا)

آواهای  RIGHT 1و 2

نقطه تقسیم
(برای پخش )Style

آوای LEFT

قسمت آکورد برای پخش
 Styleو افکت هارمونی

n nنوع ختصیص چندتایی
افکت ختصیص چندتایی بصورت اتوماتیک نت های نواخته شده در قسمت راست از صفحه کلید را مهزمان به بخشهای
جمزا (آواها) ختصیص می دهد .زمان استفاده از افکت ختصیص چندتایی ،باید هر دو بخش صفحه کلید [ ]RIGHT 1و
[ ]RIGHT 2روشن باشند .آواهای راست  1و راست  2به طور متناوب به نت ها در ترتیبی که می نوازید ختصیص داده می
شوند.
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4

n nانواع اکو
زمانیکه یکی از انواع اکو انتخاب شده باشد ،افکت مربوطه ( اکو ،لرزش صدا ،تریل) ،قطع نظر از اینکه [ ]ACMPو بخش
 LEFTدر وضعیت روشن/خاموش باشند ،برای نت نواخته شده در قسمت دست راست صفحه کلید با تنظیم متپو موجود
به موقع بکار برده می شود .در نظر داشته باشید که تریل زمانی کار می کند که دو نت از صفحه کلید بصورت مهزمان نگاه
داشته شوند ( آخرین دو نت در صورتیکه بیشرت از دو نت نگاه داشته شده باشد) و آن نت ها را بصورت متناوبا می نوازد.
از دکمه های [ ]8 st[–]4 stبرای انتخاب تنظیامت خمتلف هارمونی/اکو استفاده کنید.
تنظیامت موجود متفاوت بوده و بر اساس نوع هارمونی/اکو می باشد.

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

104

این پارامرت برای مهه انواع بجز "ختصیص چند تایی" در دسرتس می باشد .این پارامرت
میزان صدای نت های هارمونی/اکو تولید شده توسط افکت هارمونی اکو را تعینی می
کند.

[]4 st

VOLUME

[]5 st

SPEED

این پارامرت فقط زمانی در دسرتس است که اکو ،لرزش صدا یا تریل در نوع باال انتخاب
شده باشد .این رسعت افکت های اکو ،لرزش صدا و تریل را مشخص می کند.

[]6 st

ASSIGN

این پارامرت برای مهه انواع بجز "ختصیص چند تایی" در دسرتس می باشد .این به شام اجازه
می دهد تعینی کنید که بخش صفحه کلید با چه نت های هارمونی/اکو به صدا در آید.

[]7 st

CHORD NOTE
ONLY

[]8 st

این پارامرت زمانیکه یکی از انواع هارمونی انتخاب شده باشد در دسرتس است .زمانیکه
این بر روی " "ONقرار داشته باشد ،افکت هارمونی فقط برای نتی (نواخته شده در
قسمت دست راست صفحه کلید) که متعلق به یک آکورد نواخته شده از قسمت آکورد
صفحه کلید می باشد ،بکار برده می شود.

TOUCH LIMIT
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این پارامرت برای مهه انواع بجز "ختصیص چند تایی" در دسرتس می باشد .آن پاینی ترین
مقدار رسعتی را که نت هارمونی به صدا در آید را تعینی می کند .این به شام اجازه می دهد
که بصورت انتخابی هارمونی را با شدت نواختن خود بکار بربید ،شام می توانید اکسان
های هارمونی را در ملودی خود اجیاد کند .افکت هارمونی زمانی بکار برده می شود که
شام کلیدها را قویا بنوازید ( باالی مقدار تنظیم شده).

تنظیامت مربوط به زیر و بمی
تنظیم دقیق زیر و بمی کل دستگاه
شام می توانید زیر و بمی کل دستگاه را بصورت دقیق تنظیم کنید— زمانیکه شام  PSR-A2000را با مهراه با سایر دستگاهها یا CD
موزیک می نوازید بسیار مفید است .لطفا توجه کنید که عملکرد تیون تاثریی بر روی آواهای درام کیت یا  SFXکیت و فایل های

1

صوتی ندارد.

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

1

]TAB [E][F] MASTER TUNE ← [A] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← [FUNCTION

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

از دکمه های [ ]5 st[/]4 stبرای تنظیم دقیق زیر و بمی  0.2هرتز از  466.8–414.8استفاده کنید.
هر دو دکمه  4یا  5ام از [ ]sو [ ]tرا بصورت مهزمان برای ری ست کردن به تنظیامت کارخانه ای به مقدار  440.0هرتز
فشار دهید.

تنظیم گام

1

شام می توانید گام های خمتلفی را برای نواختن در تنظیم دخلواه برای دوره های تارخیی خاص یا ژانرهای موزیک انجام دهید.

2

دکمه [ ]SCALE TUNEرا برای فراخوانی صفحه نامیش  SCALE TUNEفشار دهید.
توضیحات شام مهچننی می توانید صفحه نامیش عملیات را به صورت زیر فراخوانی کنید[A] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← ]FUNCTION[ :
←TAB [E][F] SCALE TUNE

دکمه های [ ]B]/[Aرا برای انتخاب گام دخلواه بکار بربید.

تنظیامت هر نت برای گام انتخاب شده فعلی نشان
داده شده است.

n nانواع گام های پیش گزیده
EQUAL
BAYAT/RAST

،PURE MAJOR
PURE MINOR

PYTHAGOREAN

MEAN-TONE

،WERCKMEISTER
KIRNBERGER

حمدوده زیر و بمی هر اکتاو به دوازده بخش مساوی تقسیم شده است ،با هر نیم پرده فاصله
یکسان در زیر و بمی .این متداولرتین تنظیم مورد استفاده در موسیقی امروز است.
این تنظیم را زمان نواختن موسیقی عربی بکار بربید.

این تنظیم ها ،فواصل ریاضی حمض هر گام را حفظ می کنند ،به خصوص برای آکوردهای سه
تایی ( ریشه ،سه ،پنج) .شام می توانید این را در هارمونی های مهراه با آواز واقعی به هبرتین وجه
بشنوید — مانند دسته خوانندگان یا یک آواز کاپال.
این گام بوسیله فیلسوف مشهور یونانی ابداع شد و از یکرسی از پنج گانه های کامل تشکیل شده
که در داخل یک اکتاو تداخل یافته اند .سومنی از این میزان کمی ناپایدار بوده ولی چارمنی و
پنجمنی آن بسیار زیبا و مناسب برای برخی از رسمشق ها می باشند.

این گام با هببود گام فیثاغورث از طریق "کوک" بیشرت سومنی فاصله اصلی اجیاد شده است .آن به
خصوص برای اجراهای قرن  16تا  18میالدی مورد توجه بوده است .هاندل ،در میان بقیه از
این گام استفاده کرده است.
گام کامپوزیت سیستم های  Werckmeisterو  Kirnbergerرا ترکیب کرده ،که خود آهنا بر اساس
هببود گام های فیثاغورث و منی -تون می باشند .ویژگی اصلی این گام این است که هر کلید
کاراکرت خمصوص خود را دارد .این گام بصورت گسرتده در زمان باخ و بتهون مورد استفاده قرار
می گرفت ،حتی امروز نیز اغلب برای اجراهای دوره ای موسیقی بر روی هاپسیکورد مورد
استفاده قرار می گرید.
دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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3

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

تنظیامت زیر را در صورت نیاز تغیری دهید.

[]2 st

BASE NOTE

نت پایه را برای هر گام مشخص می کند .زمانیکه نت پایه تغیری پیدا کرد ،زیر و بمی
صفحه کلید جابجا شده ،اما مهچنان ارتباط زیر و بمی اصلی ما بنی نت ها برقرار می
باشد.

]–[3 st
[]5 st

TUNE

نتی را که مایلید تنظیم شود با استفاده از دکمه های ] ]3 stانتخاب کرده و آن را با
استفاده از دکمه های [ ]5 st[/]4 stبا دقت یک سنت تنظیم کنید.

]/[6 st
[]7 st

PART SELECT

بخشی را که تنظیم تنظیم گام اجرا شده است با استفاده از دکمه های ][7 st]/[6 st
انتخاب کنید .سپس دکمه [ ]8 sرا برای اضافه کردن یک عالمت چک فشار داده یا
دکمه [ ]8 tرا برای برداشتن عالمت چک فشار دهید.

[]8 st

توضیحات

توضیحات مطمئن شوید که این پارامرت را پیش از تنظیم پارامرت  TUNEتنظیم کنید ،زیرا نت پایه به
عنوان ریشه گام مورد استفاده قرار می گرید.

MARK ON/OFF

توضیحات در عبارهتای موسیقی هر "سنت" یک صدم هر نیم پرده می باشد 100( .سنت برابر یک
نیم پرده است).
توضیحات می تواند با فشار دادن یکی از دکمه های  SCALE SETTINGانتخاب شود.

برای ثبت تنظیامت تنظیم گام در حافظه رجیسرت ،مطمئن شوید که قلم  SCALEرا در صفحه نامیش REGISTRATION MEMORY
 CONTENTSتیک زده باشید.

تغیری ختصیص قسمت دکمه های TRANSPOSE

1

شام می توانید تعینی کنید که دکمه های  [–]/]+[ TRANSPOSEدر کدام قسمت ها بکار برده می شوند.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION

2
 3از دکمه های [

دکمه های [ ]B[/]Aرا برای انتخاب " "4. TRANSPOSE ASSIGNبکار بربید.
 ]5 st[/]4 stبرای انتخاب نوع جابجایی دخلواه استفاده کنید.

KEYBOARD

SONG
MASTER

وقتی این مورد انتخاب شده باشد ،دکمه های  ]-[/]+[ TRANSPOSEزیر و بمی روی آواهای
نواخته شده از صفحه کلید ،پخش ( Styleکنرتل شده توسط اجرا در قسمت آکورد صفحه کلید)،
و پخش مولتی پد (وقتی تطبیق آکورد روشن است ،و آکوردهای دست چپ درج شده اند) تأثری
می گذارند—اما روی پخش آهنگ تأثری نمی گذارند.

وقتی این مورد انتخاب شده باشد ،دکمه های  [–]/[+] TRANSPOSEفقط روی زیر و بمی
پخش آهنگ تأثری می گذارند.

وقتی این مورد انتخاب شده باشد ،دکمه های  [-]/]+[ TRANSPOSEروی زیر و بمی کلی
دستگاه ،بجز پخش آهنگ تأثری می گذارند.

شام در اینجا می توانید تنظیامت را با مشاهده پنجره پاپ آپ فراخوانی شده از طریق دکمه های [–]/[+] TRANSPOSE
تأیید کنید.

106

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

ادیت کردن آواها (تنظیم آوا)

1

دستگاه دارای یک ویژگی تنظیم آوا بوده که به شام اجازه می دهد آواهای مربوط به خود را با ادیت کردن برخی از پارامرتهای آواهای
موجود ،اجیاد کنید .زمانیکه یک آوا را اجیاد کردید ،می توانید آن را بعنوان آوای کاربر در درایو  USERیا دستگاه های خارجی برای
فراخوانی در آینده ذخریه کنید.
آوای دخلواه را انتخاب کنید (غری از آوای فلوت ارگ).
روش ادیت کردن برای آواهای  ORGAN FLUTESدر مقایسه با سایر آواها متفاوت می باشد .برای دستورالعملهای
مربوط به ادیت کردن آواهای  ،ORGAN FLUTESصفحه  112را مالحظه کنید.

2
 3برای فراخواندن صفحه نامیش تنظیامت مربوطه از دکمه های

1

دکمه ] )VOICE SET( [6 sرا برای فراخوانی صفحه نامیش  VOICE SETفشار دهید.

4
5

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

 [E][F] TABاستفاده کنید.
برای اطالعات درباره پارامرتهای در دسرتس در هر صفحه نامیش" ،بخش پارامرتهای قابل ادیت در صفحات نامیش
 "VOICE SETدر صفحه  108را مالحظه کنید.

در صورت لزوم ،از دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب قلم (پارامرت) جهت ادیت کردن استفاده کرده و آوا را با
استفاده از دکمه های [ ]8 st[–]1 stادیت نامیید.
با فشار دادن دکمه ] (COMPARE) [Dمی توانید صدای آوای ادیت شده را با آوای اصلی (ادیت نشده) مقایسه کنید.
دکمه ] (SAVE) [Iرا برای ذخریه آوای ادیت شده به عنوان یک آوای کاربر فشار دهید.
توجه
چنانچه داده آوای دیگری را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه خاموش نامیید تنظیامت پاک خواهد شد.
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پارامرتهای قابل ادیت در صفحات نامیش VOICE SET
پارامرتهای تنظیم آوا در پنج صفحه نامیش خمتلف سازماندهی شده اند .پارامرتها در هر صفحه نامیش به صورت جمزا در زیر توضیح
داده شده است.
توضیحات پارامرتهای در دسرتس بر اساس نوع آوا متفاوت می باشد.
■■صفحه COMMON

[]1 st

1

VOLUME

[/]2 st
[]3 st

TOUCH SENSE

]/[4 st
[]5 st

PART OCTAVE

[]6 st

MONO/POLY

[]7 st

PORTAMENTO
TIME

بلندی صدای آوای ادیت شده فعلی را تنظیم می کند.

میزان حساسیت در برابر ملس ( حساسیت در برابر رسعت نواختن) را تنظیم کرده یا
چگونه بلندی میزان صدا به شدت نواختن شام واکنش نشان می دهد.

آواها  -نواختن صفحه کلید -

TOUCH SENSE OFFSET
مطابق با ( VelDepthبا عمق تنظیمی بر )64

به منحنی رسعت تغیری می دهد.

رسعت واقعی برای تولید کننده تون
افست = )64+( 96
افست = )127+( 127

127

افست = ( 64عادی)
افست = )64-( 32

TOUCH SENSE DEPTH
مطابق با ( VelDepthبا افست تنظیمی بر  )64به

منحنی رسعت تغیری می دهد.

رسعت واقعی برای تولید کننده تون

عمق = ( 127دو برابر)

127

عمق = ( 64عادی)
بستگی به
افست دارد

127

64

بستگی به
رسعت دریافتی
(رسعت واقعی کلید روشن) افست دارد

64

64

عمق = ( 32نصف)
0

عمق = 0

127

رسعت دریافتی
(رسعت واقعی کلید روشن)

64

0

افست = )127-( 0

DEPTH

حساسیت در برابر رسعت نواختن را تعینی می کند ،یا چه مقدار سطح صدای آوا در
واکنش به شدت (رسعت) نواختن شام تغیری می کند.
OFFSET

مقداری را که بوسیله آن رسعت نواختن دریافتی را با رسعت واقعی افکت تنظیم می شود
را تعینی می کند.
حمدوده اکتاو آوای ادیت شده را در اکتاوها به باال یا پاینی منتقل می کند .زمانیکه آوای
ادیت شده برای هر یک از بخشهای  RIGHT 1و  2استفاده شود ،پارامرت  R2/R1در
دسرتس می باشد؛ زمانیکه آوای ادیت شده برای هر یک از بخش  LEFTاستفاده شود،
پارامرت  LEFTدر دسرتس می باشد.

تعینی می کند که آیا آوای ادیت شده بصورت مونوفونیکال یا پلی فونیکال پخش شود .این
تنظیامت را مهچننی می توان را با دکمه  [MONO] VOICE CONTROLواقع در پانل
انجام داد.

زمان پورتامنتو (زمان تبدیل زیر و بمی) را هنگامیکه آوای ادیت شده در باال بر روی
" "MONOقرار دارد ،را تعینی می کند.

توضیحات زمان پورتامنتو زمان انتقال زیر و بمی را تعینی می کند .پورتامنتو یک عملکرد برای اجیاد
یک تبدیل یکنواخت در زیر و بمی از اولنی نت نواخته شده از صفحه کلید به بعدی می
باشد.
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■■صفحه CONTROLLER

2 JOYSTICK -Y ،1 JOYSTICK +Y
جوی استیک می تواند با حرکت به باال یا پاینی (دور از خود یا نزدیک به خود) برای مدوله کردن پارامرتهای زیر مورد
استفاده قرار گرید.
شام می توانید سطحی را تنظیم کرده که بوسیله آن جوی استیک هر یک از پارامرتهای زیر را مدوله کند .درجه ای که
حرکت های باال و پاینی روی پارامرت تأثری می گذارد نیز می تواند به صورت مستقل تنظیم شود.

[]3 st

AMPLITUDE

[]5 st

LFO PMOD

[]6 st

LFO FMOD

[]7 st

LFO AMOD

سطحی را که بوسیله آن جوی استیک ،دامنه نوسان (میزان صدا) را مدوله می کند تعینی
می نامید.

1

سطحی را که بوسیله آن جوی استیک ،زیر و بمی یا ویرباتو افکت را مدوله می کند تعینی
می نامید.

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

[]2 st

FILTER

سطحی را که بوسیله آن جوی استیک فرکانس نمونه برداری فیلرت را مدوله می کند .برای
جزئیات مربوط به فیلرت ،پاینی را مالحظه کنید.

سطحی را که بوسیله آن جوی استیک ،مدوالسیون فیلرت یا افکت را مدوله می کند تعینی
می نامید.

سطحی را که بوسیله آن جوی استیک ،دامنه نوسان یا افکت لرزش را مدوله می کند تعینی
می نامید.

■■صفحه SOUND
FILTER

فیلرت یک پردازشگر بوده که طننی یا تون صدا را با مسدود کردن یا عبور دادن حمدوده خاصی از فرکانس تغیری می دهد.
پارامرتهای زیر طننی کلی یک صدا را با تقویت کردن یا نمونه برداری از حمدوده خاصی از فرکانس تعینی می کنند .به عالوه
برای دلپذیرتر کردن یا صاف تر کردن صدا ،فیلرت را میتوان برای تولید افکت های الکرتونیک و شبیه سینتی سایزر مورد
استفاده قرار داد.
[]1 st

BRIGHT.

فرکانس نمونه برداری یا حمدوده
فرکانس موثر فیلرت را تعینی می کند
(نمودار را مالحظه کنید) .مقادیر باالتر
منتج به صدای صاف تری می شود.

[]2 st

HARMO.

قدرتی را به فرکانس نمونه برداری
(رزونانس) داده شده را تعینی می کند،
بر روی  BRIGHT.باال قرار می دهد
(نمودار را مالحظه کنید) .مقادیر باالتر
باعث تولید افکت قویرتی می شود.

(روشنایی)

فرکانس نمونه برداری

فرکانس
(زیر و بمی)

(حمتوای هارمونیک)

میزان صدا

دامنه انقطاع این فرکانس ها از فیلرت "رد"
می شوند.
میزان صدا
طننی

فرکانس (زیر و بمی)

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

109

EG

تنظیامت ( EGتولید کننده انوالپ) چگونگی تغیری بلندی صدا را در زمان تعینی
می کند .به شام اجازه می دهد تا ویژیگی های بسیاری از صداهای مربوط به
دستگاههای اکوستیک معمولی را با تولید کنید — مانند اتک رسیع و ممتد کردن
اصوات رضبی یا نگه داشتن ممتد یک تون ثابت پیانو.

سطح

سطح ثابت

زمان

RELEASE

DECAY

کلید خاموش

آواها  -نواختن صفحه کلید -

1

[]3 st

ATTACK

[]4 st

DECAY

[]5 st

( RELES.آزاد)

ATTACK

کلید روشن

پس از نواختن هر کلید ،با چه رسعتی صدا به حداکثر سطح خود می رسد را تعینی
می کند .با مقادیر پایینرت ،رسیعرت به اتک می رسید.

با چه رسعتی صدا به سطح ثابت ( کمی پایینرت از حداکثر سطح) خود می رسد را
تعینی می کند .با مقادیر پایینرت ،زودتر به سطح ثابت می رسید.

بعد از اینکه کلید رها شد با چه رسعتی صدا به سطح صفر یا قطع شدن می رسد را
تعینی می کند .با مقادیر پایینرت ،زودتر به سطح ثابت می رسید.

VIBRATO

ویرباتو یک افکت صدای ارتعاش و لرزش است که با مدوله کردن منظم زیر و
بمی آوا تولید شده.

SPEED

زیر و بمی

DEPTH

DELAY

زمان

[]6 st

DEPTH

[]7 st

SPEED

[]8 st

DELAY

شدت افکت ویرباتو را تعینی می کند .تنظیامت باالتر باعث تولید ویرباتو قویرتی
می شود.
رسعت افکت ویرباتو را تعینی می کند.

مدت زمانی که ما بنی نواختن یک کلید و رشوع افکت ویرباتو طول می کشد را
تعینی می کند .تنظیامت باالتر تاخری زمانی رشوع ویرباتو را افزایش می دهد.

■■صفحه EFFECT/EQ

1 REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH/PANEL SUSTAIN
[/[1 st
عمق ری وب را تنظیم می کند.
REVERB DEPTH
[]2 st

[/]3 st
[]4 st
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CHORUS DEPTH

عمق کورس را تنظیم می کند.

[]5 st

DSP ON/OFF

[]6 st

تعینی می کند که  DSPخاموش یا روشن باشد.
این تنظیامت را مهچننی می توان را با دکمه  [DSP] VOICE CONTROLواقع در
پانل انجام داد.

DSP DEPTH

[]7 st

PANEL SUSTAIN

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

عمق  DSPرا تنظیم می کند.
اگر شام می خواهید که نوع  DSPرا دوباره انتخاب کنید ،شام می توانید این کار را
در منوی " "2 DSPکه در صفحه  111توضیح داده شده ،انجام دهید.

سطح ثابت بکار برده شده برای آوای ادیت شده را تعینی می کند،هنگامیکه دکمه
 [SUSTAIN] VOICE CONTROLروی پانل روشن باشد.

2 DSP
[–]1 st
[]4 st
[–]5 st
[]8 st

[]5 st

DSP TYPE
VARIATION
ON/OFF

PARAMETER

برای هر نوع  DSPدو واریاسیون موجود است .در اینجا ،شام می توانید وضعیت
روشن/خاموش  VARIATIONو مقدار پارامرت واریاسیون را ادیت کنید.

واریاسیون  DSPرا برای آوای انتخاب شده روشن یا خاموش می کند .این تنظیامت را
مهچننی می توان را با دکمه  [DSP VARI.] VOICE CONTROLواقع در پانل انجام
داد( .این دکمه زمانی کارایی دارد که دکمه [ ]DSPروشن باشد).

1

پارامرت واریاسیون را نامیش می دهد( .این موضوع بسته به نوع افکت متفاوت بوده و
نمی تواند تغیری کند).
مقدار پارامرت واریاسیون  DSPرا تنظیم می کند.

آواهاا  -نواختن صفحه کلید -

[–]6 st
[]8 st

VALUE

گروه و نوع افکت  DSPرا انتخاب می کند .یک نوع را بعد از انتخاب یک گروه
انتخاب کنید.

3 EQ

فرکانس و هبره مربوط به باندهای باال و پاینی  EQرا مشخص می کند .برای اطالعات درباره  ،EQبه صفحه  173مراجعه
کنید.
■■صفحه HARMONY
مشابه آنچه در صفحه نامیش ] [G] HARMONY/ECHO ← [FUNCTIONاست" .انتخاب نوع هارمونی/اکو" را در
صفحه  103مالحظه کنید.

غری فعال کردن انتخاب اتوماتیک تنظیامت آوا (افکت ها ،غریه).

1

هر آوا به تنظیامت پارامرت  VOICE SETپیش گزیده خود مرتبط است .به طور معمول این تنظیامت بطور اتوماتیک زمانی که آوا را
انتخاب می کنید فراخوانی می شود .اگرچه شام می توانید این ویژگی را از طریق عملیات توضیح داده شده در زیر ،در صفحه نامیش
مربوطه غری فعال کنید.
برای مثال ،اگر شام می خواهید آوا را تغیری داده ولی افکت هارمونی مشابه قبل را حفظ کنید ،پارامرت  HARMONY/ECHOرا بر
روی  OFFتنظیم کنید ( در صفحه نامیش زیر توضیح داده شده است).

2

3

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [E][F] VOICE SET ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET← ]FUNCTION
دکمه های [ ]B]/[Aرا برای انتخاب بخش صفحه کلید فشار دهید.

دکمه های [ ]7 st[–]4 stرا برای فعال/غری فعال کردن فراخوانی اتوماتیک تنظیامت ( ONیا )OFF
مستقال برای هر گروه پارامرت بکار بربید.
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ادیت کردن پارامرتهای فلوت ارگ
آواهای فلوت ارگ انتخاب شده از دکمه [ ]ORGAN FLUTESمی توانند با تنظیم اهرم های فوتیج ،اضافه کردن صدای اتک ،پیاده
کردن افکت و اکوالیزر ادیت شوند.
توجه
پس از ادیت کردن ،با فشار دادن دکمه ] (PRESETS) [Iبه صفحه نامیش انتخاب آوا رفته و تنظیامت را ذخریه کنید .چنانچه داده آوای دیگری
را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه خاموش نامیید تنظیامت پاک خواهد شد.

1

■■صفحه FOOTAGE
به بخش عملکردهای اولیه مراجعه کنید (صفحه .)45

آواها  -نواختن صفحه کلید -

■■صفحه VOLUME/ATTACK

مانند صفحه

.FOOTAGE

[]1 st

( VOLبلندی صدا)

[]2 st

( RESPواکنش)

بلندی صدای کلی فلوت های ارگ را تنظیم می کند .میله گرافیکی بزرگرت ،سطح صدای
بیشرتی دارند.

بر هر دو قسمت اتک و رها کردن (صفحه  )110یک صدا تاثری گذاشته ،بر اساس کنرتل
های  FOOTAGEباعث افزایش یا کاهش زمان واکنش ابتدای اجیاد شدن صدا و رها
شدن آن می شود .مقادیر باالتر ،باعث کند شدن امر اجیاد و رها شدن صدا می شود.

[]3 st

VIB. SPEED

[]4 st

رسعت افکت ویرباتو را تعینی می کند که بوسیله ویرباتو روشن/خاموش (دکمه های
[ )]G[/]Fو عمق ویرباتو (دکمه [ )]Hتوضیح داده شده در صفحه قبل کنرتل می شود.

MODE

[–]5 st
[]7 st

’4’, 2 2/3’, 2

میزان سطح صدای اتک آوای  ORGAN FLUTEتعینی می کند 4’, 2-2/3’ .و ’ 2افزایش
یا کاهش سطح صدای اتک را برای فوتیج های مربوطه کنرتل می کند .میله گرافیکی
بزرگرت ،سطح صدای اتک بیشرتی دارند.

[]8 st

( LENGطول)

بر روی قسمت اتک صدا از تاثری گذاشته و یک حمو شدن بلندتر یا کوتاهرت را بالفاصله
پس از اتک اولیه تولید می کند .میله گرافیکی بزرگرت ،حمو شدن طوالنی تری دارند.

■■صفحه EFFECT/EQ

کنرتل  MODEیکی از دو حالت را انتخاب می کند FIRST :و  .EACHدر حالت
 ، FIRSTاتک (صوت رضبی) فقط برای اولنی نت هایی که مهزمان نواخته شده و نگاه
داشته شوند بکار برده می شود؛ زمانیکه اولنی نت ها نگاه داشته شده اند ،برای نت های
بعد از آن اتک بکار برده نمی شود .در حالت  EACHاتک به طور مساوی برای متام نت ها
بکار می رود

پارامرتهای مشابه در صفحه  "EFFECT/EQ" VOICE SETدر صفحه  110توضیح داده شده اند.
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Styles
 -نواختن ریتم و مهراهی -

انتخاب نوع فینگرینگ آکورد
پخش  Styleرا می توان با آکوردهایی که شام در قسمت آکورد از صفحه کلید می نوازید ،کنرتل کرد .در اینجا هفت نوع فینگرینگ
وجود دارد.

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

دکمه های [ ]3 st[–]1 stرا برای انتخاب یک فینگرینگ فشار دهید.

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

[← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← ]FUNCTION
TAB [E][F] CHORD FINGERING

جهت کسب اطالع از هر نوع فینگرینگ ،صفحه  114را ببینید.

معلم آکورد
اگر شام نام یک آکورد را می دانید ولی نمی دانید چگونه آن را بنوازید ،دستگاه می تواند به شام چگونگی نواختن نت ها را نشان
بدهد .این عملکرد معلم آکورد است.
در صفحه نامیش  ،CHORD FINGERINGریشه آکورد و نوع آکورد را با استفاده از دکمه [ ]8 st[–]6 stمشخص نامیید.
نت هایی که الزم است بنوازید در صفحه نامیش نشان داده می شوند.
توضیحات بسته به آکورد ،بعضی نت ها ممکن است حذف شوند.
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انواع فینگرینگ آکورد
SINGLE FINGER

انجام ممتد خودکار ارکست را با استفاده از آکوردهای ماژور ،هفتمنی ،مینور و هفتمنی-مینور با
فشار دادن حداقل تعداد کلیدها از بخش آکورد صفحه کلید را ممکن می سازد .این نوع فقط برای
پخش  Styleدر دسرتس است.
فینگرینگ های آکورد خالصه و ترشیح شده در پاینی مورد استفاده قرار می گریند:
C

Cm

MULTI FINGER

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

FINGERED

FINGERED ON BASS

FULL KEYBOARD

AI FINGERED
AI FULL KEYBOARD

برای تار فرعی ،مهزمان کلید ریشه و یک
کلید سیاه در چپ را فشار دهید.

Cm 7

برای یک تار هفتم فرعی ،مهزمان کلید
ریشه و هردو کلید سفید و سیاه در چپ را
فشار دهید.

به طور اتوماتیک فینگر تکی  Single Fingerیا فینگرینگ های آکورد فینگر شده  Fingeredرا
تعینی می کند ،بنابراین شام می توانید هر نوع فینگرینگ را بدون سوئیچ به انواع دیگر استفاده
کنید.

به شام اجازه می دهد که آکوردهای خود را در قسمت آکورد صفحه کلید فینگر کنید ،مادامیکه
دستگاه ممتد آکورد ،باس و ریتم ارکست شده مناسب را در  Styleانتخاب شده ،تدارک دیده
است .نوع فینگر شده  Fingeredانواع آکوردهای خمتلف را که در  Data Listموجود در وب
سایت  Yamahaموجود بوده و می توان با عملکرد راهنامی آکورد آهنا را در صفحه  113جستجو
کرد تشخیص می دهد.

مهان فینگرینگ هایی را قبول می کند که فینگر شده  Fingeredاند ،اما پاینی ترین نت نواخته شده
در بخش آکورد صفحه کلید به عنوان نت باس ،که به شام امکان نواختن آکوردهای "در باس" را
می دهد مورد استفاده قرار می گرید( .در حالت فینگر  ،Fingeredریشه آکورد مهیشه به عنوان نت
باس مورد استفاده قرار می گرید).

آکوردها را در کل حمدوده صفحه کلید تشخیص می دهد .آکوردها بطریق مشابه فینگر Fingered
شناسایی می شوند ،حتی اگر شام نت ها را ما بنی دست راست و دست چپ خود تقسیم کنید —
برای مثال نواختن یک نت باس با دست چپ و یک آکورد با دست راست ،یا نواختن یک آکورد با
دست چپ و یک نت ملودی با دست راست خود.

اصوال به مانند فینگر  Fingeredبوده ،با این تفاوت که کمرت از سه نت را برای مشخص کردن
آکوردها می توان نواخت ( مطابق آکورد نواخته شده قبلی ،غریه).

زمانیکه این نوع فینگرینگ درگری کار شود ،دستگاه به طور اتوماتیک ممتد مناسب را اجیاد کرده در
حالیکه شام در هرکجای صفحه کلید با استفاده از دو دست خود هر آنچه می خواهید می نوازید.
شام نیازی نیست نگران مشخص کردن آکوردهای  Styleباشید .اگر چه نوع متام قسمت صفحه
کلید  AI Full Keyboardبه گونه ای طراحی شده که با بسیاری از آهنگ ها کار کند ،برخی از
آرایش ها ممکن است برای این ویژگی مناسب نباشند .این شبیه قسمت صفحه کلید بوده Full
 Keyboardبا این تفاوت که کمرت از سه نت را برای مشخص کردن آکورد می توان نواخت ( بر
اساس آکورد نواخته شده قبلی ،غریه .).هنمنی ،یازدمهنی و سیزدمهنی آکوردها را نمی توان
نواخت .این نوع فقط برای پخش  Styleدر دسرتس است.

توضیحات " "AIخمفف "هوش مصنوعی" می باشد.
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برای یک تار اصلی ،فقط کلید ریشه را
فشار دهید.

C7

برای یک تار هفتم ،مهزمان کلید ریشه و
یک کلید سفید در چپ را فشار دهید.
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تنظیامت مربوط به پخش Style
دستگاه دارای طیف وسیعی از عملکردهای پخش  Styleبوده که از طریق صفحه نامیش زیر قابل دسرتس می باشند.

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

از دکمه های [ ]8 st[–]1 stبرای هر تنظیم استفاده کنید.

]← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← [FUNCTION
TAB [E][F] STYLE SETTING

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

زمانیکه [ ]ACMPروشن بوده و [ ]SYNC STARTخاموش باشد ،شام می توانید آکوردها
را در قسمت آکوردهای صفحه کلید بنوازید در حالی که  Styleمتوقف شده است و
مهچنان آکورد ممتد را بشنوید .در این حالت — "توقف ممتد" نامیده می شود — مهه
فینگرینگ های آکورد معترب مورد قبول بوده و ریشه/نوع آکورد در صفحه نامیش نشان داده
خواهد شد .در اینجا ،شام می توانید در وضعیت توقف ممتد ،تعینی کنید که آکوردهای
نواخته شده در قسمت آکورد به صدا درآیند یا نه.

[]1 st

STOP ACMP

[]3 st

 SYNCHRO STOPمدت زمانی را که می توانید یک آکورد را نگاه دارید قبل از اینکه عملکرد توقف مهگام
سازی به صورت اتوماتیک کنسل شود را تعینی می کند .زمانیکه دکمه []SYNC STOP
WINDOW
روشن باشد و مقداری غری از " "OFFبرای آن در نظر گرفته شده باشد ،اگر شام یک
آکورد را بیشرت از مدت زمان تعینی شده نگاه دارید  ،عملکرد توقف مهگام سازی را
بصورت اتوماتیک کنسل می کند .این عمل براحتی کنرتل پخش  Styleرا به نرمال ری
ست کرده و به شام اجازه می دهد تا کلیدها را رها کرده و هنوز پخش  Styleرا داشته باشید.
به بیان دیگر ،اگر شام کلیدها را قبل از زمان تعینی شده در اینجا رها کنید ،عملکرد توقف
مهگام سازی فعال می شود.

OFF

آکورد نواخته شده در قسمت آکورد به صدا در نمی آید.
STYLE

آکورد نواخته شده در بخش آکورد از طریق آواها برای بخش پد و کانال باس Style

انتخاب شده به صدا در خواهد آمد.

FIXED

آکورد نواخته شده در قسمت آکورد بوسیله آوای مشخص شده قطع نظر از  Styleانتخاب
شده به صدا در می آید.
توضیحات هنگامی که  Styleانتخاب شده شامل آواهای مگا  MegaVoiceباشد ،ممکن است هنگامی
که روی " "STYLEتنظیم شده صداهای غری منتظره ای اجیاد شود.
توضیحات هنگامی که یک آهنگ را ضبط می کنید ،آکورد شناسایی شده با نواختن توقف ممتد می تواند
بدون توجه به تنظیامت رکورد شود .لطفا دقت کنید که هر دوی آوایی که بصدا در می آید و
داده های آکورد زمانیکه بر روی " "STYLEتنظیم می کنید ،رکورد خواهد شد و فقط داده
های آکورد رکورد خواهند شد زمانیکه بر روی " "OFFیا " "FIXEDتنظیم شده باشد.
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[]4 st

STYLE TOUCH

[/]5 st
[]6 st

SECTION SET

[]7 st

TEMPO

2

واکنش در برابر ملس کلید را برای پخش  Styleروشن/خاموش می کند .زمانیکه این بر
روی " "ONتنظیم شده باشد ،سطح صدای  Styleدر قسمت آکورد صفحه کلید با توجه
به شدت نواختن شام تغیری می کند.

زمانی که شام  Stylesمتفاوت دیگری را انتخاب می کنید (زمانی که پخش  Styleمتوقف
شده است) قسمت پیش گزیده های را که بصورت اتوماتیک فراخوانی می شود را تعینی
می کند .زمانیکه بر روی " "OFFتنظیم شده باشد و پخش  Styleمتوقف شده باشد،
بخش فعال مهچنان نگاه داشته می شود حتی اگر  Styleمتفاوت دیگری انتخاب شده
باشد .زمانی که قسمتهای  MAIN A-Dدر داده های  Styleموجود نباشد ،نزدیکرتین
قسمت بصورت اتوماتیک انتخاب می شود .برای مثال ،زمانیکه  MAIN Dدر Style
انتخاب شده موجود نباشد MAIN C ،فراخوانی خواهد شد.

این گزینه تعینی می کند که هنگامی که  Stylesرا تغیری می کنید تنظیامت متپوی  Styleتغیری
کند یا خری.

LOCK

تنظیامت متپوی پیشنی مهیشه نگاه داشته می شود.

HOLD

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

درحنی پخش  ،Styleتنظیامت متپوی قبلی نگاه داشته می شود.
وقتی پخش  Styleمتوقف می شود ،متپو به وضعیت پیش گزیده اولیه برای  Styleانتخاب
شده تغیری می کند.

RESET

متپو مهیشه به متپو پیش گزیده اولیه Style ،انتخاب شده تغیری می کند.

[]8 st

PART ON/OFF

زمانیکه شام  Stylesرا تغیری می دهید ،این تعینی می کند که آیا وضعیت روشن/خاموش
کاناهلای بخش  Styleتغیری کند یا خری.
LOCK

وضعیت روشن/خاموش کانال های  Styleقبلی مهیشه نگاه داشته می شود.

HOLD

در حنی پخش  ،Styleوضعیت روشن/خاموش کانال های  Styleقبلی نگاه داشته می
شود.
وقتی پخش  Styleمتوقف می شود ،متام کانال های  Styleبه روشن تنظیم می شوند.
RESET

متام کانال های  Styleرا بر روی روشن تنظیم می کند.
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تنظیامت نقطه تقسیم
در اینجا تنظیامت (دو نقطه تقسیم وجود دارد) مربوط به جدا کردن بخشهای خمتلف صفحه کلید شامل  :قسمت آکورد ،قسمت
بخش  LEFTو قسمت  RIGHT 1و  2موجود است .تنظیامت این دو نقطه تقسیم (زیر) بر اساس نام نت ها مشخص شده است.
نقطه تقسیم ()L

آوای

RIGHT 1–2

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

نقطه تقسیم را تنظیم کنید.

نقطه تقسیم ()S

آوای LEFT

قسمت آکورد

2

[← [C] STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← ]FUNCTION
TAB [E][F] SPLIT POINT

[]G

نقطه تقسیم ()S

[]H

نقطه تقسیم ()L

[/]1 st
[]2 st

STYLE

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

[] F

نقطه تقسیم ()S+L

نقطه تقسیم ( )Sو نقطه تقسیم ( )Lرا بر روی نت مشاهبی تنظیم می کند .دکمه [ ]Fرا
فشار داده و صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYرا بچرخانید .شام مهچننی می توانید نقطه
تقسیم را بطور مستقیم با فشار دادن کلید دخلواه روی صفحه کلید در حنی نگه داشتن
دکمه [ ]Fمشخص کنید.
نقطه تقسیم ()S+L

آوای  RIGHT 1و 2

قسمت آکورد +
آوای LEFT

هر نقطه تقسیم را تنظیم می کند .یکی از دکمه های دخلواه را فشار داده و صفحه مدرج
[ ]DATA ENTRYرا بچرخانید .شام مهچننی می توانید نقطه تقسیم را بطور مستقیم با
فشار دادن کلید دخلواه روی صفحه کلید در حنی نگه داشتن دکمه [ ]Gیا [ ]Hمشخص
کنید.
توضیحات نقطه تقسیم ( )Lنمی تواند پاینی تر از نقطه تقسیم ( )Sتنظیم شود.

[/]3 st
[]4 st

شام می توانید هر نقطه تقسیم را با نام نت مشخص کنید "STYLE" .نشان دهنده نقطه
تقسیم ( )Sو " "LEFTنشان دهنده نقطه تقسیم ( )Lاست.

LEFT
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به خاطر سپردن تنظیامت تک ملسی اصلی
شام می توانید تنظیامت تک ملسی مربوط به خود را اجیاد و راه اندازی کنید.

1
 2کنرتهلای پانل ( مانند آوا ،افکت ها و غریه) را بر اساس دخلواه و نظر خود تنظیم کنید.
] را فشار دهید.
 3دکمه [
 Styleدخلواه را برای بخاطر سپردن تنظیامت تک ملسی انتخاب کنید.

MEMORY

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

4
5

یکی از دکمه های  ]4[–]1[ ONE TOUCH SETTINGرا فشار دهید.

یک پیغام بر روی صفحه نامیش جهت اعالم ذخریه سازی تنظیامت پانل ظاهر می شود.

دکمه ] )YES([Fرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب  Styleو ذخریه تنظیامت پانل مانند یک فایل
 Styleفشار دهید.
توجه
تنظیامت پانل که در هر یک از دکمه های  OTSبخاطر سپرده شده است ،در صورتی که  Styleرا تغیری داده یا دستگاه را بدون انجام دادن
عملیات ذخریه خاموش کنید ،از بنی خواهد رفت.
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اجیاد/ادیت کردن ( Stylesاجیاد کننده )Style
قسمت ها

کانال ها

 Stylesاز پانزده قسمت خمتلف (مقدمه ،اصلی ،پایانی و غریه) ساخته شده و هر قسمت دارای هشت کانال جمزا می باشد.
با ویژگی اجیاد کننده  ،Styleشام می توانید یک  Styleرا با رکورد کردن جمزای کانال های آن یا بوسیله وارد کردن داده های الگو از
سایر  Stylesموجود ،اجیاد کنید .شام می توانید یکی از سه روش خمتلف ترشیح شده در زیر را برای اجیاد یک  Styleبکار بربیدStyle .
اجیاد شده را نیز می توان ادیت کرد.

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

•رکورد کردن در زمان واقعی این روش به شام اجازه می دهد که  Styleرا به آسانی تنها با نواختن صفحه کلید رکورد کنید .صفحه  120را
مالحظه کنید.
•رکورد کردن مرحله ای این روش به شام اجازه می دهد تا هر نت را به صورت جداگانه وارد کنید .صفحه  123را مالحظه کنید.
این روش به شام اجازه می دهد یک  Styleمرکب را با ترکیب الگوهای خمتلفی از  Stylesپیش گزیده داخلی یا
•مونتاژ Style
 Stylesکه قب ً
ال اجیاد کرده اید تولید نامیید .صفحه  123را مالحظه کنید.

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[[B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION

توضیحات فایل های  Styleاجیاد شده روی  PSR-A2000فقط می توانند روی دستگاه هایی که با  SFF GEسازگارند پخش شوند.

شش صفحه (نوار) در صفحه نامیش اجیاد کننده  Styleوجود دارد.
•BASIC

تنظیامت پایه  Styleرا اجیاد می کند .شام مهچننی می توانید اجرای خود را به صورت زمان واقعی رکورد کنید تا
یک  Styleجدید را اجیاد نامیید (رکورد کردن در زمان واقعی) .صفحه  120را مالحظه کنید.

•ASSEMBLY

بخش ها(کانال های) گوناگون را از  Stylesپیش گزیده یا  Styleاز قبل اجیاد شده ترکیب می کند تا یک Style

•GROOVE

حس ریتم  Styleاجیاد شده شام را تغیری می دهد .صفحه  125را مالحظه کنید.

•CHANNEL

داده ها را برای هر کانال ادیت می کند-کوانتیزه کردن ،تغیری رسعت ،و غریه .صفحه  127را مالحظه کنید.

•PARAMETER

تنظیامت مرتبط با  Style File Formatرا تغیری می دهد .صفحه  128را مالحظه کنید.

•EDIT

به شام اجازه وارد کردن نت ها به صورت یکی یکی برای اجیاد  Styleخود را می دهد (رکورد کردن مرحله ای).
صفحه  123را مالحظه کنید.

جدید را اجیاد کند .صفحه  123را مالحظه کنید.
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رکورد کردن در زمان واقعی
در صفحه  ،BASICشام می توانید با استفاده از رکورد کردن در زمان واقعی ،یک  Styleرا با رکورد کردن تک تک کاناهلای
اختصاصی آن اجیاد کنید.
مشخصات رکورد کردن در زمان واقعی-رکورد کردن حلقه ای و رکورد کردن مکملی
•رکورد کردن حلقه ای
پخش  ،Styleالگوهای ریتم را در چندین میجر در یک "حلقه" تکرار می کند و رکورد کردن  Styleنیز بصورت حلقه ای و
تکراری انجام می شود .برای مثال ،اگر شام رکورد کردن را با یک بخش  MAINدو-میجر آغاز کنید ،دو میجر بصورت
تکراری رکورد می شوند .نت هایی که شام رکورد کرده اید از تکرار (حلقه) بعد پخش می شوند ،به شام اجازه می دهد در
حالیکه به ماتریال رکوردهای قبلی گوش می دهید ،ضبط کنید.
•رکورد کردن مکملی
این روش ماتریال جدیدی را به کانالی که قبال دارای داده های رکورد شده است را بدون پاک کردن داده های اصلی اضافه می
کند .در هنگام ضبط کردن  ،Styleداده های رکورد شده پاک نمی شوند بجز زمانیکه شام عملکردهایی نظری پاک کردن ریتم
(صفحه  )122و پاک کردن (صفحه  )121را استفاده کنید.
برای مثال ،اگر شام رکورد کردن را با یک بخش  MAINدو-میجر آغاز کنید ،دو میجر بارها تکرار خواهند شد .نت هایی که
شام رکورد کرده اید از تکرار بعد پخش می شوند ،به شام اجازه می دهد ماتریال جدید را به حلقه بصورت مکمل اضافه کنید
در حالیکه به ماتریال رکوردهای قبلی گوش می دهید.
زمانیکه شام یک  Styleرا بر اساس  Stylesداخلی موجود اجیاد می کنید ،ضبط کردن مکملی تنها برای کانال های ریتم قابل
کاربرد می باشد .برای سایر کانال ها (بجز ریتم) ،الزم است که داده های اصلی را قبل از رکورد کردن پاک کنید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

1
2
3
4

هنگامی که می خواهید یک  Styleرا بر پایه یک  Styleموجود اجیاد کنید Style ،دخلواه را به عنوان پایه ای برای
رکورد کردن/ادیت کردن پیش از فراخواندن صفحه نامیش اجیاد کننده  Styleانتخاب کنید.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[[B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION
صفحه  BASICنشان داده می شود.
اگر می خواهید یک  Styleجدید را از چرکنویس اجیاد کنید ،دکمه ] (NEW STYLE) [Cرا برای پاک کردن
متام داده های کانال فشار دهید.
قسمت دخلواه ( اینرتو ،اصلی ،پایان ،غریه) را برای  Styleجدید انتخاب کنید.

ابتدا با فشار دادن دکمه [ ]EXITصفحه نامیش  RECORDرا ببندید .سپس از دکمه های [ ]4 st[/]3 stبرای انتخاب
بخشی که باید رکورد شود استفاده کنید.

توضیحات برای فراخوانی دوباره  ، RECORDدکمه [ (REC CH) ]Fرا فشار دهید.
توضیحات شام می توانید قسمت هایی را که باید رکورد شوند را با استفاده از دکمه های قسمت از روی پانل ،مشخص کنید .به مرحله  3در صفحه 123
مراجعه کنید.
توضیحات شام نمی توانید بخش های  INTRO 4و  ENDING 4را مستقیام از عملیات پانل انتخاب کنید.
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5
6

از دکمه های [ ]6 st[/]5 stبرای مشخص کردن طول (تعداد نشانگرها) در قسمت انتخاب شده استفاده
کنید ،سپس دکمه [ (EXECUTE) ]Dرا برای وارد کردن طول مشخص شده فشار دهید.
کانالی را می خواهید رکورد شود را با مهزمان نگه داشتن دکمه ] (REC CH) [Fو فشار دادن دکمه شامره دار
مناسب ]8 t[–]1 t[،مشخص کنید.

برای لغو انتخاب ،دوباره دکمه مربوطه [ ]8 t[–]1 tرا فشار دهید.

7

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

با استفاده از دکمه های [ ]8 s[–]1 sصفحه نامیش انتخاب آوا را فراخوانی کرده و آوای دخلواه خود را برای
رکورد کردن کاناهلای مربوطه انتخاب کنید.

دکمه [ ]EXITرا برای بستن صفحه نامیش انتخاب آوا فشار دهید.

آواهای قابل رکورد کردن
•کانال RHY1
هر چیزی بجز آواهای فلوت ارگ ابتکاری شام قابل رکورد کردن می باشند .
•کانال RHY2

فقط کیت های درام SFX/قابل رکورد کردن هستند.

•کانال های BASS-PHR2

هر چیزی بجز آواهای فلوت ارگ و کیت درام SFX/قابل رکورد کردن می باشند .

توضیحات آوای فلوت ارگ پیش گزیده می تواند در کانال های  RHY1و  BASS–PHR2رکورد شود.

8

در صورت لزوم ،یک کانال را با نگه داشتن مهزمان دکمه ] (DELETE) [Jو فشار دادن دکمه شامره دار
مناسب ]8 s[–]1 s[،پاک کنید.

شام می توانید با فشار دادن جمدد دکمه شامره دار مشابه ،قبل از برداشتن انگشت خود از روی دکمه [ ]Jعملیات پاک کردن
را کنسل کنید.
توضیحات زمانیکه کاناهلای  BASS-PHR2را بر اساس  Styleموجود رکورد می کنید ،باید داده های اصلی قبل از رکورد کردن پاک کنید.
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9

رکورد کردن را با فشار دادن دکمه  ]START/STOP[ STYLE CONTROLآغاز کنید.

پخش قسمت مشخص شده آغاز می شود .از آنجائیکه الگوی ممتد در یک حلقه بصورت تکراری پخش می کند ،شام می
توانید تک تک صداهای اختصاصی را در حالیکه به صداهای قبلی در هنگام نواختن آهنا گوش می کنید ،رکورد کنید .برای
اطالعات مربوط به رکورد کردن کانال ها به غری از کانال های ریتم ( )2 ،RHY1به قسمت "قواعد مربوط به رکورد کردن
کانال های غری ریتم" در زیر مراجعه کنید.
توضیحات شام می توانید با فشار دادن دکمه های [ ]8 t[–]1 tمربوطه کانال های دخلواه را خاموش کنید.

2

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

پاک کردن نت های رکورد شده در کانال ریتم
هنگامی که در حال رکورد کردن کانال ریتم ( RHY1یا  )RHY2هستید ،می توانید یک صدای دستگاه خاص را با پاینی نگه
داشتن مهزمان دکمه [ (RHY CLEAR) ]Eو فشار دادن کلید مناسب روی صفحه کلید پاک کنید.

10
 11رکورد کردن را با فشار دادن دکمه
] را برای بستن صفحه نامیش
12دکمه [
13برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ ] )

برای ادامه دادن رکورد با یک کانال دیگر ،مراحل  9 - 6را تکرار کنید.
 ]START/STOP[ STYLE CONTROLمتوقف کنید.
 RECORDفشار دهید.

EXIT

 (SAVE Iرا فشار دهید.

توجه

 Styleرکورد شده از بنی خواهد رفت اگر شام به  Styleدیگری بروید یا دستگاه را بدون اجرا کردن عملیات ذخریه سازی خاموش کنید .

قواعد مربوط به رکورد کردن کانال های غری ریتم
•فقط گام های تون  CM7را زمان رکورد کردن  BASSو کاناهلای ( PHRASEبطور مثال  A ،G ،E ،D ،Cو  )Bبکار بربید.
•فقط آکوردهای تون را زمان رکورد کردن  CHORDو کاناهلای ( PADبطور مثال  G ،E ،Cو  )Bبکار بربید.
 = Cنت تار

 = R ،Cنت توصیه شده

C R C

C R C

با استفاده داده های رکورد شده اینجا ،ممتد خودکار (پخش  )Styleبر اساس تغیریات آکوردی که شام در حنی اجرای خود انجام
می دهید ،بطور مناسب تعویض می شود .آکوردی که اساس و پایه این تعویض را تشکیل می دهد ،آکورد منبع نامیده می شود و
بصورت پیش گزیده بر روی  CM7تنظیم شده است ( مهانطور که در تصویر مثال باال آورده شده است).
شام می توانید آکورد منبع (منشاء و نوع آن ) را از صفحه نامیش  PARAMETERدر صفحه  128تغیری دهید .بخاطر داشته باشید
زمانیکه شام آکورد منبع را از پیش گزیده  CM7به آکورد دیگری تغیری می دهید ،نت های آکورد و نت های توصیه شده نیز تغیری
پیدا می کنند .برای جزئیات مربوط به نت های آکورد و نت های توصیه شده ،صفحه  129را مالحظه کنید.
توضیحات برای بخش های  INTROو  ،ENDINGهرگونه آکورد مطلوب یا پیرشفت آکوردی می تواند مورد استفاده قرار گرید.
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رکورد کردن مرحله ای
در صفحه  ،EDITشام می توانید نت ها را با زمانبندی کامال دقیق رکورد کنید .دستورالعمل رکورد کردن مرحله ای در اصل مشابه
رکورد کردن آهنگ (صفحه  )141بوده بجز موارد استثنائی که در زیر لیست شده است:
•در اجیاد کننده صدا ،مکان نشان خامته را می توان آزادانه تغیری داد؛ در حالیکه در اجیاد کننده  Styleآن را نمی توان تغیری داد .این به
خاطر است که بر اساس قسمت انتخاب شده ،طول  Styleبصورت اتوماتیک ثابت شده است .برای مثال ،اگر شام یک  Styleرا
براساس یک قسمت با طول چهار میجر اجیاد کنید ،مکان نشان خامته بصورت اتوماتیک بر روی آخر میجر چهارم قرار داده می شود
و نمی توان آن را در صفحه نامیش رکورد کردن مرحله ای تغیری داد.
•کانال های رکورد کردن را می توان در صفحه نامیش نوار  1-16اجیاد کننده آهنگ تغیری داد؛ در حالیکه نمی توان آهنا را در اجیاد کننده
 Styleتغیری داد .کانال رکورد کردن را در صفحه نامیش نوار  BASICانتخاب کنید.
•در اجیاد کننده  ،Styleداده های کانال را می توان وارد کرد و داده های سیستم انحصاری را می توان ادیت کرد(پاک کردن ،کپی ،یا
انتقال دادن) .شام می توانید بنی هر دو با فشار دکمه [ ]Fسوئیچ کنید .اگر چه آکورد ،متن ،و داده های سیستم انحصاری را نمی
توان وارد کرد.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

برای دستورالعمل ها درباره رکورد کردن مرحله ای ،به صفحات  144-141مراجعه کنید .برای اطالعات درباره صفحه نامیش
( EDITصفحه نامیش لیست رویداد) ،به صفحه  154مراجعه کنید.

مونتاژ Style

1

مونتاژ  Styleبه شام اجازه می دهد که یک  Styleرا با میکس کردن الگوهای خمتلف و متنوع (کانال ها) از  Stylesموجود داخلی اجیاد
کنید.
 Styleدخلواه را برای استفاده به عنوان پایه ای برای رکورد کردن/ادیت کردن قبل از فراخوانی صفحه نامیش
اجیاد کننده  Styleانتخاب کنید.

2

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

3

قسمت دخلواه ( اینرتو ،اصلی ،پایان ،غریه) را برای  Styleجدید انتخاب کنید.

[TAB [E][F] ASSEMBLY ← [B] STYLE CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION

ابتدا صفحه نامیش  SECTIONرا با فشار دادن یکی از دکمه های قسمت ( ،ENDING ،MAIN ،INTROوغریه) از روی
پانل فراخوانی کنید .سپس بخش را با استفاده از دکمه های [ ]7 st[/]6 stبه صورت دخلواه تغیریداده و با فشار دادن
دکمه [ (OK) ]8 sوارد انتخاب شوید.

توضیحات شام نمی توانید بخش های  INTRO 4و  ENDING 4را مستقیام از عملیات پانل انتخاب کنید.
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4

کانالی که می خواهید الگوی آنرا جایگزین کنید را با استفاده از دکمه های [ ]D[–]Aو [ ]I[–]Fانتخاب کنید.
صفحه نامیش انتخاب  Styleرا با فشار دادن دوباره دکمه مشابه فراخوانی کنید Style .را که شامل الگوی
جایگزین می باشد را در صفحه نامیش انتخاب  Styleانتخاب کنید.

برای بازگشت به صفحه قبل دکمه [ ]EXITرا پس از انتخاب  Styleفشار دهید.

دکمه های
[،]D[–]A
[]I[–]F

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

2

5
6

بخش دخلواه از  Styleتازه وارد شده (در قدم  4انتخاب شده است) را با استفاده از دکمه های
[ (SECTION) [3 st]/]2 stانتخاب کنید.
کانال دخلواه برای قسمت (در قدم  5انتخاب شده است) را با استفاده از دکمه های []5 st[/]4 st
( )CHANNELانتخاب کنید.

قدم های  6-4را برای جایگزین کردن الگوهای سایر کانال ها تکرار کنید.
پخش  Styleدر حنی مونتاژ Style

زمانیکه شام یک  Styleرا مونتاژ می کنید ،شام می توانید  Styleرا پخش کرده و روش پخش را انتخاب کنید .دکمه های
[ )PLAY TYPE( [7 st]/]6 stرا در صفحه نامیش مونتاژ  Styleبرای انتخاب روش پخش بکار بربید.
•SOLO

صدای مهه اجزا بجز کانال انتخاب شده در صفحه  ASSEMBLYرا قطع می کند .هر کانالی که در صفحه نامیش RECORD
واقع در صفحه  BASICبر روی  ONتنظیم شده است بصورت مهزمان پخش می شوند.
•ON

7

کانال انتخاب شده در صفحه  ASSEMBLYرا پخش می کند .هر کانالی که در صفحه نامیش  RECORDواقع در صفحه
 BASICبر روی چیزی غری از  OFFتنظیم شده باشد را بصورت مهزمان پخش می شوند.
•OFF
صدای کانال انتخاب شده در صفحه  ASSEMBLYرا قطع می کند.
برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه ] (SAVE) [Jرا فشار دهید.
توجه
 Styleرکورد شده از بنی خواهد رفت اگر شام به  Styleدیگری بروید یا دستگاه را بدون اجرا کردن عملیات ذخریه سازی خاموش کنید .
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ادیت کردن حس ریتم

در صفحه  ،GROOVEاز دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب منوی ادیت استفاده کرده ،سپس داده ها را با استفاده
از دکمه های [ ]8 st[–]1 stادیت نامیید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

1

2

1 GROOVE

این به شام اجازه می دهد که سوئینگ را به موسیقی اضافه کرده یا "حس" رضبه ها را با انجام ماهرانه جابجایی در زمان
بندی (ساعت)  Styleتغیری دهید .تنظیامت گروو برای متام کانال های  Styleانتخاب شده کاربرد دارد.
رضبه هایی را که در زمانبندی گروو بکار برده شده را مشخص می کند .به بیان دیگر ،اگر
" "8 beatانتخاب شده باشد؛ زمانبندی گروو برای نت های  8تایی بکار برده می شود؛
اگر " "12 beatانتخاب شده باشد؛ زمانبندی گروو برای سه تایی های نت  8تایی بکار
برده می شود.

[/]1 st
[]2 st

ORIGINAL
BEAT

[/]3 st
[]4 st

BEAT
CONVERTER

در حقیقت زمانبندی رضبه ها ( در باال در پارامرت  ORIGINAL BEATمشخص شده
است) را به مقادیر انتخاب شده تغیری می دهد .برای مثال ،زمانیکه ORIGINAL BEAT
بر روی " "8 beatتنظیم شده و  BEAT CONVERTERبر روی " "12قرار داشته باشد،

[/]5 st
[]6 st

SWING

یک حس "سوئینگ" را با جابجایی زمانبندی رضبه های پشتی بر اساس پارامرت

[/]7 st
[]8 st

FINE

یک گونه از"قالبهای" گروو که برای قسمت انتخاب شده بکار می رود را انتخاب می
کند .تنظیامت " "PUSHباعث می شود که رضبه های معینی بزودی نواخته شود ،در
حالیکه تنظیامت " "HEAVYباعث تاخری در زمانبندی رضبه های معینی می شود.
تنظیامت شامره دار ( )5 ،4 ،3 ،2تعینی می کند کدامنی رضبه ها حتت تاثری واقع شود .متام
رضبه ها تا رضبه مشخص شده — اما شامل اولنی رضبه نمی شود— بزودی یا با تاخری
نواخته می شوند (برای مثال ،رضبه های دوم و سوم ،اگر " "3انتخاب شده باشد) .در متام
موارد ،انواع " "Aحداقل افکت را تولید کرده ،انواع " "Bافکت متوسطی را تولید کرده
و انواع " "Cحداکثر افکت را تولید می کند.

متام نت های  8تایی در قسمت به زمانبندی سه تایی نت  8تایی جابجا می شوند .مبدل
رضبه " "16Aو " "16Bکه زمانیکه  ORIGINAL BEATبر روی " "12 beatقرار دارد
ظاهر می شود ،واریاسیون های تنظیامت نت  16تایی پایه هستند.

 ORIGINAL BEATباال تولید می کند .برای مثال اگر مقدار ORIGINAL BEAT
" "8 beatباشد ،پارامرت سوئینگ به صورت انتخابی در رضبه های دوم ،چهارم ،ششم و
هشتم هر میجر برای اجیاد حس سوئینگ تاخری می اندازد .تنظیامت " "Aتا " "Eدرجات
خمتلفی از سوئینگ را اجیاد کرده ،با " "Aضعیف بوده و با " "Eبیشرت مشخص می شود.
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2 DYNAMICS

این رسعت/بلندی صدا (یا اکسان) نت های معینی را در هنگام پخش  Styleتغیری می دهد .تنظیامت دینامیک برای هر
کانال یا متام کانال های  Styleانتخاب شده قابل کاربرد می باشد.
[/]1 st
[]2 st

[/]3 st
[]4 st

2

ACCENT TYPE

نوع اکسان بکار برده شده را تعینی می کند— به بیان دیگر کدامنی نت ها در بخش (ها) با
تنظیامت دینامیک مورد تاکید قرار گرفته اند.

[]6 st

STRENGTH

[]7 st

EXPAND/
COMP.

[]8 st

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

CHANNEL

کانال (بخش) دخلواهی را که می خواهید در دینامیک بکار بربید را انتخاب می کند.

BOOST/CUT

تعینی می کند با چه میزان شدت نوع اکسان انتخاب شده (باال) بکار برده شود .مقادیر
باالتر ،تاثری شدیدتری دارند.

حمدوده مقادیر رسعت را باز و یا فرشده می کند .مقادیر بزرگرت از  %100حمدوده دینامیک
را باز کرده  ،در حالیکه مقادیر کمرت از  %100آن را فرشده می کند.

متام مقادیر رسعت را در کانال/قسمت انتخاب شده ،تقویت یا قطع می کند .مقادیر باالتر
از  %100رسعت کلی را تقویت کرده ،در حالیکه مقادیر زیر  %100آن را کاهش می دهد.

2

دکمه ] (EXECUTE) [Dرا برای وارد کردن ادیت های هر صفحه نامیش ،فشار دهید.

3

برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید.

پس از کامل شدن عملیات ،این دکمه به " "UNDOتغیری می کند ،که به شام اجازه می دهد در صورتی که از نتایج گروو یا
دینامیک راضی نیستید داده های اصلی را بازیابی کنید .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط عملیات قبلی
را می توان باطل کرد.

توجه
 Styleرکورد شده از بنی خواهد رفت اگر شام به  Styleدیگری بروید یا دستگاه را بدون اجرا کردن عملیات ذخریه سازی خاموش کنید .
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ادیت داده های هر کانال

در صفحه  ،CHANNELاز دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب منوی ادیت استفاده کنید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

1

2

1 QUANTIZE

شبیه اجیاد کننده آهنگ (صفحه  )151بوده ،با این تفاوت که دو پارامرت اضافی زیر موجود می باشد.
نت های چنگ با سوئینگ

نت های دو ال چنگ با سوئینگ

2 VELOCITY CHANGE

رسعت متام نت ها را در کانال مشخص شده بر اساس در صد تعینی شده در اینجا تقویت و یا کاهش می دهد.
3 BAR COPY

این عملکرد به شام اجازه می دهد که داده ها را از یک میجر یا گروه میجرها به مکان دیگری در کانال تعینی شده بتوان کپی
کرد.
[]4 st
[]5 st
[]6 st

TOP
LAST
DEST

اولنی ( )TOPو آخرین ( )LASTمیجرها را در ناحیه ای که کپی برداری می شود را تعینی
می کند.
اولنی میجر از مکان مقصد را که داده ها در آن کپی می شود را تعینی می کند.

4 BAR CLEAR

این عملکرد متام داده ها را از حمدوده مشخص شده ای از میجرها در کانال انتخاب شده پاک می کند.

5 REMOVE EVENT

2

این عملکرد به شام اجازه می دهد که رویدادهای خاصی را از کانال انتخاب شده حذف کنید.

دکمه های ] (CHANNEL) ]2 st[/[1 stرا برای انتخاب کانالی را که می خواهید ادیت شود بکار بربید.
کاناهلای انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نامیش نشان داده می شوند.

3
 4دکمه ] [ )

از دکمه های [ ]8 st[–]4 stبرای ادیت کردن داده ها استفاده کنید.
 (EXECUTE Dرا برای وارد کردن ادیت های هر صفحه نامیش ،فشار دهید.

5

پس از کامل شدن عملیت ،این دکمه به " "UNDOتغیری می کند ،که به شام اجازه می دهد در صورتی که از نتایج ادیت
راضی نیستید داده های اصلی را بازیابی کنید .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط عملیات قبلی را می
توان باطل کرد.
برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ (SAVE) ]Iرا فشار دهید.
توجه
 Styleرکورد شده از بنی خواهد رفت اگر شام به  Styleدیگری بروید یا دستگاه را بدون اجرا کردن عملیات ذخریه سازی خاموش کنید .
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انجام تنظیامت Style File Format
 )SFF( Style File Formatمتامی فوت و فن ممتد خودکار ( Yamahaپخش  )Styleرا در یک فایل واحد ترکیب می کند .با استفاده از
اجیاد کننده  ،Styleشام می توانید از مزایای قدرمتند فرمت  SFFهبره گرفته و آزادانه  Stylesخود را اجیاد کنید.
چارت نشان داده شده در پاینی فرایندی را که با آن یک  Styleپخش می شود نشان می دهد( .این برای تراک ریتم کاربرد ندارد ).این
پارامرتها را می توان از طریق ویژگی اجیاد کننده  ،Styleدر صفحه  PARAMETERتنظیم کرد.
تنظیامت الگوی منبع—( SOURCE (PLAY) ROOT/CHORDصفحه )129
داده های  Styleبر اساس تغیریات آکوردی که شام در طول اجرای خود انجام می دهید بطور مقتضی تبدیل می شود .شام می
توانید "الگوی منبع" را با اجیاد کننده  ،Styleکه چگونگی تبدیل آکورد نواخته شده را تعینی می کند اجیاد نامیید .در اینجا "الگوی
منبع" (صفحه  ،)129که به شام اجازه رکورد کردن کانال های ممتد را می دهد می تواند تنظیم شود.

2

تغيري آکورد از طریق قسمت آکورد صفحه کلید.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

تنظیامت پس و پیش کردن نت— NTRو ( NTTصفحه )130
این گروه پارامرت دو پارامرتی را که تعینی می کند که چگونه نت ها از الگوی منبع در پاسخ به تغیریات آکورد ،تبدیل شوند را نشان
می دهد.

سایر تنظیامت— HIGH KEY ،NOTE LIMITو ( RTRصفحه )131
با استفاده از پارامرتهای این گروه ،شام می توانید بطور دقیق چگونگی پخش  Styleرا در پاسخ به آکوردهایی که شام می نوازید،
تنظیم می کند .برای مثال ،پارامرت حریم نت به شام اجازه می دهد که با جابجا کردن زیر و بمی به یک حمدوده دقیق و درست،
آواها و صدای  Styleتا حد امکان واقعی تری در اختیارداشته باشید — مطمئن شوید که صدای هیچ نتی خارج از حمدوده طبیعی
دستگاه واقعی نباشد (بطور مثال ،اصوات باس باال یا اصوات پاینی پیکولو).

خروجی

 PSR-A2000 Stylesبا —SFF GEیک فرمت هببود یافته  SFFاصلی با بخش های ویژه گسرتده گیتار ،سازگارند.

1
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توضیحات فایل های  Styleاجیاد شده روی  PSR-A2000فقط می توانند روی دستگاه هایی که با  SFF GEسازگارند پخش شوند.

در صفحه  ،PARAMETERاز دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب منوی ادیت استفاده کنید.
برای جزئیات درباره منوی ادیت ،صفحات  132-129را مالحظه کنید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

2

دکمه های ] )CHANNEL( [2 st]/[1 stرا برای انتخاب کانالی را که می خواهید ادیت شود بکار بربید.

3

از دکمه های [ ]8 st[–]3 stبرای ادیت کردن داده ها استفاده کنید.

4

برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ (SAVE) ]Iرا فشار دهید.

کاناهلای انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نامیش نشان داده می شوند.

برای جزئیات پارامرتهای قابل ادیت ،صفحات  132-129را مالحظه کنید.
توجه

 Styleرکورد شده از بنی خواهد رفت اگر شام به  Styleدیگری بروید یا دستگاه را بدون اجرا کردن عملیات ذخریه سازی خاموش کنید .
1 SOURCE (PLAY) ROOT/CHORD

2

زمانیکه ریشه مبدأ  Cباشد:

)C 7 (9

)C 6 (9

)CM 7 (#11

CM add9

CM 6

CM 7

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

این تنظیامت کوک اصلی الگوی منبع را تعینی می کند (بطور مثال ،کوکی که زمان رکورد کردن الگو مورد استفاده قرار می
گرید) .تنظیامت پیش گزیده  ( CM7با یک ریشه مبدأ " "Cو نوع آکورد " )"M7بصورت اتوماتیک انتخاب می شود هر
زمانی که داده های پیش گزیده پیش از رکورد کردن یک  Styleجدید حذف می شود ،قطع نظر از اینکه ریشه مبدأ و آکورد
در داده های پیش گزیده موجود باشد .زمانیکه شام ریشه مبدأ/آکورد را از تنظیم پیش گزیده  CM7به آکورد دیگری تغیری
دهید ،نت های آکورد و نت های توصیه شده نیز بر اساس نوع آکورد تازه انتخاب شده ،تغیری خواهد کرد.
CMaj

C
C C R

C C C

C R C

C C C

)Cm 7 (9
C

C
C C

R C

C7

C

C

)C 7 (#9
R
C

C
C

C

C C
C

R
C R C

C
C

R

C R

C R

C
C

Csus 2

C

C

C
C

R C

C

C R C

C 1+5

C R

C R C

C R

C C R

C C

C R

C

C

)Cm 7 (11

C

R C

C

C R

C C

)C 7 (9

C

C 1+8

C R

C 7 b5
C

C

C C C

C R C

C 7 aug
R C C

C

C R C

C

C

C
C R

R C R

C
C C

Caug

CmM 7

)C 7 (#11
C

Csus 4

C R

C

)C 7 (13

C C

R C

)CmM 7 (9

C
R

)C 7 (b9
C

C

Cdim
C R

C

C
R C C

C R

Cm

Cm 6

C
R C

C

)C 7 (b13

C

Cm 7

Cdim 7
C R

C

R C

R

C
C C

C

C R C
C C

C 7 sus4
C

C R

C R C

Cm 7 b5

)Cm (9

C
R C

C C C

C R C

C R C

C R C

C C R

C R C

C R C

CM 7 aug
C

C R C

R C

C R C R

 = Cنت های آکورد
 = R ،Cنت های توصیه شده

توضیحات وقتی  NTRروی "پایه فیکس شده" تنظیم شده NTT ،روی " "Bypassو  NTT BASSروی " "OFFتنظیم شده باشد ،پارامرتهای "ریشه
مبدأ" و "آکورد مبدأ" به ترتیب به "ریشه نواختن" و "آکورد نواختن" تغیری می کند .در این حالت ،شام می توانید آکوردها را تغیری داده و
صدای حاصله را برای متام کانال ها بشنوید.
توضیحات این موضوع هنگامی که  NTRبه  GUITARتنظیم شده باشد اجرا نمی شود.
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2 NTR/NTT

2

[/]3 st
[]4 st

( NTRقواعد پس و
پیش کردن نت)

زمانیکه الگوی مبدأ در پاسخ به تغیریات آکورد ،عوض می شود ،مکان منسوب به نت
ریشه را در آکورد تعینی می کند .به فهرست زیر مراجعه کنید.

[–]5 st
[]7 st

( NTTجدول پس و
پیش کردن نت)

پس و پیش کردن نت را برای الگوی مبدأ تنظیم می کند .به فهرست زیر مراجعه کنید.

[]8 st

NTT BASS ON/
OFF

زمانیکه یک آکورد در -باس توسط دستگاه تشخیص داده شود ،کانال هایی که برای آهنا بر
روی  ONتنظیم شده با نت پایه باس پخش خواهد شد .هنگامی که  NTRبه GUITAR
تنظیم شده و این پارامرت روی  ONتنظیم شده باشد ،فقط نتی که به باس ختصیص داده شده
به وسیله نت پایه باس پخش خواهد شد.

( NTRقواعد پس و پیش کردن نت)
ROOT TRANS

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

(پس و پیش کردن
پایه)
ROOT FIXED

زمانیکه نت پایه پس و پیش می شود ،فاصله بنی نت ها حفظ می
شود .بطور مثال ،نت های  C3 ،E3و  G3در کوک  Cتبدیل به ،F3
 A3و  C4می شوند ،زمانیکه آهنا به  Fجابجا شوند.
نت تا حد امکان نزدیک به حمدوده نت قبلی نگاه داشته می شود.
بطور مثال ،نت های  C3 ،E3و  G3در کوک  Cتبدیل به  F3، C3و
 A3می شوند ،زمانیکه آهنا به  Fجابجا شوند.

زمانیکه یک

آکورد ماژور C

را می نوازید.

زمانیکه یک

آکورد ماژور C

را می نوازید.

GUITAR

زمانیکه یک

آکورد ماژور F

را می نوازید.

زمانیکه یک

آکورد ماژور F

را می نوازید.

این مورد منحرص ًا برای جابجایی ممتد گیتار است .نت ها جابجا می شوند تا به آکوردهای نواخته
شده با فینگرینگ گیتار طبیعی نزدیک شوند.

( NTTجدول پس و پیش کردن نت)
وقتی  NTRبه  ROOT TRANSیا  ROOT FIXEDتنظیم می شود
BYPASS

MELODY
CHORD
MELODIC
MINOR

130

زمانیکه  NTRبر روی  ROOT FIXEDتنظیم شده باشد ،جدول پس و پیش کردن برای تعویض
هیچ نتی بکار نمی رود .وقتی  NTRبه  ROOT TRANSتنظیم شده باشد ،جدول استفاده شده فقط
نت ها را با حفظ ارتباط زیر و بمی بنی نت ها تبدیل می کند.
برای پس و پیش کردن الین ملودی مناسب است .این را برای کانال های ملودی مانند عبارت  1و
عبارت  2بکار بربید.

مناسب برای پس و پیش کردن بخش های آکوردال .این را برای کانال های آکورد  1و آکورد  2بکار
بربید به خصوص زمانیکه آهنا شامل بخش های آکوردال شبیه گیتار یا پیانو هستند.

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغیری می کند ،این جدول فاصله سوم را
در گام به اندازه یک نیم پرده پاینی می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد مینور به
ماژور تغیری می کند ،فاصله سوم مینور را به اندازه یک نیم پرده باال برده می شود .سایر نت ها تغیریی
نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و قسمت هایی که به آکوردهای ماژور/مینور عکس العمل
نشان می دهند مانند اینرتو و پایان ها بکار بربید.

MELODIC
MINOR 5th

عالوه بر پس و پیش کردن مینور ملودیک در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی
پنجمنی نت از الگوی منبع تاثری می گذارند.

HARMONIC
MINOR

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغیری می کند ،این جدول فواصل سوم و
ششم را در گام به اندازه یک نیم پرده پاینی می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد
مینور به ماژور تغیری می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت ششم را به اندازه یک نیم پرده باال می
برد .سایر نت ها تغیریی نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و قسمت هایی که به آکوردهای
ماژور/مینور عکس العمل نشان می دهند مانند اینرتو و پایان ها بکار بربید.
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HARMONIC
MINOR 5th
NATURAL
MINOR

NATURAL
MINOR 5th

عالوه بر پس و پیش کردن مینور هارمونیک در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی
پنجمنی نت از الگوی منبع تاثری می گذارند.

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغیری می کند ،این جدول فواصل سوم و
ششم و هفتم را در گام به اندازه یک نیم پرده پاینی می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک
آکورد مینور به ماژور تغیری می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت ششم و یکنواخت هفتم را به
اندازه یک نیم پرده باال می برد .سایر نت ها تغیریی نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و
قسمت هایی که به آکوردهای ماژور/مینور عکس العمل نشان می دهند مانند اینرتو و پایان ها بکار
بربید.

عالوه بر پس و پیش کردن مینور طبیعی در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی
پنجمنی نت از الگوی منبع تاثری می گذارند.

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغیری می کند ،این جدول فواصل سوم و
هفتم را در گام به اندازه یک نیم پرده پاینی می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد
مینور به ماژور تغیری می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت هفتم را به اندازه یک نیم پرده باال می
برد .سایر نت ها تغیریی نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و قسمت هایی که به آکوردهای
ماژور/مینور عکس العمل نشان می دهند مانند اینرتو و پایان ها بکار بربید.

DORIAN

عالوه بر پس و پیش کردن دوریان  Dorianدر باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی
پنجمنی نت از الگوی منبع تاثری می گذارند.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

DORIAN 5th

2

وقتی  NTRبه  GUITARتنظیم شده است
ALL-PURPOSE
STROKE

ARPEGGIO

این جدول هردو آهنگ نواخته شده  strummedو  arpeggioرا پوشش می دهد.

مناسب برای آهنگ نواخته شده  strokeگیتار .بعضی نت ها ممکن است به نظر برسند که بی صدا
هستند—این موضوع هنگامی که آکورد روی گیتار با  strokeنواخته می شود رشایطی عادی است.

مناسب برای آهنگ نواخته شده  arpeggioگیتار .با استفاده از این جدول ،چهار نت arpeggio

بسیار زیبا می باشد.

3 HIGH KEY / NOTE LIMIT

[/]4 st
[]5 st

HIGH KEY

[]6 st

NOTE LIMIT
LOW

[]7 st

NOTE LIMIT
HIGH

این باالترین حد کوک ( حد باالی اکتاو) از پس و پیش کردن نت را برای تغیری پایه آکورد
تنظیم می کند .برای مهه نت هایی که باالتر از باالترین کوک برآورد شده اند را به پاینی
ترین اکتاو بعدی منتقل می کند .این تنظیامت تنها زمانی در دسرتس است که پارامرت NTR
(صفحه  )130بر روی " "Root Transتنظیم شده باشد.
مثال—وقتی باالترین کلید  Fاست.
F#M

FM

C#M

CM

F#2-A#2-C#3

F3-A3-C4

C#3-E#3-G#3

C3-E3-G3

تغیری ریشه
نتهای پخش شده

برای آواهای رکورد شده در کانال های  ،Styleحمدوده نت (باالترین و پاینی ترین نت ها)
را تنظیم می کنند .با تنظیم هوشمندانه این حمدوده ،شام می توانید مطمئن شوید که اصوات
آواها تا حد امکان واقعی می باشند به بیان دیگر هیچ یک از نت ها خارج از حمدوده طبیعی
به صدا در نمی آیند ( بطور مثال ،اصوات باس باال یا اصوات پاینی پیکولو).
مثال—وقتی پاینی ترین نت  C3و باالترین  D4است.
حمدوده باال

FM

C#M

CM

F3-A3-C4

E#3-G#3-C#4

E3-G3-C4

تغیری ریشه
نتهای پخش شده

حمدوده پاینی
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( 4 RTRقواعد دوباره پخش کردن)
این تنظیامت تعینی می کند که آیا صدای نت ها متوقف شده یا خری و چگونه گام آهنا در واکنش به تغیریات آکورد تغیری می
کند.
STOP

2

صدای نت ها متوقف می شود.

PITCH SHIFT

بدون یک اتک تازه برای تطبیق با نوع آکورد جدید ،زیر و بمی نت خم خواهد شد.

PITCH SHIFT TO ROOT

بدون یک اتک تازه برای تطبیق با ریشه آکورد جدید ،زیر و بمی نت خم خواهد شد.

RETRIGGER

بدون یک اتک تازه برای یک زیر و بمی جدید مربوط به آکورد بعدی ،نت دوباره پخش خواهد
شد.

 - Stylesنواختن ریتم و مهراهی -

RETRIGGER TO ROOT

بدون یک اتک تازه برای نت پایه آکورد بعدی ، ،نت دوباره پخش خواهد شد .اگر چه اکتاو نت
جدید تغیری نخواهد کرد.
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آهنگ ها

 -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

ادیت کردن تنظیامت کتابچه نت موزیک
برای مشاهده کتابچه نت موزیک آهنگ انتخاب شده ،دکمه [ ]SCOREرا فشار دهید .شام می توانید نامیش کتابچه نت را بر اساس
دخلواه خود و متناسب با اولویتهای شخصی تغیری دهید .تنظیامت در اینجا نگاه داشته می شوند حتی وقتی دستگاه خاموش شود.
توضیحات شام می توانید تنظیامت را به عنوان قسمتی از یک آهنگ با دسرتسی به [← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION
 [A]/[B] SETUP ← TAB [E][F] CHANNEL ← [A] SONG CREATORضبط کنید .صفحه  153را مالحظه کنید.

[]1 st

LEFT ON/
OFF

[]2 st

RIGHT ON/
OFF

[]3 st

CHORD ON/
OFF

[]4 st

LYRICS ON/
OFF

[]5 st

NOTE ON/
OFF

[]7 st

SIZE

[]8 st

SET UP

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

حمدوده کلیدهای دست چپ را فعال/غری فعال می کند .بسته به سایر تنظیامت ،این پارامرت ممکن است
غری قابل دسرتس بوده و خاکسرتی رنگ شود .در این حالت ،به صفحه نامیش تنظیم جزئیات (در
صفحه  )134رفته و پارامرت  LEFT CH.را به هر کانالی بجز " "AUTOتنظیم کنید .یا ،به صفحه
 [B] SONG SETTرفته و پارامرت  TRACK 2را به هر کانالی بجز
نامیش [ ING ← ]FUNCTION
"خاموش" تنظیم کنید (صفحه ( RIGHT .)137پارامرت بعدی) و  LEFTنمی توانند در یک زمان
خاموش شوند.
حمدوده کلیدهای دست راست را فعال/غری فعال می کند RIGHT .و ( LEFTباال) نمی توانند در
یک زمان خاموش شوند.

صفحه نامیش آکورد را فعال/غریفعال می کند .اگر آهنگ انتخاب شده شامل داده های آکورد
نباشد ،آکوردها نامیش داده نمی شوند.

صفحه نامیش متن را فعال/غریفعال می کند .اگر آهنگ انتخاب شده شامل داده های متن نباشد ،متن
آهنگ نامیش داده نمی شوند .وقتی آهنگ شامل رویدادهای پدال می باشد ،فشار دادن این دکمه ها
می تواند به جای نامیش متن ،رویدادهای پدال را نامیش دهد.

صفحه نامیش نت (زیر و بمی) را فعال/غریفعال می کند .نام نت در سمت چپ نت مشخص شده است.
وقتی فضای بنی نت ها خیلی کم باشد ،نشانه ممکن است به سمت چپ باالی نت حرکت داده شود .وقتی
آهنگ شامل رویدادهای فینگرینگ می باشد ،فشار دادن این دکمه ها می تواند به جای نامیش نام نت ها،
رویدادهای فینگرینگ را نامیش دهد.
رزولوشن صفحه نامیش (یا سطح زوم) کتابچه نت را تعینی می کند.

زیر را مالحظه کنید.
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فشار دادن دکمه ] (SET UP) [8 stصفحه نامیش تنظیم جزئیات را فرا می خواند .شام می توانید نوع مشاهده را با
استفاده از دکمه های [ ]6 st[–]1 stتنظیم کرده ،سپس دکمه ] (OK) [8 sرا فشار دهید.

[]1 st

[]2 st

LEFT CH
RIGHT CH

تعینی کنید کدامیک از کانال های  MIDIدر داده های آهنگ برای بخش دست چپ/دست راست
بکار برده شده است .این تنظیم به  AUTOباز می گردد زمانیکه آهنگ متفاوتی انتخاب شده
باشد.
AUTO

کاناهلای  MIDIدر داده های آهنگ برای بخشهای دست راست و دست چپ بصورت اتوماتیک
ختصیص داده می شوند — بخشها را بر روی کانال مشابه تنظیم می کند ،مهان کانالی که در
[ [B] SONG SETTING ← ]FUNCTIONمشخص شده است (صفحه .)137

3

1–16

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

کاناهلای خاصی از  (1-16) MIDIرا برای هر یک از بخشهای دست راست و دست چپ ختصیص
می دهد.

( OFFفقط )LEFT CH
کانالی ختصیص نمی یابد .این صفحه نامیش حمدوده کلیدهای دست چپ را غری فعال می کند.

]/[3 st
][4 st

KEY
SIGNATURE

[]5 st

QUANTIZE

[]6 st

NOTE NAME

این به شام اجازه می دهد که تغیریات زیر و بمی کوتاه و بلند صفحه کلید را در میان یک آهنگ در
نقاط توقف وارد کنید .این منو زمانی مفید می باشد که آهنگ انتخاب شده دارای تنظیامت مربوط
به زیر و بمی کوتاه و بلند صفحه کلید برای نامیش کتابچه نت نباشد.

این به شام امکان کنرتل بر روی رزولوشن نت ها در کتابچه نت را می دهد ،به شام اجازه می دهد با
جابجایی یا اصالح زمانبندی متام نت های نامیش داده شده ،آهنا را در یک زمان خاص نت در کنار
مهدیگر در یک خط قرار دهید .مطمئن شوید که کوچکرتین مقدار نت استفاده شده در آهنگ
انتخاب شده باشد.

نوع نام نت را که در سمت چپ نت در کتابچه نت مشخص شده است را از میان سه گروه زیر
مشخص می کند .تنظیامت در اینجا هنگامی که پارامرت  NOTE ON/OFFدر باال روی  ONتنظیم
شده است در دسرتس هستند.
A, B, C

نام نت ها بصورت حروف ( )B ،A ،G ،F ،E ،D ،Cتعینی شده است.

Fixed DO

نامهای نت مشخص شده در سولفژ بر اساس نوع زبان انتخاب شده متفاوت می باشند.

Movable DO

نامهای نت مشخص شده در سولفژ بر اساس گام های فاصله ای و مهینطور وابسته با کلیدها می
باشند .نت پایه بعنوان  Doاولنی نت در زیر و بمی مشخص شده است .برای مثال در کلید میجر
 Gنت پایه " "Solممکن است داللت بر " "Doداشته باشد .با " ،"Fixed Doنشانه ها و داللت ها
بر اساس نوع زبان انتخاب شده متفاوت می باشد.
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ادیت کردن تنظیامت متن های آهنگ/صفحه نامیش متن
برای مشاهده متن آهنگ انتخاب شده ،دکمه [ ]LYRICS/TEXTرا فشار دهید .اگر آهنگ انتخاب شده شامل داده های متن باشد،
شام می توانید از متن های نشان داده شده در صفحه نامیش استفاده کنید .حتی اگر آهنگ شامل داده های متن نباشد ،شام می توانید
متن ها را وارد کرده و نامیش دهید ،یا می توانید یک فایل متنی را (اجیاد شده روی یک کامپیوتر ،فایل  .txtکمرت از  60کیلوبایت) در
صفحه نامیش نشان دهید.
توضیحات وقتی متن درهم و ناخوانا است ،ممکن است نیاز به تغیری تنظیامت زبان متن از طریق [[B] SONG SETTING ← ]FUNCTION
داشته باشید.
توضیحات در دستگاه تعویض خط (یا "بازگشت به رس سطر") به صورت خودکار انجام نمی شود .اگر یک مجله به علت حمدودیت در فضای
صفحه تا انتها نامیش داده نمی شود ،تعویض خط را روی کامپیوتر خود اجرا کنید.
صفحه نامیش متن آهنگ

دکمه های
[ ]1 stرا فشار
دهید.

صفحه نامیش متن

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

از دکمه های [ [6 st]/]5 stبرای
فراخوانی فایل متنی دخلواه فشار دهید.

[]1 st

TEXT/LYRICS

[]2 st

( CLEARفقط
صفحه نامیش متنی)

]/[3 st
[]4 st

F-11–P-16

]/[5 st
[]6 st

TEXT FILE

(فقط صفحه نامیش
متنی)

صفحه را بنی صفحه نامیش متن (داده های متن در آهنگ نشان داده می شوند) و صفحه
نامیش متنی (یک فایل متنی اجیاد شده روی کامپیوتر نشان داده می شود) تغیری می دهد.

متن را از صفحه پاک می کند (خود داده های متنی پاک نمی شوند).

نوع متن (ثابت یا نسبی) و اندازه فونت را تعینی می کند .ثابت برای نامیش متن ها با نام
های آکورد مناسب است ،زیرا موقعیت های نام های آکورد به متن های مربوطه "ثابت"
شده اند .نسبی برای نامیش متن ها بدون نام آکورد یا متن های توضیحی مناسب است.
اعداد  20–9نشان دهنده اندازه فونت می باشد .این منو فقط هنگامی نامیان می شود که
یک فایل متنی انتخاب شده است.

صفحه نامیش انتخاب فایل متنی را فرا می خواند .پس از انتخاب ،دکمه [ ]EXITرا برای
بازگشت به صفحه نامیش متن های آهنگ/متن فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

135

استفاده از ویژگی های ممتد خودکار در پخش آهنگ
زمانیکه یک آهنگ و  Styleدر آن واحد پخش می شوند ،کاناهلای  16-9در داده های آهنگ با کاناهلای  Styleجایگزین می شوند—
به شام اجازه می دهد بخشهای ممتد را در طول آهنگ خود بنوازید .نواختن آکوردها را در طول پخش آهنگ مطابق دستورالعملهای
نشان داده شده در زیر ،امتحان کنید.

1
 2یک
 3دکمه

یک آهنگ را انتخاب کنید.
 Styleرا انتخاب کنید.

3

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

4

5
6

 [ACMP] STYLE CONTROLرا برای روشن کردن عملکرد ممتد خودکار فشار دهید.

دکمه  [SYNC START] STYLE CONTROLرا برای فعال کردن حالت انتظار فشار دهید — به شام اجازه
می دهد بطور مهزمان بمحض اینکه شام رشوع به نواختن کنید ،ممتد آغاز شود.

درحنی نگه داشتن دکمه  ،(STOP) [n] SONGبرای فعال سازی رشوع مهگام ساز دکمه
[ (PLAY/PAUSE) ]</y yرا فشار دهید.

دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLرا فشار داده یا آکوردها را با دست چپ خود بنوازید.

آهنگ و  Styleرشوع به نواختن می کنند .هنگامی که آکوردها را می نوازید ،فشار دادن دکمه [ ]SCOREو روشن کردن
( CHORDصفحه  )133به شام امکان دیدن اطالعات آکورد را می دهد.

توضیحات زمانیکه شام یک آهنگ و یک  Styleرا در آن واحد پخش می کنید ،مقدار متپو تنظیم شده در آهنگ بصورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می
گرید.

زمانیکه پخش آهنگ متوقف شد ،پخش  Styleنیز در مهان زمان متوقف می شود.
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پارامرتهای مربوط به پخش آهنگ (تنظیامت تکرار ،تنظیامت کانال،
عملکرد راهنام)
دستگاه دارای طیف وسیعی از عملکردهای پخش آهنگ بوده—پخش تکراری ،تنظیامت راهنامی گوناگون ،و غریه—که از طریق
صفحه نامیش زیر قابل دسرتس می باشند.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[[B] SONG SETTING ← ]FUNCTION

[]B[/]A

GUIDE MODE

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

صفحه  138را مالحظه کنید.

روش پخش تکراری را تعینی می کند.

[]H

REPEAT MODE

[] I

PHRASE MARK
REPEAT

[]1 st

TRACK 2

[]2 st

TRACK 1

این پارامرتها تعینی می کنند که چه کانال  MIDIدر داده های آهنگ به بخش دست چپ-
راست عملکرد راهنام و عملکرد اسکور آهنگ ختصیص داده شده است.

[]3 st

AUTO CH SET

وقتی روی " "ONتنظیم شده باشد ،به صورت خودکار کانال های  MIDIمناسب را
برای بخش های دست راست -و چپ از قبل برنامه ریزی شده در داده های آهنگ
موجود در بازار تنظیم می کند .به صورت عادی ،این مورد باید روی " "ONتنظیم شده
باشد.

OFF

متام آهنگ انتخاب شده را پخش کرده ،سپس متوقف می شود.

SINGLE

متام آهنگ انتخاب شده را بصورت تکراری پخش می کند.

ALL

پخش پیوسته درمیان متام آهنگ ها در پوشه مشخص شده به صورت تکراری.

RANDOM

پخش پیوسته تصادفی درمیان متام آهنگ ها در پوشه مشخص شده به صورت تکراری.

عالمت عبارت بخشی از پیش برنامه ریزی شده برخی داده های آهنگ می باشد که
مکان معینی (جمموعه ای از میجرها) از آهنگ را مشخص می کند .زمانیکه این بر روی
روشن باشد ،قسمت مربوط به شامره عالمت عبارت مشخص شده مکررا پخش می
شود.
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]/[5 st
][6 st

LYRICS
LANGUAGE

[]7 st

QUICK START

[]8 st

( P.A.T.دستیار اجرا)

زبان متن های نامیش داده شده را تعینی می کند.
AUTO

وقتی زبان در داده های آهنگ مشخص شده باشد ،متن ها مطابق با آن نامیش داده می
شوند .وقتی زبان در داده های آهنگ مشخص شده باشد ،زبان متن ها به صورت
 INTERNATIONALدر پاینی در نظر گرفته می شوند.
INTERNATIONAL

متن های نامیش داده شده را به صورت یک زبان غربی بکار می گرید.

JAPANESE

متن های نامیش داده شده را به صورت ژاپنی بکار می گرید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

بر روی برخی از داده های آهنگ های موجود در بازار ،تنظیامت معینی مربوط به آهنگ (
نظری انتخاب آوا ،بلندی صدا ،غریه) در اولنی میجر ،قبل از داده های نت های واقعی رکورد
شده است .زمانیکه رشوع رسیع بر روی " "ONتنظیم شده باشد ،دستگاه متام داده های
اولیه غری نت آهنگ را با باالترین رسعت ممکن خوانده سپس بصورت اتوماتیک آهسته شده
و به متپو مناسب در اولنی نت می رود .این به شام اجازه می دهد که پخش را با حداکثر رسعت
ممکن و حداقل مکث برای خواندن داده ها آغاز کنید.
صفحه  140را مالحظه کنید.

مترین صفحه کلید و آواز با استفاده از عملکرد راهنام
عملکردهای راهنام ابزار فراگریی و مترین مناسب و راحتی را برای کمک به حرفه ای شدن شام با دستگاه فراهم می کند .با فشار دادن
دکمه [ ]SCOREشام می توانید کتابچه نت آهنگ نامیش داده شده را داشته باشید ،نت هایی را که شام باید بنوازید و زمانی را که باید
آهنا را بنوازید را به شام جهت یادگریی آسان نشان می دهد.

1
 2صفحه نامیش تنظیامت را فراخوانی کنید.

آهنگ دخلواه را برای مترین صفحه کلید یا آواز انتخاب کنید.

3

138

[[B] SONG SETTING ← ]FUNCTION

از دکمه های [ ]B[/]Aرا برای انتخاب نوع عملکرد راهنامی دخلواه استفاده کنید.
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منوی راهنام برای مترین صفحه کلید
•نورها را دنبال کنید
زمانیکه این نوع انتخاب شده باشد ،پخش آهنگ متوقف شده ،منتظر شام برای نواختن نت های صحیح می ماند.
زمانیکه شام نت ها را بصورت صحیح نواختید ،پخش آهنگ ادامه پیدا می کند .نورها را دنبال کنید برای رسی های
 Yamaha Clavinovaتوسعه داده شده است .این عملکرد برای مقاصد آموزشی و مترین بوده ،با المپ های توکار بر
روی صفحه کلید ،نت هایی را که باید نواخته شوند را نشان می دهد .حتی اگر  PSR-A2000دارای این المپ ها نمی
باشد ،شام می توانید عملکرد مشاهبی را با دنبال کردن نشانه های نامیش داده شده در کتابچه نت با عملکرد اسکور آهنگ
داشته باشید.
•هر کلیدی Any Key

با این عملکرد ،شام می توانید ملودی یک آهنگ را فقط با فشار دادن یک کلید (هر کلیدی را فشار دهید) بموقع مهراه با
ریتم بنوازید .پخش آهنگ متوقف شده و منتظر نواختن هر کلیدی توسط شام می ماند .به آسانی یک کلید از صفحه کلید
را مهراه با موسیقی نواخته و پخش آهنگ ادامه پیدا می کند.

3

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

4

منوی راهنام برای آواز خواندن
•کلید کاراو
این عملکرد به شام اجازه می دهد که زمانبندی نواختن آهنگ را فقط با یک انگشت کنرتل کنید ،در حالی که شام در حال
خواندن آواز هستید .این کار برای آواز خواندن در اجرای خود سودمند است .پخش آهنگ متوقف شده و منتظر
خواندن شام می ماند .به آسانی یک کلید از صفحه کلید (هر کلیدی را فشار دهید) را نواخته و پخش آهنگ ادامه می یابد.
دکمه [ ]GUIDEرا روشن کنید.

5
 6برای آغاز پخش دکمه

صفحه نامیش اسکور با فشار دادن دکمه [ ]SCOREفراخوانی کنید.

7

 (PLAY/PAUSE) ]</y y[ SONGرا فشار دهید.

نواختن صفحه کلید یا آواز خواندن را مهرا با نوع راهنامی انتخاب شده در مرحله  3مترین کنید.

برای توقف پخش دکمه ] (STOP) [nرا فشار دهید.
توضیحات نظیامت راهنام را بعنوان بخشی از داده های آهنگ را می توان ذخریه سازی کرد (صفحه  .)153برای آهنگ هایی که تنظیامت راهنامی آهنا ذخریه
شده است ،عملکرد راهنام بصورت اتوماتیک روشن شده و تنظیامت مربوطه زمانیکه آهنگ انتخاب شده باشد ،فراخوانی خواهد شد.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

139

نواختن بخش ها با تکنولوژی دستیار اجرا
این ویژگی بصورت استثنایی نواختن بخش ها را در طول پخش یک آهنگ آسان و ساده می سازد.

توضیحات برای استفاده از تکنولوژی دستیار اجرا ،آهنگ باید دارای داده های آکورد باشد .اگر آهنگ دارای این داده ها باشد ،نام آکورد فعلی
بر روی صفحه نامیش اصلی در هنگام پخش آهنگ ظاهر می شود ،که به آسانی به شام اجازه می دهد چک کنید که آیا آهنگ دارای
داده های آکورد می باشد یا خری.

1
 2صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
یک آهنگ را انتخاب کنید.

3

][B] SONG SETTING ← [FUNCTION

دکمه [ ]8 sرا برای روشن و فعال کردن "( "P.A.T.تکنولوژی دستیار اجرا) فشار دهید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

4
 5صفحه کلید را بنوازید.

برای آغاز پخش دکمه  (PLAY/PAUSE) ]</yy[ SONGرا فشار دهید.

مهم نیست چه کلیدی را می نوازید ،این دستگاه بصورت اتوماتیک اجرای شام از طریق صفحه کلید را با پخش آهنگ و
آکوردها تطبیق می دهد .آن حتی صدا را مطابق آنچه شام می نوازید تغیری می دهد .نواختن را از سه روش خمتلف زیر امتحان
کنید.
نواختن باهم دست چپ و راست
(روش .)2

نواختن باهم دست چپ و راست
(روش .)1

نت های خمتلفی را یکی پس از دیگری با
انگشتان خمتلف دست راست خود بنوازید.

سه نت را در آن واحد با دست راست
خود بنوازید.

6
 7برای خاموش کردن " " . . .دکمه [

برای توقف پخش دکمه [ (STOP) ]nرا فشار دهید.
PAT
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 ]8 stرا فشار دهید.

نواختن دست چپ و راست بصورت
متناوب

سه نت را در آن واحد با دست راست
خود بنوازید.

اجیاد/ادیت کردن آهنگ ها (اجیاد کننده آهنگ)
برای اجیاد یک آهنگ ،شام می توانید اجرای خود را با وارد کردن آن به صورت هربار یک رویداد (بنام "رکورد کردن مرحله ای")،
مهچننی رکورد کردن اجرای خود در زمان واقعی (رشح داده شده در قسمت عملکردهای اولیه ،صفحه  )64بسازید .این قسمت
عملکردهای رکورد کردن مرحله ای و ضبط جمدد یا ادیت کردن داده های آهنگ موجود را توضیح می دهد.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
[[A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION

3

شش صفحه (نوار) در صفحه نامیش اجیاد کننده آهنگ وجود دارد.
•CHANNEL

رویدادهای کانال را ادیت می کند .صفحه  150را مالحظه کنید.

•CHORD

آکوردها و بخش های دارای زمانبندی (صفحه  )145را رکورد کرده یا آن ها را ادیت می کند (صفحه .)154

•1–16

ملودی ها را ضبط کرده (رکورد کردن مرحله ای؛ پاینی را مالحظه کنید) یا ملودی های رکورد شده را ادیت می
کند (صفحه .)154

•SYS/EX.

اجراهای انحصاری سیستم (متپو ،بازه زمانی ،و غریه) را ادیت می کند .صفحه  154را مالحظه کنید.

•LYRICS

نام و متن آهنگ را وارد/ادیت می کند .صفحه  154را مالحظه کنید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

•REC MODE

آهنگ را ضبط جمدد می کند .صفحه  148را مالحظه کنید.

رکورد کردن ملودی ها (رکورد کردن مرحله ای)

1

دکمه های  ]REC[ SONGو  (STOP) ]n[ SONGرا بطور مهزمان فشار دهید.
یک آهنگ ("آهنگ جدید") جهت ضبط فرا خوانی می شود.

توضیحات انتخاب یک آهنگ خالی تنظیامت پانل را آغازسازی می کند.

2

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

]TAB [E][F] 1-16 ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION
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3
فشار دهید.
( را برای فراخوانی صفحه نامیش
 4دکمه [ ] )
] ضبط مرحله ای را آغاز کنید.
]–[
 5با استفاده از دکمه های [ ]–[ ] و [
به منظور انتخاب کانال برای رکورد کردن دکمه [ ]Fرا فشار دهید.
STEP REC G

A

STEP RECORD

1 st

J

8 st

برای دستورالعمل های مشخص به مثال صفحه  143مراجعه کنید.
وقتی یک نت وارد می شود ،مکان (بار:
رضبه :کالک) ،نام نت ،رسعت و طول به
صورت یک لیست نشان داده می شوند.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

[A]/[B]/
][C

مکان نام را در لیست حرکت می دهد.
رسعت (بلندی صدا) را برای نت نواخته شده تعینی می کند .مقدار رسعت می توانید در
حمدوده  1تا  127انتخاب گردد .با افزایش مقدار رسعت صدا بلندتر می شود.

[]G

 :KBD.VELرسعت واقعی منتج شده
127 :fff
111 :ff
95 :f
79 :mf
63 :mp
47 :p
31 :pp
15 :ppp

زمان گیت (طول نت) را برای نت نواخته شده تعینی می کند.

[]H

%80 :Normal
%99 :Tenuto
%40 :Staccato

%20 :Staccatissimo
 :Manualزمان گیت می تواند با استفاده از صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYروی هر
درصد دخلواهی تنظیم شود.

[]I

[]J

[]1 st
[]2 st

[]3 st

[–]4 st
[]8 st

142

نوع نت نواخته شده را تعینی می کند :عادی ،نقطه ای یا سه گانه

DELETE
BAR

داده های انتخاب شده را حذف می کند.

موقعیت نت نواخته شده را تنظیم می کند.

BEAT
CLOCK

طول نت نواخته شده را تعینی می کند :نت کامل ،نت یک دوم ،نت یک هشتم ،نت یک
شانزدهم.
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مثال از ضبط مرحله ای  -ملودی ها

* شامره های نشان داده شده در تصویر
مربوط به شامره مرحله در حال اجرا می
باشد.

در این مثال ،بخاطر داشته باشید که یکی از مراحل پاینی نگهداشتن یکی از دکمه ها در حنی انجام کار می باشد.
بعد از فرا خوانی صفحه نامیش ضبط مرحله ای ،آوایی راجهت ضبط شدن انتخاب نامیید.

توضیحات از آنجاییکه اسکور موسیقی نشان داده شده بر روی دستگاه از داده های  MIDIضبط شده دریافت می شود ،ممکن است دقیقا مشابه با موردی که
در اینجا نامیش داده می شود نباشد.

1

نت های اول و دوم را با یک خط اتصال وارد کنید.
دکمه [ ]Gرا برای انتخاب " "fفشار دهید.
دکمه [ ]Hرا برای انتخاب " "Tenutoفشار دهید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

3

دکمه [ ]Iرا برای انتخاب نوع نت "دکمه های" فشار دهید.
نت یک چهارم نقطه دار را با استفاده از نقطه ای [ ]6 stانتخاب کنید.
کلید  C3را بنوازید.

نت اول وارد می شود.

6-1
 7-1دکمه [ ]7 stرا برای انتخاب طول نت یک هشتم فشار دهید.
 8-1کلید  D3را بنوازید.
دکمه [ ]Iرا برای انتخاب نوع نت "عادی" فشار دهید.

2

نت دوم وارد می شود.

نت های بعدی را وارد کرده و  staccatoرا بکار بربید.

1-2
 2-2دکمه [ ]6 stرا برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.
 3-2کلید های  E3و  F3را به ترتیب بنوازید.
دکمه [ ]Hرا برای انتخاب " "Staccatoفشار دهید.

3

میجر اول کامل شده است.
برای وارد ساختن بقیه نت یک چهارم ،دکمه [ ]6 stرا دوباره فشار دهید.

برای وارد ساختن بقیه ،از دکمه های [ ]8 st[–]4 stاستفاده کنید( .دکمه را برای انتخاب بقیه موارد یکبار فشار داده،
و یکبار دیگر برای وارد کردن آن فشار دهید ).سایر نت های دارای طول نت خمصوص وارد خواهند شد.
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4

نت های بعدی را وارد کرده و خط احتاد را بکار بربید.

1-4
 2-4دکمه [ ]Hرا برای انتخاب " "Normalفشار دهید.
 3-4در حالیکه کلید  G3روی صفحه کلید را نگه داشته اید ،دکمه [ ]6 stرا فشار دهید.
دکمه [ ]Gرا برای انتخاب " "mpفشار دهید.

4-4

3

5-4

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

5

کلید  G3را فعال رها نکنید .در حال اجرای مراحل زیر مهچنان آن را نگه دارید.

درحنی نگه داشتن کلید  ،G3کلید  C4را فشار دهید.
کلید های  G3و  C4را فعال رها نکنید .در حال اجرای مراحل زیر مهچنان نت ها را نگه دارید.

در حالیکه کلید  G3و  C4را نگه داشته اید ،دکمه [ ]5 stرا فشار دهید.
پس از فشار دادن دکمه ،کلیدها را رها کنید.

برای بازگشت به ابتدای آهنگ دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا فشار دهید (یا دکمه [ ]Cرا فشار دهید) ،سپس با
فشار دادن دکمه [ )PLAY/PAUSE( ]</y yبه آهنگ تازه وارد شده گوش دهید.

6
 7برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ ] )

دکمه [ ]EXITرا برای خروج ازصفحه نامیش رکورد کردن مرحله ای فشار دهید.
 (SAVE Iرا فشار دهید.

توجه
چنانچه داده آهنگ دیگری را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه سازی خاموش نامیید داده آهنگ ضبط شده پاک خواهد
شد.
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رکورد کردن آکوردها (رکورد کردن مرحله ای)

1

آکوردها و قسمت ها (مقدمه ،اصلی ،پایانی و غریه) رامهزمان با زمان بندی قبلی می توانید ضبط نامیید .این دستورالعمل ها نحوه
ضبط کردن تغیری آکوردها بوسیله عملکرد ضبط مرحله ای را نشان می دهد.
دکمه های  ]REC[ SONGو  (STOP) ]n[ SONGرا بطور مهزمان فشار دهید.
یک آهنگ خالی ("آهنگ جدید") جهت ضبط فرا خوانی می شود.

توضیحات انتخاب یک آهنگ خالی تنظیامت پانل را آغازسازی می کند.

2
 3صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

 Styleرا که می خواهید در آهنگ استفاده کنید انتخاب نامیید.

3

[TAB [E][F] CHORD ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION

5

رکورد کردن مرحله ای را رشوع کنید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

4

دکمه [ (STEP REC) ]Gرا برای فراخوانی صفحه نامیش  STEP RECORDفشار دهید.

درباره دکمه ها ،صفحه  142را مالحظه
کنید.
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مثال های رکورد کردن مرحله ای—آکوردها
توضیحات این مثال از یک  Styleدر زمان  4/4استفاده می کند.

BREAK

MAIN B

MAIN A

*
C

G7

F

G

F

C

شامره های نشان داده شده در تصویر مربوط به شامره
مرحله در حال اجرا می باشد.

پیش از آغاز کردن ،مطمئن شوید که دکمه [ ]AUTO FILL INروی خاموش تنظیم شده باشد.

1

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

آکوردهای مربوط به بخش اصلی  Aرا وارد کنید.

1-1
2-1
3-1

دکمه  ]MAIN A[ STYLE CONTROLرا فشار دهید.
دکمه [ ]5 stرا برای انتخاب طول نت یک دوم فشار دهید.
آکوردهای  F ،Cو  Gرا از قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.
C

F

G

2

آکوردهای مربوط به بخش شکسته را وارد کنید.

1-2
 2-2دکمه [ ]6 stرا برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.
 3-2آکوردهای  Fو  G7را از قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.
دکمه  ]BREAK[ STYLE CONTROLرا فشار دهید.

F

G7

توضیحات برای وارد کردن کامل کننده ها ،دکمه [ ]AUTO FILL INرا به  ONتغیری داده ،و به سادگی دکمه  [D]–]A[ MAIN VARIATIONدخلواه را
فشار دهید.
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3

آکوردهای مربوط به بخش اصلی  Bرا وارد کنید.

2-3
 2-3دکمه [ ]4 stرا برای انتخاب طول نت یک کامل فشار دهید.
 3-3دکمه آکورد  Cرا از روی قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.
دکمه  ]MAIN B[ STYLE CONTROLرا فشار دهید.

C

4

3

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

برای بازگشت به ابتدای آهنگ دکمه  (STOP) ]n[ SONGرا فشار دهید (یا دکمه [ ]Cرا فشار دهید) ،سپس با
فشار دادن دکمه [ )PLAY/PAUSE( ]</y yبه آهنگ تازه وارد شده گوش دهید.

5
( را برای تبدیل داده تغیری آکورد ورودی به داده آهنگ فشار دهید.
 6دکمه ] [ )
( را فشار دهید.
 7برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ ] )
دکمه [ ]EXITرا برای خروج ازصفحه نامیش رکورد کردن مرحله ای فشار دهید.
EXPAND F

SAVE I

توجه
چنانچه داده آهنگ دیگری را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه سازی خاموش نامیید داده آهنگ ضبط شده پاک خواهد
شد.
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ضبط جمدد یک قسمت خاص — منگنه داخل/خارج

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

هنگام ضبط جمدد یک قسمت خاص از آهنگی از پیش ضبط شده ،از عملکرد منگنه داخل/خارج استفاده نامیید .در این روش ،فقط
داده های ما بنی نقطه منگنه داخل و نقطه منگنه خارج توسط داده ضبط شده جدید بازنویسی می گردد .در نظر داشته باشید که نت
های قبل و بعد از نقاط منگنه داخل/خارج روی آن ضبط نمی شوند ،مگر اینکه شام پخش نرمال آهنا را که راهنامی زمانی شام در
منگنه داخل/خارج هستند بشنوید.

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

تعینی تنظیامت برای رکورد کردن.

[TAB [E][F] REC MODE ← [A] SONG CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← ]FUNCTION

[–]1 st
[]3 st

REC START

[–]4 st
[]6 st

REC END

(منگنه داخل)

زمانبندی منگنه داخل را تعینی می کند.
NORMAL

ضبط جمدد هنگامی رشوع می شود که دکمه  (PLAY/PAUSE) [>/y y] SONGرا فشار
دهید یا هنگامیکه صفحه کلید را در حالت آماده بکار مهگام می نوازید.
FIRST KEY ON

آهنگ به طور عادی پخش می شود ،سپس ضبط جمدد ،به حمض اینکه صفحه کلید را می
نوازید آغاز می گردد.

PUNCH IN AT

آهنگ به طور عادی تا ابتدای نقطه اندازه گریی منگنه داخل مشخص شده پخش می شود،
سپس جمددا ضبط از آن نقطه رشوع می گردد .اندازه گریی منگنه داخل را می توانید با
فشار دادن دکمه [ ]3 stتنظیم نامیید.

(منگنه خارج)

زمانبندی  Punch Outرا تعینی می کند.
REPLACE ALL

این عملکرد کلیه داده ها را بعد از نقطه ای که ضبط در آن متوقف شده است پاک می کند.

PUNCH OUT

موقعیت آهنگ در حلظه متوقف شدن ضبط به نقطه منگنه خارج معروف است .این تنظیم
کلیه داده ها را بعد از متوقف شدن ضبط نگه می دارد.

PUNCH OUT AT

ضبط جمدد واقعی تا ابتدای نقطه منگنه خارج مشخصی ادامه می یابد (تنظیم شده توسط
دکمه صفحه نامیش مربوطه) ،در نقطه ای که ضبط متوقف شده و پخش عادی ادامه می
یابد .این تنظیم کلیه داده ها را بعد از متوقف شدن ضبط نگه می دارد .اندازه گریی منگنه
خارج را می توانید با فشار دادن دکمه های [ ]6 stتنظیم نامیید.
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[/]7 st
[]8 st

هنگامیکه این وضعیت روی  ONقرار می گرید ،از پدال پایی  2برای کنرتل نقاط منگنه
داخل و منگنه خارج می توانید استفاده نامیید .هنگامیکه آهنگی نواخته می شود ،فشار
دادن (و نگه داشتن) حلظه ای پدال پایی  2عملکرد ضبط منگنه داخل را امکان پذیر می
سازد ،چنانچه پدال را رها کنید ضبط متوقف می شود (منگنه خارج) .شام در خالل
نواختن ،هر زمان که مایل باشید ،جهت ضبط جمدد منگنه داخل/خارج می توانید پدال
پایی  2را فشار داده و رها کنید .توجه داشته باشید که هرگاه عملکرد پدال منگنه داخل/
خارج بر روی  ONقرار بگرید عملکرد کنونی اختصاص داده شده به پدال پایی  2لغو می
شود.

PEDAL PUNCH
IN/OUT

توضیحات اجرای پدال منگنه داخل/خارج ممکن است بسته به نوع پدالی که به دستگاه متصل کرده
اید نتیجه عکس داشته باشد .در صورت نیاز ،قطبیت پدال را برای برعکس کردن کنرتل
عوض کنید (صفحه .)176

4

برای آغاز ضبط منگنه داخل/خارج دکمه  (PLAY/PAUSE) [>/y y] SONGرا فشار دهید.

5

برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ (SAVE) ]Iرا فشار دهید.

3

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

در حالیکه دکمه  [REC] SONGرا نگه داشته اید ،تراک دخلواه را فشار دهید.

صفحه کلید را در نقطه منگنه داخل نواخته و ضبط را در نقطه منگنه خارج متوقف نامیید.

توجه
چنانچه داده آهنگ دیگری را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه سازی خاموش نامیید داده آهنگ ضبط شده پاک خواهد
شد.

n nمثال هایی از عملکرد ضبط جمدد توسط تنظیامت خمتلف منگنه داخل/خارج
این وسیله دارای راههای متفاوت زیادی جهت استفاده از عملکرد منگنه داخل/خارج می باشد .توضیحات زیر مکان
های اندازه گریی شده خمتلف ضبط شده انتخابی را با مجالت هشت میزانی بیان می کند.

تنظیامت REC START
تنظیامت REC END

8

7

5

6

4

3

2

1

رشوع
ضبط بازنویسی شده *1

خامته ضبط *2

NORMAL
REPLACE ALL

پاک شده

5

4

3

2

1
رشوع
ضبط بازنویسی شده *1

خامته ضبط *2

NORMAL
PUNCH OUT

8

7

NORMAL
PUNCH OUT AT=006

8

7

5
6
خامته ضبط بازنویسی شده/
نواختن داده اصلی
5

6

4

پاک شده

5

4

2
3
برای رشوع ضبط بازنویسی شده
صفحه کلید را بنوازید

4

2
3
برای رشوع ضبط بازنویسی شده
صفحه کلید را بنوازید

4

2
3
برای رشوع ضبط بازنویسی شده
صفحه کلید را بنوازید

خامته ضبط *2

FIRST KEY ON
PUNCH OUT

8

7

FIRST KEY ON
PUNCH OUT AT=006

8

7

5
6
خامته ضبط بازنویسی شده/
نواختن داده اصلی
5

6

4

خامته ضبط *2

PUNCH IN AT=003
REPLACE ALL

پاک شده

PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT

8

5

PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT AT=006

8

7

5
6
خامته ضبط بازنویسی شده/
نواختن داده اصلی
6

1

3

2

1
پخش
داده اصلی
1
پخش
داده اصلی
1
پخش
داده اصلی
1
پخش
داده اصلی

رشوع ضبط بازنویسی شده
4

5

3

2

1
پخش
داده اصلی

رشوع ضبط بازنویسی شده

خامته ضبط *2
7

3

2

* 2برای خامته دادن به ضبط ،دکمه [ ]RECرا در انتهای
ردیف  5فشار دهید.

رشوع
ضبط بازنویسی شده *1

خامته ضبط *2

FIRST KEY ON
REPLACE ALL

داده اصلی

* 1برای ممانعت از باز نویسی ردیف های  ،2-1ضبط را از
ردیف  3رشوع کنید.

4

3

2

1
پخش
داده اصلی

رشوع ضبط بازنویسی شده
4

3

2

1

داده ضبط شده قبلی
داده ضبط شده جدید
داده پاک شده
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ویرایش رخدادهای کانال

3

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

1

در صفحه  ،CHANNELاز دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب منوی ادیت استفاده کرده ،سپس داده ها را با
استفاده از دکمه های [ ]8 st[–]1 stادیت نامیید.
برای جزئیات درباره منوی ادیت و تنظیامت دردسرتس ،صفحه  151را مالحظه کنید.

2

دکمه [ (EXECUTE) ]Dراجهت اجرای عملکرد برای صفحه نامیش کنونی فشار دهید.

3

برای اجرای عملیات ذخریه سازی دکمه [ (SAVE) ]Iرا فشار دهید.

پس از خامته کار (به استثنای منوی  )SETUPاین دکمه به " "UNDOتغیری می یابد ،چنانچه شام از نتیجه کار راضی نمی
باشید ،این عملکرد به شام امکان ذخریه جمدد داده اصلی را می دهد .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط
عملیات قبلی را می توان باطل کرد.

توجه
چنانچه داده آهنگ دیگری را انتخاب کرده یا دستگاه را بدون اجرای عملکرد ذخریه سازی خاموش نامیید داده آهنگ ضبط شده پاک خواهد
شد.
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1 QUANTIZE

عملکرد کوانتیزه به شام امکان می دهد که زمان متامی نتها را در یک کانال تنظیم نامیید .برای مثال ،اگر قطعه موسیقی نشان
داده شده در سمت چپ را ضبط می کنید ،ممکن است اجرای شام کمی جلوتر یا عقب تر از اجرای دقیق آن باشد .عملکرد
کوانتیزه راهی آسان برای تصحیح آن است.

CHANNEL

کانال  MIDIرا جهت کوانتیزه شدن تعینی می کند.

[–]4 st
[]6 st

SIZE

اندازه کوانتیزه (رزولوشن) را انتخاب می کند .برای نتیجه هبینه ،شام باید اندازه کوانتیزه را
مطابق با میزان کوتاه ترین نت موجود در کانال تنظیم نامیید .به عنوان مثال ،اگر نت های
چنگ کوتاه ترین نت کانال می باشد ،شام باید از نت چنگ جهت اندازه کوانتیزه شدن
استفاده نامیید.

[/]7 st
[]8 st

STRENGTH

[/]2 st
[]3 st

3

پس از کوانتیزاسیون نت 1/8

تنظیامت:

نت  +1/8نت سه
گانه *1/8

گانه 1/16

1/8

نت سه

نت سه گانه

نت سه گانه

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

نت  +1/16نت سه
گانه *1/8
نت  +1/16نت سه
گانه*1/16

نت 1/32

نت 1/16

نت 1/8

نت 1/4
1/4

سه تنظیم کوانتیزه شده با عالمت ستاره (*) کاربرد استثنایی دارند ،چرا که آن ها امکان
کوانتیزه کردن مهزمان مقادیردو نت متفاوت را می دهد .به عنوان مثال ،هنگامیکه نت یک
هشتم مستقیم و نت های سه گانه یک هشتم هر دو در یک کانال موجود می باشند ،چنانچه
توسط نت یک هشتم مستقیم عمل کوانتیزه را انجام دهید ،متام نت های درون کانال به نت
های یک هشتم مستقیم کوانتیزه می شوند—کلیه صداهای سه گانه حذف می گردد .به هر
حال ،چنانچه از تنظیم نت یک هشتم+سه گانه نت یک هشتم استفاده نامیید ،هر دو نت سه
گانه و مستقیم به طور صحیح کوانتیزه می گردند.

تعینی می کند که نت ها با چه قدرتی کوانتیزه خواهند شد .تنظیم روی  %100زمان بندی
دقیق را اجیاد می کند .اگر میزان کمرت از  %100انتخاب شود ،نت ها مطابق با درصد
مشخص شده با رضیبهای خاصی به سمت جلو حرکت می کنند .بکارگریی کوانتزاسیون
کمرت از  %001به شام امکان می دهد که در حنی ضبط برخی از صداهای قابل شنیدن
توسط "انسان" را حفظ نامیید.
داده اصلی
(با در نظر گرفتن رضب )4/4

طول نت یک چهارم

قدرت کوانتیزه=100
قدرت کوانتیزه = 50
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2 DELETE

داده کانال خاصی را در یک آهنگ می توان پاک نمود .با استفاده از دکمه های [ ]8 st[–]1 stداده کانالی را که داده آن می
بایست پاک شود انتخاب نموده ،سپس دکمه [ (EXECUTE) ]Dرا برای اجرای عملکرد فشار دهید.
3 MIX

این عملکرد به شام امکان می دهد داده دو کانال را با هم میکس کرده و نتیجه را در کانالی متفاوت قرار دهید .این عملکرد مهچننی
امکان می دهد که داده یک کانال را روی کانال دیگری کپی کنید.
[/]2 st
][3 st

3

SOURCE 1

[/]4 st
][5 st

SOURCE 2

[/]6 st
][7 st

DESTINATION

کانالی ( )1–16را برای میکس کردن تعینی می نامید .کلیه اجراهای  MIDIاز کانال
مشخص شده در اینجا روی کانال مقصد کپی می شوند.

کانالی ( )1–16را برای میکس کردن تعینی می نامید .فقط اجراهای نت کانال مشخص
شده در اینجا روی کانال مقصد کپی می شوند .عالوه بر مقادیر  ،1–16یک تنظیمی به نام
" "COPYوجود دارد که به شام امکان می دهد داده را از منبع  1روی کانال مقصد کپی
نامیید.
کانالی را تعینی می کند تا نتایج هردو تنظیم میکس یا کپی روی آن قرار بگرید.

4 CHANNEL TRANSPOSE

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

این عملکرد به شام امکان می دهد که داده ضبط شده از کانالی نامعلوم را هنایتا تا دو اکتاو و با یک نیم پرده افزایش یا کاهش دهید.

توضیحات مطمئن شوید که کانال های  9و  10را جابجا نکنید .عموم ًا کیت های درام به این کانال ها ختصیص داده می شوند .اگر کانال های کیت های
درام را جابجا کنید ،دستگاه های ختصیص داده شده به هر کلید تغیری خواهند کرد.

[]F

[]G

152

CH 9–16/CH 1–8
ALL CH
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بنی دو صفحه نامیش کانال تغیری می دهد :کانال های  ،8-1و کانال های .16-9

برای تنظیم متام کانال ها به یک مقدار به صورت مهزمان ،درحنی نگه داشتن این دکمه
جابجایی کانال را برای یکی از کانال ها تنظیم کنید.

5 SETUP

تنظیامت کنونی از صفحه نامیش کنسول میکس و سایر تنظیامت پانل می توانند روی باالترین موقعیت آهنگ بعنوان یک داده تنظیم
شده ضبط گردند .تنظیم کنسول ترکیبی و تنظیامت پانل که در اینجا ضبط شده اند هنگامیکه رشوع به نواختن آهنگ می کنید بطور
اتوماتیک فراخوانی جمدد می گردند.

توضیحات پیش از اجرای عملیات تنظیم ،موقعیت آهنگ را با فشار داده دکمه  (STOP) ]n[ SONGبه باالی آهنگ حرکت دهید.

[–]1 st
[]7 st

SELECT

[]8 s

MARK ON

تعینی می کند که کدام ویژگی ها و عملکردهای پخش به صورت خودکار با انتخاب آهنگ
فراخوانده شوند .اقالم انتخاب شده در اینجا فقط می تواند در موقعیت ابتدایی آهنگ
رکورد شود ،مگر برای .KEYBOARD VOICE

3

SONG

متپو و کلیه تنظیامت ساخته شده توسط تنظیم کنسول ترکیبی را ضبط می نامید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

KEYBOARD VOICE

تنظیم پانل شامل آوای انتخاب شده از بخش صفحه کلید ( 2 ،RIGHT 1و  )LEFTو
وضعیت های روشن/خاموش را ضبط می کند .تنظیامت پانل ضبط شده موجود در این
قسمت مشابه مهانی است که در تنظیم تک ملسی به حافظه سپرده شده است .می تواند در
هر نقطه ای در یک آهنگ ضبط شود.

SCORE SETTING

تنظیامت موجود در صفحه نامیش امتیاز دهی را ضبط می کند

GUIDE SETTING

تنظیامت عملکردهای راهنام شامل تنظیامت راهنام روشن/خاموش را ضبط می کند.
LYRICS SETTING

تنظیامت موجود در صفحه نامیش لریس را ضبط می کند.
[] 8 t

MARK OFF

یک عالمت تیک را روی قلم انتخاب شده اضافه یا حذف کنید .اقالم انتخاب شده بر
آهنگ رکورد می شوند.
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ویرایش رخدادهای آکورد ،نت ها ،اجراهای انحصاری سیستم و متن
شام می توانید رویدادهای آکورد ،رویدادهای نت ،رویدادهای انحصاری سیستم و متن ها را به یک روش در صفحه نامیش مربوطه
ویرایش کنید SYS/EX، 1-16، CHORD :و  .LYRICSاین صفحه نامیش ها "صفحه نامیش لیست رویداد" نامیده می شوند زیرا
بعضی از رویدادها در یک مشاهده لیست نشان داده می شوند.
صفحه نامیش لیست رویداد

حمل (موقعیت) اجرای
مربوطه را مشخص می کند.

مقدار رویداد را
مشخص می کند.

نوع رویداد را مشخص می کند.
صفحه  155را مالحظه کنید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

[]B[/]A

مکان نام را باال/پاینی حرکت داده و رویداد دخلواه را انتخاب می کند.

[]E[/]D

مکان نام را به چپ/راست برده و پارامرت دخلواه رویداد برجسته شده را انتخاب می کند.

مکان نام را به باال (ابتدای آهنگ می برد).

[]C

[]H

FILTER

[]I

SAVE

[]J

MULTI SELECT

[]1 st

BAR

[]2 st

[]3 st

BEAT

[/]4 st
[]5 st

[]6 s

CUT

[]7 t
[]8 s
[]6 t
[]8 t

برای ذخریه سازی آهنگ ادیت شده فشار دهید.

نگه داشتن این دکمه درحنی استفاده از دکمه های [ ]B[/]Aبه شام امکان انتخاب چندین
رویداد را می دهد.

موقعیت (بار/رضبه/کالک) داده را تعینی می کند .یک کالک برابر است با  1/1920از یک
نت یک چهارم.

CLOCK
DATA ENTRY

[]7 s

صفحه نامیش فیلرت (صفحه  )156را فرا می خواند ،که به شام امکان انتخاب فقط
رویدادهایی را می دهد که می خواهید در لیست رویداد نشان داده شوند.

مقدار رویداد را تنظیم می کند .برای تنظیم غری دقیق ،از دکمه های [ ]4 stاستفاده کنید.
برای تنظیم دقیق ،از دکمه های [ ]5 stیا صفحه مدرج [ ]DATA ENTRYاستفاده
کنید.

عملیات برش/کپی/حذف/چسباندن را اجرا می کند.

COPY
DELETE
PASTE
)INS (INSERT
CANCEL

یک رویداد جدید را وارد می کند.

ادیت کردن را لغو کرده و مقدار اصلی را بازیابی می کند.

توضیحات پس از ادیت کردن رویدادها در صفحه نامیش زبانه  ،CHORDدکمه ] (EXPAND) [Fرا برای تبدیل داده به داده آهنگ فشار دهید.
توضیحات داده های ضبط شده قسمت آکورد با روش ضبط واقعی نمی توانند در این صفحه نامیش مشخص و ویرایش شوند.
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n nرخدادهای آکورد (صفحه )CHORD
Style

Style

Tempo

متپو

Chord
Sect
OnOff
CH.Vol
S.Vol

n nاجراهای نت (صفحه )1-16
Note

( Ctrlتغیری کنرتل)

( P.Bndبند زیر و بمی)

) A.T.بعدازملس(

قسمت  Styleموسیقی (داخلی ،اصلی ،کامل ،شکسته ،متام)

وضعیت های روشن/خاموش برای هر بخش (کانال) از  Styleموسیقی مهراه

صدا برای هر بخش (کانال) از  Styleموسیقی مهراه

صدای کلی از  Styleموسیقی مهراه

نت خاصی در یک آهنگ .شامل شامره نت که با کلید نواخته شده مطابقت دارد ،به عالوه یک
مقدار رسعت براساس اینکه با چه قدرتی نواخته شده است ،و مقدار زمان گیت (طول یک
نت).

3

تنظیامت جهت کنرتل آوا ،مهانند تنظیم میزان صدا ،پن ،فیلرت و عمق افکت (ویرایش شده توسط
کنسول ترکیبی رشح داده شده در فصل  ،)8و غریه.
شامره تغیری برنامه  MIDIجهت انتخاب یک آوا.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

( Progتغیری برنامه)

ریشه آکورد ،نوع آکورد ،صدای باس آکورد

داده جهت تغیری پیاپی زیر و بمی آوا .این رویداد با حرکت دادن جوی استیک به راست یا چپ
اجیاد می شود.
این اجرا هنگامی تولید می شود که فشاری بعد از نواختن نت روی کلید وارد شود.

n nاجراهای انحصاری سیستم (صفحه )SYS/EX.
) ScBarمیله آغاز اسکور(
Tempo

اندازه کلی آهنگ را تعینی می کند.
میزان متپو را تعینی می کند.

( Timeفاصله زمانی)

فاصله زمانی را تعینی می کند.

( XGPrmپارامرتهای )XG

به شام امکان می دهد تغیریات جزیی متنوعی را روی پارامرتهای  XGانجام دهید .برای کسب
جزییات بیشرت به قسمت " "MIDI Data Formatدر  Data Listمراجعه نامیید Data List .ها در
وب سایت  Yamahaموجود است.

( Metaاجراهای متا)

اجراهای متا  SMFموجود در آهنگ را نامیش می دهد .به یاد داشته باشید که در اینجا قادر به
اجیاد داده ای جدید یا تعویض حمتویات داده نمی باشید؛ به هر حال ،شام می توانید داده را پاک
کرده ،کات کرده ،کپی کرده ،یا پست نامیید.

( Keyبازه کلید)

SYS/EX.
(سیستم انحصاری)

بازه کلید را ،به مهراه تنظیم کمرتین/بیشرتین ،برای درجه موسیقی نشان داده شده در صفحه
نامیش تعینی می کند.

داده انحصاری سیستم موجود در آهنگ را نامیش می دهد .به یاد داشته باشید که در اینجا قادر به
اجیاد داده ای جدید یا تعویض حمتویات داده نمی باشید؛ به هر حال ،شام می توانید داده را پاک
کرده ،کات کرده ،کپی کرده ،یا پست نامیید.

n nرخدادهای متن (صفحه )LYRICS
Name

Lyrics
Code

به شام امکان می دهد که نام آهنگ را وارد نامیید.
به شام امکان می دهد که متن را وارد نامیید.

 :CRمتن آهنگ را به رس خط می برد.
 :LFمتن های نامیش داده شده فعلی را پاک کرده و جمموعه بعدی متن ها را نامیش می دهد.
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نامیش انواع بخصوص اجراها
در صفحه نامیش لیست رویداد انواع خمتلفی از اجراها نشان داده می شوند .گاهی اوقات اشاره دقیق به اجرایی که می خواهید
ویرایش نامیید کمی مشکل است .در اینگونه موارد عملکرد فیلرت به کمک می آید .این موضوع به شام کمک می کند نوع
رخدادی را که باید در صفحه نامیش لیست رویداد نشان داده شود تعینی کنید.

1
2

دکمه [ (FILTER) ]Hرا در صفحه نامیش های  SYS/EX. ،1-16 ،CHORDیا  LYRICSفشار دهید.
قلم دخلواه را برای نامیش داده شدن تیک بزنید.

آهنگ ها  -ضبط کردن اجراهای خود و اجیاد آهنگ ها -

3

[]C

[]D
[]E

[]H

MAIN
CTRL. CHG
STYLE
ALL ON

متام انواع رویدادهای مربوط به پخش  Styleرا نامیش می دهد.

کلیه انواع اجراها را عالمت گذاری می کند.

[]I

[]J

INVERT

تنظیامت چک زده شده را برای کلیه باکس ها برعکس می کند .به
عبارت دیگر ،این مورد باکس های بدون عالمت را عالمت گذاری
می کند یا برعکس.

MARK ON

عالمت چک را برای نوع رویداد انتخاب شده وارد/حذف می
کند .انواع رویدادهای انتخاب شده می تواند روی صفحه
 SYS/EX ،1-16 ،CHORDیا  LYRICSنشان داده شود.

[/]6 s
[]7 s
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متام رویدادهای پیغام تغیری کنرتل را نامیش می دهد.

NOTE/ALL OFF/
CHORD

[/]6 t
[]7 t

" "NOTEیا " "CHORDفقط داده های  NOTE/CHORDرا
انتخاب می کند.
" "ALL OFFمتام عالمت های تیک را پاک می کند.

یک نوع رویداد را برای تیک زدن یا پاک کردن تیک انتخاب کنید.

[–]2 st
[]5 st

3

متام انواع اصلی رویدادها را نامیش می دهد.

MARK OFF

دکمه [ ]EXITرا برای اجرای تنظیامت فشار دهید.
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مولتی پدها

 -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

اجیاد کردن کردن مولتی پد (اجیاد کننده مولتی پد)
این ویژگی به شام اجازه می دهد تا عبارات مولتی پد ابتکاری خود را اجیاد کنید ،مهچننی به شام اجازه می دهد عبارات موجود مولتی
پد را برای اجیاد مولتی پد خود ادیت کنید.

رکورد کردن مولتی پد در زمان واقعی

1
2

هنگامی که دکمه  [SELECT] MULTI PAD CONTROLرا فشار می دهید بانک مولتی پدی را که باید ادیت یا
اجیاد شود از صفحه فراخوانی شده انتخاب کنید.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

4

][C] MULTI PAD CREATOR ← [F] DIGITAL REC MENU ← [FUNCTION

مولتی پدها  -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

3
 4با فشار دادن هریک از دکمه های [ ] ] [ ،] [ ،و [ ] یک مولتی پد خاص را برای رکورد کردن انتخاب
) را
کنید .اگر شام می خواهید داده های مولتی پد را از روی چرکنویس اجیاد کنید ،دکمه [ ] (
در صورت لزوم ،آوای دخلواه را از دکمه های انتخاب گروه  VOICEانتخاب کنید.
پس از انتخاب ،دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به صفحه نامیش قبلی فشار دهید.
A

B

F

برای فراخوانی یک بانک خالی فشار دهید.

G

NEW BANK C

5
 6ضبط را آغاز کنید.
ضبط بصورت اتوماتیک بمحض نواختن بر صفحه کلید توسط شام آغاز می شود.

دکمه ] (REC) [Hرا جهت وارد کردن حالت در انتظار رکورد کردن برای مولتی پد انتخاب شده در قدم  4فشار دهید.

شام مهچننی می توانید با فشار دادن دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLرکورد کردن را آغاز کنید .این به شام
اجازه می دهد که هر چه مقدار سکوتی را که می خواهید قبل از آغاز عبارت مولتی پد رکورد کنید.
اگر تطبیق آکورد برای عبارت مولتی پدی که رکورد می شود بر روی روشن تنظیم شده باشد ،شام باید با استفاده از نت های
گام هفتم ماژور  A ،G ،E ،D ،C( Cو  )Bرکورد کنید.

C R C

 = Cنت آکورد
 = R ،C C R Cنت توصیه شده

توضیحات آواهای فلوت ارگ نمی توانند رکورد شوند .اگر یکی از این آواها برای بخش  RIGHT1تنظیم شده باشد ،با یک آوای پیانو جایگزین خواهد
شد.
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7
8
9

ضبط را متوقف کنید.

زمانیکه نواختن عبارت را به پایان رساندید دکمه ] (STOP) [Hیا دکمه پانل  [STOP] MULTI PAD CONTROLیا دکمه
 [START/STOP] STYLE CONTROLرا برای توقف رکورد کردن فشار دهید .
با فشار دادن دکمه  MULTI PADمناسب ]4]–[1[ ،به عبارت رکورد شده جدید گوش فرا دهید .برای ضبط
دوباره عبارت ،قدم های  7-5را تکرار کنید.
تکرار هر پد را با استفاده دکمه های [ ]4 st[–]1 stروشن یا خاموش کنید.

اگر پارامرت تکرار برای پد انتخاب شده بر روی روشن باشد ،پخش پد مربوطه آنقدر ادامه می یابد تا دکمه
 [STOP] MULTI PADفشار داده شود .زمانیکه شام در حنی پخش  Styleیا آهنگ مولتی پدهایی را فشار دهید که برای آهنا
تکرار روشن باشد ،پخش رشوع شده و مهگام با رضبه تکرار می شود.
اگر پارامرت تکرار برای پد انتخاب شده بر روی خاموش باشد ،پخش بمحض اینکه به آخر عبارت برسد بصورت اتوماتیک
متوقف می شود.

10

تطبیق آکورد هر پد را با استفاده دکمه های ] [8 st]–[5 stروشن یا خاموش کنید.

اگر پارامرت تطبیق آکورد برای پد انتخاب شده بر روی روشن باشد ،پد مربوطه بر اساس آکورد مشخص شده در بخش
آکورد صفحه کلید که بوسیله روشن کردن [ ]ACMPتولید شده یا در بخش آوای  LEFTصفحه کلید که بوسیله روشن
کردن [ ]LEFTتولید شده (زمانیکه [ ]ACMPخاموش شده باشد) پخش می شود.

4

مولتی پدها  -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

توضیحات مولتی پدهایی که با آیکون زیر (دست روی قلم رنگ آمیزی) مشخص شده اند ،با گیتار ( Guitar NTTصفحه  )130برای تولید یک آوای
آکورد طبیعی از گیتار ،اجیاد شده اند .بنابراین اگر تنظیامت تطبیق آکورد بر روی خاموش قرار داشته باشد ،مولتی پدها ممکن است بطور مناسب
به صدا
در نیایند.

11
) را فشار دهید ،سپس داده های مولتی پد را به عنوان بانکی که حمتوای یک جمموعه
12دکمه ] [ (
چهارتایی از پدها است ذخریه کنید.
دکمه [ )NAME( ]Dرا فشار داده ،سپس یک نام را به دخلواه برای هر مولتی پد وارد کنید.
SAVE I

رکورد کردن مرحله ای مولتی پد ()EDIT
رکورد کردن مرحله ای را می توان در صفحه  EDITانجام داد .پس از انتخاب یک مولتی پد در قدم  4در صفحه  ،157دکمه TAB
[ ]Fرا برای انتخاب صفحه  EDITفشار دهید.
صفحه  EDITلیست رویداد را مشخص کرده و به شام اجازه می دهد که نت ها را با زمانبندی کامال دقیق رکورد کنید .دستورالعمل

رکورد کردن مرحله ای در اصل مشابه دستورالعمل رکورد کردن آهنگ ( صفحات  )144-141بوده ولی در نقاط لیست شده در
زیر متفاوت می باشند:
•در اینجا هیچ دکمه  LCDبرای سوئیچ کردن بنی کانال ها وجود ندارد ،زیرا مولتی پدها شامل داده هایی برای تنها یک کانال می
باشند.
•در اجیاد کننده  ،Styleتنها رویدادهای کانال و داده های سیستم انحصاری را می توان وارد کرد .آکورد ،متن رویدادها در دسرتس
نیست .شام می توانید بنی دو نوع لیست های رویداد با فشار دکمه [ ]Fسوئیچ کنید.
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ادیت کردن مولتی پد

1

شام می توانید از صفحه نامیش  ،MULTI PAD EDITیک مولتی پد را تغیری نام داده یا حذف کنید.
دکمه  ]SELECT[ MULTI PAD CONTROLرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب بانک مولتی پد فشار
داده ،سپس بانکی را برای ادیت کردن انتخاب کنید.

2
 3با فشار دادن هریک از دکمه های [ ] ] [ ،] [ ،و [ ] یک مولتی پد خاص را برای ادیت کردن انتخاب کنید.
 4پد انتخاب شده را به صورت دخلواه ادیت کنید.
دکمه [ (EDIT) ]8 tرا برای فراخواندن صفحه نامیش  MULTI PAD EDITفشار دهید.
A

B

F

G

[] 1 t

[]3 t

[]5 t

NAME
COPY
DELETE

مولتی پدها  -اضافه کردن عبارات موزیکال به اجرای خود -

4

نام هر مولتی پد را تغیری می دهد.

مولتی پد(ها) را کپی می کند .زیر را مالحظه کنید.
مولتی پدهای انتخاب شده را حذف می کند.

برای جزئیات درباره روندهای نامگذاری و حذف ،به بخش عملکردهای اولیه (صفحات  )29-28مراجعه کنید.
کپی کردن مولتی پد

1
2

3
4

دکمه [ ]3 tرا در قدم  4در باال فشار دهید.
با استفاده از دکمه های [ ]F[ ،]B[ ،]Aو [ ]Gمولتی پدها را برای کپی کردن انتخاب کنید ،سپس دکمه [ (OK) ]7 tرا
فشار دهید.
مولتی پد(های) انتخاب شده در کلیپ بورد کپی می شود.
مقصد دخلواه را با استفاده از دکمه های [ ]F]، [B]، [Aو [ ]Gانتخاب کنید .اگر می خواهید پد(های) انتخاب شده را
به بانک دیگری کپی کنید ،دکمه [ (UP) ]8 sرا برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب بانک مولتی پد فشار داده ،بانک
دخلواه را انتخاب کرده ،دکمه ] )EDIT( [8 tرا فشار دهید ،سپس مقصد را انتخاب نامیید.

دکمه [ )PASTE( ]4 tرا برای اجرای عملیات کپی فشار دهید.
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یابنده موزیک

 -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

اجیاد یک جمموعه از رکوردهای حمبوب
مهانطور که براحتی عملکرد جستجو ،رکوردهای یابنده موزیک را بصورت جزیی و مو به مو جستجو کرده ،شام ممکن است بخواهید
یک "پوشه" سفارشی را از رکوردهای حمبوب اجیاد کنید — بنابراین شام می توانید تنظیامت پانل و داده های آهنگی را که به صورت
مکرر از آن استفاده می کنید برسعت فراخوانی کنید.

1
 2دکمه ] [ (
فشار داده ،سپس

رکورد دخلواه را از صفحه نامیش  MUSIC FINDERانتخاب کنید.
 )ADD TO FAVORITE Hرا برای اضافه کردن رکورد انتخاب شده به صفحه نامیش FAVORITE

یابنده موزیک -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

5

3

دکمه [ (YES) ]Gرا برای اضافه کردن رکورد فشار دهید.

صفحه نامیش  FAVORITEرا با استفاده از دکمه های  [E][F] TABفراخوانی کنید ،و چک کنید و ببینید آیا
رکورد اضافه شده است.
پاک کردن رکوردها از صفحه نامیش FAVORITE

1
2

160

رکوردی که می خواهید پاک کنید را از صفحه نامیش  FAVORITEانتخاب کنید.
دکمه [ )DELETE FROM FAVORITE( ]Hرا فشار دهید ،سپس برای حذف رکورد دکمه [ )YES( ]Gرا فشار
دهید.
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ادیت کردن رکوردها
شام می توانید با ادیت کردن رکورد کنونی انتخاب شده ،یک رکورد جدید را اجیاد کنید .رکوردهای جدید اجیاد شده بصورت اتوماتیک
در حافظه داخلی ذخریه سازی می شود.

1
( را برای فراخواندن صفحه نامیش
[)
 2دکمه ]
 3رکورد را مطابق دخلواه ادیت کنید.

رکورد دخلواهی که می خواهید ادیت شود را از صفحه نامیش MUSIC FINDERانتخاب کنید.
RECORD EDIT 8 st

 EDITفشار دهید.

نام آهنگ را ادیت می کند .فشار دادن دکمه [ ]Aپنجره پاپ آپ را برای وارد کردن نام
آهنگ فرا می خواند.

[]B

KEYWORD

[]C

STYLE/SONG/
AUDIO

[]D

BEAT

رضبه (تأثری زمانی) رکوردها را برای هدف جستجو تغیری می دهد.
برای رکوردهای  SONGیا  ،AUDIOاین فیلد نمی تواند ادیت شود.

[]E

FAVORITE

انتخاب می کند که رکورد ادیت شده به صفحه نامیش  FAVORITEوارد شود یا خری.

یابنده موزیک -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

[]A

MUSIC

5

کلامت کلیدی را ادیت می کند .فشار دادن دکمه [ ]Bپنجره پاپ آپ را برای وارد کردن کلامت
کلیدی فرا می خواند.

 Styleرا در حالت رکورد ( STYLEتنظیامت پانل) تغیری می دهد .فشار دکمه [ ]Cصفحه
نامیش انتخاب  Styleرا فراخوانی می کند .پس از انتخاب  Styleدخلواه ،دکمه [ ]EXITرا
برای بازگشت به صفحه نامیش ادیت فشار دهید.
برای رکوردهای  SONGیا  ،AUDIOاین فیلد نمی تواند ادیت شود.
توضیحات بخاطر داشته باشید که تنظیامت رضبه انجام شده در اینجا تنها برای عملکرد جستجو یابنده
موزیک می باشد؛ این بر تنظمیات رضبه واقعی خود  Styleتاثریی ندارد.

[]1 st

[]2 st

TEMPO
SECTIONS

[]4 st

[/]5 st
[]6 st
[]7 st
[]I

متپو را تغیری می دهد .برای رکوردهای  SONGیا  ،AUDIOاین فیلد نمی تواند تغیری داده شود.

بخشی را که هنگام انتخاب رکورد به صورت خودکار فراخوانی خواهد شد را انتخاب می
کند .این بسیار مفید می باشد ،بطور مثال زمانیکه شام می خواهید یک  Styleانتخاب شده
بصورت اتوماتیک با قسمت اینرتو آغاز شود .برای رکوردهای  SONGیا  ،AUDIOاین
فیلد نمی تواند تغیری داده شود.

GENRE

ژانر دخلواه را انتخاب می کند.

GENRE NAME

یک ژانر جدید اجیاد می کند.

DELETE RECORD

رکورد انتخاب شده کنونی را پاک می کند.
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4

ادیت هایی را که بر روی رکورد انجام داده اید بصورت زیر وارد کنید.

اجیاد یک رکورد جدید
دکمه ] (NEW RECORD) [Jرا فشار دهید .رکورد به صفحه نامیش  ALLاضافه خواهد شد .اگر شام رکورد را در قدم 3
به صفحه نامیش  FAVORITEاضافه کرده اید ،رکورد به هر دو صفحه نامیش  ALLو صفحه نامیش  FAVORITEاضافه
خواهد شد.
بازنویسی روی رکورد موجود
دکمه [ (OK) ]8 sرا فشار دهید .اگر شام رکورد را به عنوان رکورد حمبوب در قدم  3قرار داده اید ،رکورد به صفحه نامیش
 FAVORITEاضافه می شود .زمانیکه شام رکورد را در صفحه نامیش  FAVORITEادیت می کنید ،رکورد دو مرتبه بر روی
رکورد موجود نوشته می شود.
برای کنسل کردن و خروج از عملیات ادیت ،دکمه [ (CANCEL) ]8 tرا فشار دهید.

ذخریه کردن رکورد به صورت یک فایل
ویژگی یابنده موزیک متام رکوردها را شامل رکوردهای پیش گزیده بعالوه رکوردهای اجیاد شده را در یک فایل اداره می کند .به خاطر
داشته باشید که رکوردها (تنظیامت پانل و داده های آهنگ) را نمی توان به صورت فایلهای جداگانه نگهداری کرد.

1

5

صفحه نامیش ذخریه سازی را فراخوانی کنید.
[[7 st] FILES ← ]MUSIC FINDER

2
 3دکمه ]

دکمه های  [E][F] TABرا برای انتخاب حمل ذخریه سازی ( )USER/USBفشار دهید.

یابنده موزیک -فراخوانی تنظیامت ایده ال (آوا ،Style ،غریه) برای هر آهنگ -

 (SAVE) [6 tرا برای ذخریه سازی فایل فشار دهید.

متام رکوردها با هم در یک فایل ذخریه می شوند.

فراخوانی رکوردهای ذخریه شده یابنده موزیک از USER/USB

1

صفحه نامیش انتخاب فایل را فرا می خواند.
[[7 st] FILES ← ]MUSIC FINDER

2
 3دکمه های [ ]–[ ] را برای انتخاب فایل یابنده موزیک دخلواه فشار دهید.
برای انتخاب  USER/USBاز دکمه های  [E][F] TABاستفاده کنید.
A

J

زمانیکه فایل انتخاب شد ،یک پیغام بر اساس حمتوای فایل نامیش داده می شود .دکمه دخلواه را فشار دهید.
[]F

REPLACE

[]G

APPEND

متام رکوردهای یابنده موزیک موجود در دستگاه پاک شده و با رکوردهای فایل انتخاب
شده جایگزین می شود.

توجه

انتخاب " "REPLACEبطور اتوماتیک متام رکوردهای اصلی از حافظه داخلی را پاک کرده.
مطمئن شوید که متام داده های مهم پیشاپیش در مکان دیگری ذخریه و آرشیو شده است.

[]H

162

CANCEL
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متام رکوردهای فراخوانی شده به رکورد موجود دستگاه اضافه می شود.

انتخاب این دکمه عملیات را بی نتیجه می گذارد (فایل انتخاب شده فراخوانده نمی شود).

حافظه رجیسرت

 -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

غری فعال کردن فراخوانی اقالم مشخص (فریز)
حافظه رجیسرت به شام اجازه می دهد که متام تنظمیات پانل را که در یک فایل اجیاد کرده اید ،فراخوانی کنید .اگر چه ممکن است برخی
دفعات شام بخواهید که اقالم معینی هبامن صورت باقی بامنند ،حتی زمانیکه روی دیگر تنظیامت حافظه رجیسرت سوئیچ می کنید .برای
مثال ،شام ممکن است بخواهید روی آواها یا تنظیامت افکت سوئیچ کنید در حالیکه ممتد  Styleهبامن صورت یکسان نگاه داشته شود.
در اینجا استفاده از عملکرد فریز مفید می باشد .این به شام اجازه می دهد که تنظمیات اقالم معینی را ثابت نگاه داشته و آهنا را بدون
تغیری نگاه دارید ،حتی اگر سایر دکمه های حافظه رجیسرت را انتخاب می کنید.

1

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

2

آیتم هایی را که باید "فریز" شوند تعینی کنید.

3

دکمه [ ]EXITرا برای خروج از صفحه نامیش عملیات فشار دهید.

[TAB [E][F] FREEZE ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← ]FUNCTION

قلم دخلواه را با استفاده از دکمه های [ ]7 st[–]2 stانتخاب کرده ،سپس عالمت تیک را با استفاده از دکمه های
[ (MARK OFF) ]8 t[/(MARK ON) ]8 sگذاشته یا بردارید.

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

6

توجه
تنظیامت صفحه نامیش  REGISTRATION FREEZEبصورت اتوماتیک زمانیکه شام از این صفحه نامیش خارج شوید ،در دستگاه ذخریه
سازی می شود .اگر چه ،اگر شام دستگاه را خاموش کنید ،بدون اینکه از این صفحه نامیش خارج شوید ،تنظیامت از بنی خواهند رفت.

4

دکمه [ ]FREEZEرا از روی پانل برای فعال کردن عملکرد فریز فشار دهید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

163

فراخوانی شامره های حافظه رجیسرت به ترتیب (توالی ثبت)
به مهان راحتی که دکمه های حافظه رجیسرت هستند ،ممکن است در طول اجرا به دفعات بخواهید که بدون استفاده از دستهای خود و
صفحه کلید — برسعت بنی تنظیامت سوئیچ کنید .عملکرد ساده توالی ثبت به شام اجازه می دهد که هشت تنظیم را در هر ترتیبی که
مشخص می کنید ،تنها با استفاده از دکمه های  [E][F] TABیا پدال در حنی نواختن خود ،فراخوانی کنید.

1
 2صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

یک بانک حافظه رجیسرت مطلوب را برای برنامه ریزی در توالی انتخاب کنید.

3

[TAB [E][F] REGISTRATION ← [E] REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE SET ← ]FUNCTION
SEQUENCE

اگر می خواهید از پدال برای سوئیچ ما بنی تنظمیات حافظه رجیسرت استفاده کنید ،در اینجا مشخص کنید که
چگونه پدال استفاده شود— پیش رفتن در جهت توالی یا عکس آن.

دکمه [ (REGIST+ PEDAL) ]Cرا برای انتخاب پدال به منظور پیش رفتن در جهت توالی ،استفاده کنید.
دکمه ] )REGIST- PEDAL( [Dرا برای انتخاب پدال به منظور عقب رفتن در جهت توالی ،استفاده کنید.
نشان دهنده نام بانک حافظه رجیسرت کنونی
انتخاب شده است.

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

6

4

164

توضیحات اگر در اینجا عملکرد را به یک پدال ختصیص دهید ،عملکرد دیگر تنظیم شده در صفحه نامیش پدال پایی (صفحه  )175غری معترب می شود.

دکمه [ (SEQUENCE END) ]Eبرای تعینی اینکه زمانیکه توالی ثبت که به انتهای خود رسید ،چگونه رفتار
کند را استفاده کنید.
•STOP

فشار دادن دکمه  [F] TABیا پدال "پیش رفتن" تأثریی ندارد .توالی "متوقف" شده است.

•TOP

توالی دوباره از ابتدا آغاز می شود.

•NEXT BANK

توالی بصورت اتوماتیک به ابتدای بانک حافظه رجیسرت بعدی در پوشه مشابه منتقل می شود.
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5

برنامه ریزی ترتیب توالی ،از چپ به راست.

یکی از دکمه های  [8]–]1[ REGISTRATION MEMORYرا فشار داده ،سپس دکمه [ (INSERT) ]6 stرا برای
وارد کردن شامره فشار دهید.
نشان دهنده شامره های حافظه رجیسرت ،به ترتیب
توالی ثبت کنونی است.

CURSOR

مکان نام را حرکت می دهد.

[]5 st

REPLACE

[]6 st

شامره موجود در موقعیت مکان نام را با شامره حافظه رجیسرت انتخاب شده کنونی جایگزین می
کند.

INSERT

[–]1 st
[]4 st

[]7 st
[]8 st

6
 7دکمه [

DELETE
CLEAR

عدد شامره حافظه رجیسرت انتخاب شده کنونی را قبل از موقعیت مکان نام وارد می کند.

شامره را در موقعیت مکان نام حذف می کند.
متام شامره ها را در توالی حذف می کند.

دکمه [ ]Fرا برای روشن کردن عملکرد توالی ثبت فشار دهید.

6

 ]EXITرا برای خروج از صفحه نامیش عملیات فشار دهید.

توجه

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

تنظیامت صفحه نامیش  REGISTRATION SEQUENCEبصورت اتوماتیک زمانیکه شام از این صفحه نامیش خارج شوید ،در دستگاه ذخریه
سازی می شود .اگر چه ،اگر شام دستگاه را خاموش کنید ،بدون اینکه از این صفحه نامیش خارج شوید ،تنظیامت از بنی خواهند رفت.

تأیید تنظیم توالی ثبت در صفحه نامیش اصلی
در صفحه نامیش اصلی ،شام می توانید تأیید کنید که آیا شامره های حافظه رجیسرت مطابق توای برنامه ریزی شده در باال فراخوانی
شده اند یا خری.
تواىل ثبت درباال سمت راست صفحه ناميش
اصىل مشخص شده ،به شام اجازه مى دهد شامره
انتخاب شده كنونى را تاييد كنيد.

برای جابجایی شامره های حافظه رجیسرت ،هنگام نشان داده شدن صفحه نامیش اصلی از دکمه های  [E][F] TABاستفاده کنید.
زمانیکه عملیات پدال در قدم  3در صفحه  164تنظیم شد ،شام مهچننی می توانید پدال را برای انتخاب شامره های حافظه رجیسرت به
ترتیب بکار بربید.
برای بازگشت به توالی اولیه ،هنگام نشان داده شدن صفحه نامیش اصلی دکمه های  [E] TABو [ ]Fرا به صورت مهزمان فشار
دهید .این شامره توالی انتخاب شده کنونی را کنسل می کند ( باکس مشخص کننده در باال سمت راست حمو می شود) .اولنی توالی با
فشار دادن یکی از دکمه های  [E][F] TABیا با فشار دادن پدال انتخاب خواهد شد.
توضیحات پدال را می توان بدون در نظر گرفتن اینکه کدامنی صفحه نامیش فراخوانی شده است( بجز صفحه نامیش قدم  3در صفحه ،)164
برای توالی ثبت مورد استفاده قرار داد.
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ذخریه سازی تنظیامت توالی ثبت
تنظمیات مربوط به ترتیب توالی و اینکه زمانیکه توالی ثبت به آخر توالی رسید چه رفتاری می کند ( ،)SEQUENCE ENDبعنوان
بخشی از فایل بانک حافظه رجیسرت حمسوب می شوند .برای ذخریه توالی ثبت برنامه ریزی شده جدید ،فایل بانک حافظه رجیسرت
کنونی را ذخریه سازی کنید.
توجه
به یاد داشته باشید که داده های توالی ثبت از بنی خواهد رفت زمانیکه شام بانک های حافظه رجیسرت را تغیری می دهید ،مگر اینکه شام آنرا در
فایل بانک حافظه رجیسرت ثبت کرده باشید.

1
2

دکمه های  [+] REGIST BANKو [–] را بطور مهزمان برای فراخوانی صفحه نامیش انتخاب
 REGISTRATION BANKفشار دهید.
دکمه [ (SAVE) ]6 tرا برای ذخریه سازی فایل بنک فشار دهید.

حافظه رجیسرت  -ذخریه و فراخوانی تنظیامت پانل کاستوم -

6
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 USBصوتی

 پخش و ضبط فایل های صوتی -این عملکرد در بخش عملکردهای اولیه بطور کامل رشح داده شده است .به صفحه  79مراجعه کنید.

کنسول میکس

 -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

ادیت کردن پارامرتهای VOL/VOICE
ری ویس اتوماتیک آهنگ

7
8

این ویژگی به شام اجازه می دهد که از صداهای با کیفیت بسیار باالی دستگاه استفاده کرده و مزایای کامل داده های آهنگ منطبق بر
 XGرا داشته باشید .زمانیکه شام داده های هر آهنگ  XGموجود در بازار را که توسط سایر دستگاهها اجیاد شده را پخش می کنید،
شام بصورت خودکار با استفاده از ری ویس اتوماتیک می توانید ،آواهای خمصوص اجیاد شده توسط دستگاه (! Cool! ،Liveو غریه)
را بجای آواهای معمول  XGاز نوع مشابه ختصیص بدهید.

دکمه [ (SETUP) ]Gرا در صفحه  VOL/VOICEصفحه نامیش کنسول میکس فشار دهید.

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

1

توضیحات بسته به داده های آهنگ خاص ،نمونه هایی وجود دارند که ری ویس اتوماتیک آهنگ موثر نیست.

صفحه نامیش ری ویس اتوماتیک فراخوانده می شود .بر این صفحه نامیش ،شام می توانید آوایی را که می خواهید با آوای
 PSR-A2000جایگزین کنید انتخاب نامیید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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[–]1 st
[]3 st
[–]4 st
[]6 st

3

REVOICE TO

آواهایی را که برای جایگزین شدن با آواهای  XGمورد استفاده قرار می گریند انتخاب می
کند (وقتی  SONG AUTO REVOICEروی  ONتنظیم شده است).

[]F

ALL REVOICE

[]I

 BASIC REVOICEتنها آواهای توصیه شده را که برای پخش آهنگ مناسب هستند تعویض می کند.

[]J

2

VOICE NAME

آواهای  XGرا برای جایگزین شدن انتخاب می کند (آواهایی که معموالً هنگام پخش
مورد استفاده قرار می گریند).

ALL NO
REVOICE

متام آواهای  XGرا با آواهای باشکوه و معترب  PSR-A2000جایگزین می کند.

مهه آواها را به آواهای اصلی  XGباز می گرداند.

دکمه [ (OK) ]8 sرا برای بکاربردن تنظیامت ری ویس فشار دهید.
توضیحات برای کنسل کردن عملیات ری ویس ،دکمه [ (CANCEL) ]8 tرا فشار دهید.

در نوار صفحه  ،VOL/VOICEدکمه [ ]Fرا برای قرار دادن  SONG AUTO REVOICEبه  ONفشار دهید.

ادیت کردن پارامرتهای FILTER

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

8
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[]I[/]D

HARMONIC
CONTENT

به شام اجازه تنظیم افکت رزونانس (صفحه  )109برای هر بخش می دهد.

[]J[/]E

BRIGHTNESS

درخشندگی صدا را برای هر بخش با تنظیم فرکانس نمونه برداری تعینی می کند (صفحه
.)109
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ادیت کردن پارامرتهای TUNE

[[B]/]A
[G]/[F]/

PORTAMENTO
TIME

[]H[/]C

PITCH BEND
RANGE

دامنه بند زیر و بمی هر قسمت صفحه کلید را با کنرتل کردن جوی استیک تعینی می کند.
دامنه از " "0تا " "12با هر گام مربوط به یک نیم پرده است.

[]I[/]D

OCTAVE

[]J[/]E

دامنه تغیریات زیر و بمی را در اکتاوها ،در رستارس دو اکتاو باال یا پاینی برای هر بخش
صفحه کلید تعینی می کند .مقدار تنظیم شده در اینجا از طریق دکمه های UPPER
 [-]/[+] OCTAVEبه تنظیم اضافه می شود.

TUNING

[–]1 st
[]3 st

TRANSPOSE

پورتامنتو یک عملکرد برای اجیاد یک تبدیل یکنواخت در زیر و بمی  pitchاز اولنی نت
نواخته شده از صفحه کلید به بعدی می باشد .زمان پورتامنتو زمان انتقال زیر و بمی را
تعینی می کند .مقادیر باالتر در نتیجه باعث افزایش زمان تغیری زیر و بمی می شود .تنظیم
آن بر روی " "0در نتیجه هیچ تاثریی ندارد .این پارامرت زمانیکه بخش صفحه کلید
انتخاب شده بر روی مونو تنظیم شده باشد در دسرتس است.

زیر و بمی را برای هر بخش صفحه کلید تعینی می کند.

به شام اجازه میدهد جابجایی صدای کل دستگاه ( ،)MASTERپخش آهنگ ( ،)SONGیا
زیر و بمی صفحه کلید ( )KEYBOARDرا به ترتیب تنظیم کنید .لطف ًا توجه داشته باشید
که " "KEYBOARDمهچننی زیر و بمی صفحه کلید پخش  Styleو مولتی پدها را جابجا
می کند (زیرا این موارد هم از پخش صفحه کلید در بخش دست چپ تأثری می پذیرند).

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

8
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ادیت کردن پارامرتهای EFFECT
انتخاب یک نوع افکت

1

دکمه [ (TYPE) ]Fرا در صفحه  EFFECTصفحه نامیش کنسول میکس فشار دهید.

2

از دکمه های [ ]2 st[/]1 stبرای انتخاب افکت  BLOCKاستفاده کنید.

صفحه نامیش انتخاب نوع افکت فراخوانده می شود.

بخش های قابل اجرای افکت

افکت بالک

متام بخش ها

REVERB

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

8

آمبیانس مهراه با حرارت نواختن در یک تاالر کنرست یا کلوپ
جاز را دوباره تولید می کند.

CHORUS

متام بخش ها

DSP1

SONG ،STYLE PART
CHANNEL 1–16

این افکت فقط در قسمت های /Styleآهنگ اجرا می شود.

،DSP2
،DSP3

،LEFT ،RIGHT 2 ،RIGHT 1

بالک های استفاده نشده  DSPبه بخش های (کانال های)
مناسب در صورت نیاز بصورت اتوماتیک ختصیص داده می
شود .یک بالک  DSPفقط برای یکی از بخش های صفحه
کلید یا آهنگ در دسرتس است.

SONG CHANNEL 1–16

DSP4

3

خصوصیات افکت

یک صدای باشکوه و"عریض" را هنگامیکه چندین بخش
مهزمان نواخته می شود تولید می کند .به عالوه ،انوع دیگر
افکت ها (مانند ری وب ،تأخری ،و غریه) نیز می توانند در این
افکت بالک انتخاب شوند.

توضیحات وقتی پارامرت "( DSP1 "Connectionانتخاب شده در مرحله  3بخش "ادیت و ذخریه سازی افکت" در صفحه  )171به " "Systemتنظیم می
شود افکت  DSP1در کل  Styleو آهنگ اجرا خواهد شد .وقتی این مورد به " "Insertionتنظیم می شود ،افکت  DSP1مهانند سایر بالک
های  DSPرفتار کرده و فقط در قسمت(های) انتخاب شده در قدم  3اجرا خواهد شد.

از دکمه های [ ]4 st[/]3 stرا برای انتخاب بخشی که می خواهید افکت را بکار بربید ،استفاده کنید.
لطف ًا توجه کنید که اگر بالک انتخاب شده  CHORUS ،REVERBیا  DSP1باشد یک بخش نمی تواند انتخاب شود.

4
 5از دکمه های [

از دکمه های [ ]6 st[/]5 stبرای انتخاب افکت  CATEGORYاستفاده کنید.
 ]8 st[/]7 stبرای انتخاب افکت  TYPEاستفاده کنید.

اگر می خواهید که پارامرتهای افکت را ادیت کنید ،به عملیات بعدی بروید.

170
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ادیت و ذخریه سازی افکت

1

دکمه [ ]Fرا برای فراخوانی صفحه نامیش جهت ادیت پارامرتهای افکت فشار دهید.

2

اگر یکی از بالک های افکت  DSP2–4را در "انتخاب یک نوع افکت" قدم  2انتخاب کرده اید:

شام می توانید پارامرتهای استاندارد آن را عالوه بر پارامرتهای متغری آن ادیت کنید.
برای انتخاب پارامرتهای نوع استاندارد ،دکمه [ ]Bرا فشار دهید .برای انتخاب پارامرتهای متغری ،دکمه [ ]Eرا فشار دهید.

توضیحات "پارامرت واریاسیون" با فشار دادن دکمه [ ]VARIATIONروی پانل می تواند روشن/خاموش شود.

3

8

یکی از پارامرتهایی را که می خواهید ادیت کنید با استفاده از دکمه های [ ]5 st[/]4 stانتخاب کرده،
سپس مقدار را با استفاده از دکمه های [ ]7 st[/]6 stتنظیم کنید.

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

اگر افکت بالک  CHORUS ،REVERBیا  DSP1را در قدم  2انتخاب کرده اید ،می توانید سطح بازگشت افکت را با
فشار دادن دکمه [ ]8 stتنظیم کنید.
برای انتخاب دوباره افکت بالک ،گروهبندی و نوع ،از دکمه های [ ]3 st[–]1 stاستفاده کنید .پیکربندی افکت
دوباره انتخاب شده در باکس سمت چپ باال در صفحه نامیش نشان داده می شود.

توضیحات بخاطر بسپارید که در برخی موارد اگر پارامرتهای افکت را درحنی نواختن دستگاه تنظیم کنید ممکن است موجب اجیاد پارازیت شود.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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4

دکمه ] (SAVE) [Iرا برای فراخوانی صفحه نامیش جهت ذخریه سازی افکت ابتکاری خود فشار دهید.

5

از دکمه های [ ]6 st[–]3 stبرای انتخاب مقصد ذخریه سازی افکت استفاده کنید.

6

برای ذخریه سازی افکت دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید.

حداکثر تعداد افکت هایی را که می تواند ذخریه کرد بر اساس بالک افکت متفاوت می باشد.

هنگام بازخوانی افکت ذخریه شده ،از مهان روند قدم های " 5-4انتخاب یک نوع افکت" استفاده کنید.

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

8
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ادیت کردن پارامرتهای EQ

[]B[/]A

[]F

[]I[/]D
[]J[/]E

نوع  EQاصلی دخلواه را انتخاب می کند .این بر روی صدای کل دستگاه تاثری می گذارد.

TYPE

برای ادیت کردن  EQاصلی صفحه  174را مالحظه کنید.

EDIT

باند باالی  EQهر بخش را تقویت یا تضعیف می کند.

EQ HIGH

باند پاینی  EQهر بخش را تقویت یا تضعیف می کند.

EQ LOW

اکوالیزر ( مهچننی " "EQنامیده می شود) یک پردازشگر صوتی است که طیف فرکانس را به چندین باند تقسیم نموده و به منظور
سازمان دهی به واکنش فرکانس می تواند تقویت شده یا قطع شود .معموال اکوالیزرها برای اصالح صدا از بلندگوها و تطبیق با
ویژیگیهای خاص اتاق بکار برده می شوند .برای مثال ،شام می توانید برخی از فرکانس های حمدوده پاینی را زمانیکه در حمیط های باز
و بزرگ مشغول نواختن هستید هرکجا که صدا خیلی "بلند" است قطع کنید  ،یا در فضاهای بسته و در داخل اتاق ها فرکانس های
باال را هرکجا که صدا نسبتا "مرده" و بدون اکو است تقویت کنید.
این دستگاه دارای یک  EQدجییتالی پنج باند خیلی پیرشفته می باشد .با این عملکرد ،یک افکت هنایی—کنرتل تون— را می توان به
خروجی دستگاه خود اضافه کرد .شام می توانید یکی از پنج تنظیامت پیش گزیده موجود برای  EQرا در صفحه نامیش  EQانتخاب
کنید .شام حتی می توانید تنظمیات  EQدخلواه خود را با تنظیم باندهای فرکانس اجیاد کرده ،و تنظیامت را در یکی از دو نوع  EQاصلی
کاربر ذخریه کنید.
پهنای باند (مهچننی " "Shapeیا " "Qنامیده می شود)

هبره

8

0

Freq

HIGH
EQ5

HIGHMID
EQ4

MID
EQ3

LOWMID
EQ2

LOW
EQ1

کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

(فرکانس)
→ پنج باند
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کنسول میکس  -ادیت کردن بلندی صدا و باالنس تونال -

8

174

ادیت و ذخریه سازی  EQاصلی انتخاب شده

1

دکمه [ )EDIT( ]Fرا در صفحه  EQصفحه نامیش کنسول میکس فشار دهید.

2

دکمه های [ ]B]/[Aرا برای انتخاب نوع  EQپیش گزیده بکار بربید.

3

دکمه های [ ]7 st[–]3 stرا برای تقویت یا قطع کردن هر یک از پنج باند بکار بربید.

4

(Qپهنای باند) و ( FREQفرکانس مرکزی) از باند انتخاب شده در قدم  3را تنظیم کنید.

5

دکمه [ ]Hیا ] 1 STORE( [Iیا  )2را برای ذخریه کردن نوع  EQادیت شده فشار دهید.

صفحه نامیش  MASTER EQ EDITفراخوانده می شود.

پارامرتهای تنظیم شده نوع  EQانتخاب شده به صورت خودکار در پاینی صفحه نشان داده می شوند.

دکمه [ ]8 stرا برای تقویت یا قطع کردن هر پنج باند در آن واحد بکار بربید.

برای تنظیم پهنای باند (مهچننی " "Shapeیا " "Qنامیده می شود) ،از دکمه های [ ]1 stاستفاده کنید .مقادیر باالی ،Q
پهنای باند کوتاهرتی دارند.
برای تنظیم ( FREQفرکانس مرکزی) ،از دکمه های [ ]2 stاستفاده کنید .حمدوده  FREQدر دسرتس برای هر باند
متفاوت می باشد.
تا دو نوع از  EQرا می توان اجیاد و ذخریه سازی کرد EQ .ذخریه شده می تواند با استفاده از دکمه های [ ]B[/]Aاز صفحه
نامیش نوار  EQبازخوانی شود.
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گام های اورینتال

 -تنظیم گام های اورینتال -

این عملکرد در بخش عملکردهای اولیه بطور کامل رشح داده شده است .به صفحه  88مراجعه کنید.

اتصاالت
 استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

تنظیامت سوئیچ پایی/کنرتل کننده پایی
ختصیص عملکردهای مشخص به هر پدال پایی
عملکردهای ختصیص داه شده بوسیله تنظیامت کارخانه ای به سوئیچ پایی متصل شده یا کنرتل کننده پایی را می توان تغیری داد —
برای مثال ،به شام اجازه می دهد از سوئیچ پایی برای رشوع/توقف پخش  Styleاستفاده کرده ،یا از کنرتل پایی برای تولید بندهای
زیر و بمی استفاده کنید.

1

توضیحات برای اطالعات درباره چگونگی اتصال یک پدال پایی یا نوع پدال های قابل اتصال ،به قسمت عملکردهای اولیه (صفحه )92
مراجعه کنید.

2

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

9
10

]TAB [E][F] FOOT PEDAL ← [D] CONTROLLER ← [FUNCTION

دکمه های [ ]B[/]Aرا برای انتخاب یکی از دو پدال پایی که می خواهید عملکردی به آن ختصیص داده شود،
استفاده کنید.
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3
4
5

دکمه های [ ]1 stرا برای انتخاب عملکردی که برای پدال مشخص شده در قدم  2ختصیص می یابد مورد
استفاده قرار دهید.
برای اطالعات درباره پارامرتهای دردسرتس ،صفحات  178–176را مالحظه کنید.

توضیحات شام مهچننی می توانید عملکردهای دیگری را نیز به پدال ختصیص دهید-منگنه داخل/خارج آهنگ (صفحه  )148و توالی ثبت (صفحه
 .)164اگر چند عملکرد را به پدال ختصیص دهید ،اولویت به این صورت است :منگنه داخل/خارج آهنگ ← توالی ثبت ← عملکردهای
اختصاص داده شده در اینجا

از دکمه های [ ]8 st[–]2 stبرای تنظیم جزئیات عملکردهای انتخاب شده (قسمتی که عملکرد برایش
بکار گرفته می شود و غریه) استفاده کنید.
بسته به عملکرد انتخاب شده در قدم  3پارامرتهای در دسرتس متفاوتند.
درصورت نیاز ،با استفاده از دکمه [ ]Iپالریته پدال را تنظیم کنید.
عملیات پدال روشن/خاموش ممکن است بر اساس پدال خاصی را که به دستگاه متصل کرده اید متفاوت باشد .برای مثال،
فشار دادن به سمت پاینی بر روی یک پدال ممکن است باعث فعال شدن عملکرد انتخاب شده شود ،در حالیکه فشار دادن
یک پدال متفاوت از سازنده/مارک دیگری ممکن است باعث غری فعال شده عملکرد شود .اگر نیاز است ،این تنظیامت را
برای برعکس کردن عملیات بکار بربید.

n nعملکردهای قابل ختصیص به پدال
عملکردهایی که با "*" مشخص شده اند را فقط برای کنرتل کننده پایی استفاده کنید؛ عملیات مقتضی را نمی توان با یک
سوئیچ پایی انجام داد.
*VOLUME

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

SUSTAIN

به شام اجازه می دهد که کنرتل کننده پایی را برای کنرتل بلندی صدا استفاده کنید .شام می توانید
این عملکرد پدال را برای هر بخش بر روی این صفحه نامیش روشن یا خاموش کنید.

به شام اجازه می دهد پدال را برای کنرتل ساستنی استفاده کنید .زمانیکه شام پدال را فشار داده و
نگاه می دارید ،متام نت های روی صفحه کلید ساستنی طوالنی تری دارند .آزاد کردن پدال ،فورا
مهه نت های ساستنی شده را متوقف (کاهش) می کند .شام می توانید این عملکرد پدال را برای
هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نامیش روشن یا خاموش کنید.

SOSTENUTO

به شام اجازه می دهد پدال را برای کنرتل افکت ساستنیوتو استفاده کنید .اگر شام یا نت یا یک
آکورد از صفحه کلید را نواخته و پدال را فشار دهید در حالیکه نت (ها) را نگاه داشته اید ،نت ها
تا زمانیکه پدال را نگاه داشته اید ساستنی می شوند .اگر چه نت های بعدی ساستنی نخواهند شد.
این ساستنی کردن یک آکورد را امکان پذیر می سازد ،برای مثال ،زمانیکه سایر نت های بصورت
بریده نواخته شوند .شام می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این
صفحه نامیش روشن یا خاموش کنید.

SOFT

به شام اجازه می دهد پدال را برای کنرتل افکت سافت استفاده کنید .فشار دادن پدال باعث کاهش
بلندی صدا و تون نت های نواخته شده را تغیری می دهد .این تنها برای آواهای مناسب خمصوص
خود موثر می باشد .شام می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این
صفحه نامیش روشن یا خاموش کنید.

توضیحات این عملکرد روی هیچیک از آواهای فلوت ارگ تأثری نخواهد گذاشت ،حتی اگر به پدال های پایی
اختصاص داده شده باشد.

10

GLIDE

زمانیکه پدال فشار داده شود ،زیر و بمی تغیری پیدا می کند ،و زمانیکه پدال آزاد شود ،به زیر و بمی
نرمال باز می گردد .پارامرتهای زیر می توانند برای این عملکرد روی این صفحه نامیش تنظیم شوند.

UP/DOWN

تعینی می کند که تغیریات زیر و بمی باال می رود (افزایش می یابد) یا پاینی می رود (کاهش می
یابد).
RANGE

دامنه تغیری زیر و بمی را در نیم پرده ها تعینی می کند.

ON SPEED

رسعت تغیری زیر و بمی را هنگام فرشدن پدال تعینی می کند.

OFF SPEED

رسعت تغیری زیر و بمی را هنگام رها کردن پدال تعینی می کند.

LEFT, RIGHT 1, 2

این عملکرد پدال را برای هر بخش صفحه کلید روشن یا خاموش می کند.

176
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PORTAMENTO

زمانیکه پدال فشار داده شود ،افکت پورتامنتو (یک لغزش یکنواخت مابنی نت ها) را می توان
تولید کرد .پورتامنتو زمانی تولید می شود که نت ها مطابق سبک لگاتو (بعنوان مثال یک نت ،در
حالیکه نت قبلی نگاه داشته شده است ،نواخته شود) نواخته شوند .زمان پورتامنتو را نیز می توان
از طریق صفحه نامیش کنسول میکس (صفحه  )169تنظیم کرد .شام می توانید این عملکرد پدال
را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نامیش روشن یا خاموش کنید.

*PITCH BEND

به شام اجازه می دهد که زیر و بمی نت ها را به طرف باال یا پاینی با استفاده از پدال خم کنید.
پارامرتهای زیر می توانند برای این عملکرد روی این صفحه نامیش تنظیم شوند.

توضیحات این عملکرد روی هیچیک از آواهای فلوت ارگ تأثری نخواهد گذاشت ،حتی اگر به پدال های پایی
اختصاص داده شده باشد.

UP/DOWN

تعینی می کند که تغیریات زیر و بمی باال می رود (افزایش می یابد) یا پاینی می رود (کاهش می
یابد).
RANGE

دامنه تغیری زیر و بمی را درنیم پرده ها تعینی می کند.

LEFT, RIGHT 1, 2
*JOYSTICK +Y/-Y

DSP VARIATION

این عملکرد پدال را برای هر بخش صفحه کلید روشن یا خاموش می کند.

افکت های مدوالسیون را ،مانند ویرباتو ،برای نت های نواخته شده بر صفحه کلید بکار می برد.
شام می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نامیش روشن
یا خاموش کنید.
مانند دکمه [ ]DSP VARI.بر پانل است.

HARMONY/ECHO

مانند دکمه [ ]HARMONY/ECHOاست.

–LYRICS PAGE +/

زمانیکه آهنگ متوقف شده ،شام می توانید به صفحه بعدی/قبلی متن بروید (هربار یک صفحه).

SONG PLAY/PAUSE

مانند دکمه  )PLAY/PAUSE( [F/y y] SONGاست.

–TEXT PAGE +/

STYLE START/STOP
TAP TEMPO
SYNCHRO START
SYNCHRO STOP
INTRO 1–3
MAIN A–D
FILL DOWN
FILL SELF
FILL BREAK
FILL UP
ENDING1-3
FADE IN/OUT
FINGERD/FING ON
BASS

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

–SCORE PAGE +/

زمانیکه آهنگ متوقف شده ،شام می توانید به صفحه بعدی/قبلی اسکور بروید (هربار یک
صفحه).
شام می توانید به صفحه متنی بعدی/قبلی بروید (هربار یک صفحه).
مانند دکمه  ]START/STOP[ STYLE CONTROLاست.
مانند دکمه [ ]TAP TEMPOاست.

مانند دکمه [ ]SYNC STARTاست.
مانند دکمه [ ]SYNC STOPاست.

مانند دکمه های  [III]–[I] INTROاست.

10

مانند دکمه های  [D]–[A] MAIN VARIATIONاست.

یک کامل کننده را می نوازد ،که بصورت اتوماتیک به وسیله بخش اصلی از دکمه پهلویی چپ،
دنبال می شود.
یک کامل کننده را می نوازد.

یک بریک را می نوازد.

یک کامل کننده را می نوازد ،که بصورت اتوماتیک به وسیله بخش اصلی از دکمه پهلویی راست،
دنبال می شود.

مانند دکمه های  [III]–[I] ENDING/rit.است.
مانند دکمه [ ]FADE IN/OUTاست.

پدال بصورت متناوب ما بنی مدهای در باس و فینگر شده سوئیچ می کند (صفحه .)114
دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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BASS HOLD

زمانیکه پدال فشار داده شود  ،نت باس  Styleممتد نگاه داشته خواهد شد ،حتی اگر آکورد در حنی
پخش  Styleتغیری کند .اگر فینگرینگ بر روی " "AI FULL KEYBOARDتنظیم شده باشد،
این عملکرد کار نمی کند.

PERCUSSION

پدال برای نواختن دستگاه کوبه ای انتخاب شده توسط دکمه های [ ]8 st[–]4 stبکار می
رود .شام می توانید از طریق صفحه کلید ،دستگاه کوبه ای دخلواه را انتخاب کنید.

RIGHT 1 ON/OFF

مانند دکمه  [RIGHT 1] PART ON/OFFاست.

توضیحات هنگامی که دستگاه کوبه ای را با فشار دادن یک دکمه روی صفحه کلید انتخاب می کنید ،رسعت
فشار دادن سطح صدای کوبه ای را تعینی می کند.

RIGHT 2 ON/OFF
LEFT ON/OFF

مانند دکمه  [LEFT] PART ON/OFFاست.

تنظیامت تک ملسی بعدی/قبلی را فراخوانی می کند.

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

OTS +/-

مانند دکمه  [RIGHT 2] PART ON/OFFاست.

10
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تنظیامت MIDI
در این بخش ،تنظیامت مربوط به  MIDIرا می توانید برای دستگاه انجام دهید .مدل  PSR-A2000برای شام یک جمموعه شامل ده
برنامه ارایه می کند که به شام اجازه می دهد بسادگی و راحتی دستگاه را با  MIDIیا دستگاه جانبی دیگر مهاهنگ نامیید .مهچننی،
برنامه ها را می توانید ویرایش کرده و ده عدد از آهنا را بعنوان وضعیت اصلی در صفحه  USERذخریه نامیید.
توضیحات

1

3
4

5
6

 .[G] MIDI SETUP FILES ← TAB [E][F] SYSTEM RESETصفحه  190را مالحظه کنید.

صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.
][H] MIDI ← [FUNCTION

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

2

شام می توانید متام وضعیت های اصلی را به صورت یک فایل به یک دستگاه ذخریه  USBذخریه کنید← [I] UTILITY ← [FUNCTION] :

یک وضعیت از پیش برنامه ریزی شده را از صفحه ( PRESETصفحه  )180انتخاب کنید.
اگر شام وضعیت اصلی خود را اجیاد کرده و آن را بر صفحه  USERذخریه کرده اید ،می توانید وضعیت را از صفحه USER
نیز نتخاب کنید.
دکمه [ (EDIT) ]8 tرا برای فراخواندن صفحه نامیش  MIDIبه منظور ادیت کردن وضعیت انتخاب شده
فشار دهید.
برای فراخواندن صفحه نامیش تنظیامت مربوطه از دکمه های  [E][F] TABاستفاده کنید.
•SYSTEM

تنظیامت سیستم ( MIDIصفحه )181

•TRANSMIT

تنظیامت انتقالی ( MIDIصفحه )182

•RECEIVE

تنظیامت دریافتی ( MIDIصفحه )183

•BASS

تنظیامت برای نت صدای بم از آکورد برای پخش  Styleموسیقی از طریق دریافت داده ( MIDIصفحه )184

•CHORD DETECT

تنظیامت برای نوع آکورد برای پخش  Styleموسیقی از طریق دریافت داده ( MIDIصفحه )184

10

هنگامیکه عمل ویرایش کردن را متام کردید ،دکمه [ ]EXITرا برای برگشت به وضعیت انتخابی  MIDIفشار
دهید.
صفحه نامیش نوار  USERرا با استفاده از دکمه  [E][F] TABانتخاب کرده ،سپس برای ذخریه سازی
وضعیت ادیت شده دکمه [ )SAVE( ]6 tرا فشار دهید.
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n nوضعیتهای  MIDIاز پیش برنامه ریزی شده
ALL Parts

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

KBD & STYLE

متامی قسمتها شامل قسمتهای صفحه کلید ( 2 ،RIGHT 1و  ،)LEFTبا استثنای آهنگ انتقال می
یابند.

اصوال مشابه " "ALL PARTSاست به استثنای اینکه قسمتهای صفحه کلید چگونه مدیریت می
شوند .قسمتهای دست راست بصورت " "UPPERبجای  RIGHT 1و  2و قسمت دست چپ
بصورت " "LOWERبکار می رود.

Master KBD

در این تنظیامت ،دستگاه بصورت یک صفحه کلید "اصلی" عمل می کند ،و می تواند یک یا
تعدادی از تولیدگرهای تون یا سایر جتهیزات (مانند کامپیوتر/تناوبگر) را نواخته و کنرتل نامید.

Song

متامی کاناهلای انتقالی به کاناهلای آهنگ  1-16مربوط می شوند .این حالت برای نواختن داده
آهنگ با یک تولیدگر تون جانبی و برای ضبط کردن داده آهنگ روی یک تناوبگر جانبی استفاده
می شود.

Clock Ext

با یک کالک  MIDIبه جای کالک داخلی دستگاه بطور مهزمان (آهنگ ،Style ،مولتی پد ،و
غریه) را پخش یا ضبط کنید .این وضعیت باید هنگامیکه حالت متپو را روی  MIDIمتصل شده به
دستگاه قرار می دهید ،استفاده کنید.

MIDI Accord 1

آکاردئون  MIDIبه شام این امکان را می دهد که با استفاده از صفحه کلید و دکمه های صدای بم/
آکورد روی آکاردئون داده  MIDIرا انتقال داده و دستگاه تولید کننده تون متصل شده را بنوازید.
این وضعیت به شام این امکان را می دهد که ملودهیای روی صفحه کلید را نواخته وپخش Style
موسیقی روی دستگاه را با دکمه های دست چپ کنرتل کنید.

MIDI Accord 2

در کل این عملکرد مشابه " "MIDI Accord 1می باشد ،با این تفاوت که نت های صدای بم/
آکورد که می توانید با دست چپ بنوازید روی آکاردئون  MIDIبه صورت اجرای نت های MIDI

MIDI Pedal 1

دستگاه های پدال  MIDIاین امکان را به شام می دهد که تولید کننده تون متصل شده را با پا
بنوازید (خمصوصا برای نواختن یک تون با صدای بم بسیار آسان می باشد) .این وضعیت به شام
این امکان را می دهد که پایه آکورد را از  Styleموسیقی با یک دستگاه پدال  MIDIنواخته یا کنرتل
نامیید.

به کار می رود.

MIDI Pedal 2
MIDI OFF

این وضعیت به شام این امکان را می دهد که صدای بم از یک  Styleموسیقی را با استفاده از یک
دستگاه پدال  MIDIپخش کنید.
هیچ سیگنال  MIDIفرستاده یا دریافت نمی شود.

10
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تنظیامت سیستم MIDI
توضیحات اینجا در صفحه  SYSTEMدر قدم  4صفحه  179بکار گرفته می شود.
از دکمه های [ ]B[/]Aبرای انتخاب پارامرتها (پاینی) استفاده کنید ،سپس وضعیت  OFF/ONرا با استفاده از دکمه های
[ ]8 st[–]1 stتنظیم کنید.

1 Local Control

وضعیت  Local Controlرا برای هر کدام از قسمت ها خاموش یا روشن کنید .هنگامیکه  Local Controlروی ""ON
باشد ،صفحه کلید دستگاه می تواند تولید کننده تون داخلی اش (درونی) را کنرتل کند ،این عمل امکان می دهد آواهای
داخلی مستقیام از صفحه کلید پخش شوند .اگر وضعیت  Localرا روی " "OFFقرار دهید ،هنگامیکه صفحه کلید را می
نوازید یا از کنرتل کننده ها استفاده می کنید صفحه کلید و کنرتل کننده ها از تولید کننده تون دستگاه جدا می شوند در نتیجه
هیچ نوع صدایی پخش نمی شود .بعنوان مثال ،این وضعیت به شام این امکان را می دهد که از یک تناوبگر  MIDIجانبی
برای پخش آواهای داخلی دستگاه استفاده کرده ،و از صفحه کلید دستگاه برای ضبط نت ها روی تناوبگر جانبی استفاده
نموده و یا یک تولید کننده تون جانبی را پخش نامیید.
اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

 2تنظیم کالک و غریه

CLOCKn n
این وضعیت مشخص می کند که آیا دستگاه توسط کالک داخلی خود کنرتل می شود یا توسط سیگنال کالک MIDI

دریافت شده از طریق یک کالک جانبی .هنگامیکه دستگاه بتنهایی استفاده شده یا از صفحه کلید اصلی جهت کنرتل
دستگاههای جانبی استفاده می شود وضعیت  INTERNALروی حالت عادی تنظیم  Clockقرار می گرید .چنانچه از
دستگاه با یک تولید کننده تون جانبی MIDI ،کامپیوتر ،یا سایر دستگاههای  MIDIاستفاده می کنید ،و مایلید که دستگاه را
توسط یکی از این وضعیت ها مهزمان نامیید ،این پارامرت را روی یکی از گزینه های مناسب ،USB 1 ،MIDI :یا  USB 2قرار
دهید .در این حالت مطمئن شوید که دستگاه جانبی بطور مناسبی متصل شده است (بعنوان مثال به ترمینال MIDI IN
دستگاه) ،و انتقال سیگنال کالک  MIDIنیز بطور مناسب می باشد.
توضیحات اگر کالک به چیزی بجز  INTERNALتنظیم شده باشد ،Style ،آهنگ یا مولتی پد نمی توانند از دکمه های پانل پخش شوند.

TRANSMIT CLOCKn n
وضعیت انتقالی ( )F8کالک  MIDIرا روشن یا خاموش می کند .هنگامیکه آنرا روی  OFFقرار می دهید ،حتی اگر یک
آهنگ یا  Styleموسیقی نواخته شود هیچ داده کالک  MIDIیا داده رشوع/توقف منتقل نمی شود.

10

RECEIVE TRANSPOSEn n

این حالت مشخص می کند که آیا تنظیم ترانسپوز دستگاه برای اجرای نت دریافت شده توسط آلت موسیقی و از طریق
 MIDIبکار گرفته می شود یا خری.
START/STOPn n

این وضعیت مشخص می کند که آیا پیام های ورودی ( FAرشوع) و ( FCتوقف) روی آهنگ یا  Styleموسیقی تاثریی
دارند یا خری.

( 3 MESSAGE SWسوئیچ پیغام)
SYS/EX.n n
تنظیم " "Txانتقال  MIDIاز طریق پیامهای اجرایی سیستم  MIDIرا روشن یا خاموش می کند .تنظیم " "Rxدریافت و
تشخیص MIDIاز طریق پیامهای اجرایی سیستم  MIDIتولید شده توسط دستگاه جانبی را روشن یا خاموش می کند.

CHORD SYS/EX.n n
تنظیم " "Txانتقال  MIDIاز داده اجرایی آکورد ( MIDIتشخیص روت و نوع آکورد) را روشن یا خاموش می کند .تنظیامت
" "Rxدریافت  MIDIرا خاموش یا روشن می کند و آکورد  MIDIبدون داده های تولید شده با دستگاه جانبی را تشخیص
می دهد.
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تنظیامت انتقال MIDI
توضیحات اینجا در صفحه  TRANSMITدر قدم  4در صفحه  179بکار گرفته می شود .این مورد تعینی می کند که کدام قسمت ها
به صورت داده های  MIDIارسال و داده ها به کدام کانال  MIDIفرستاده خواهند شد.

هنگامیکه داده روی کانال (ها) منتقل
می شود نقطه های مربوط به هر کانال
( )1-16به آرامی چشمک می زنند.

1

از دکمه های [ ]B[/]Aیا [ ]2 st[/]1 stبرای انتخاب قسمت مربوط به تنظیامت انتقال استفاده کنید.
بجز دو قسمت پاینی ،ترتیب قسمت ها با مواردی که قبال در بخش عملکردهای اولیه توضیح داده شده است مشابه می
باشد.
UPPER

یک قسمت صفحه کلید در سمت راست نقطه تقسیم برای آواهای ( RIGHT 1و/یا  ) 2نواخته می شود.

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

LOWER

2
3

10

یک قسمت صفحه کلید در سمت چپ نقطه تقسیم برای آواها نواخته می شود .با روشن یا خاموش شدن دکمه []ACMP
این حالت تاثریی نخواهد دید.

از دکمه های [ ]3 stبرای انتخاب یک کانال که از طریق آن قسمت انتخاب شده جابجا خواهند شد استفاده
کنید.
توضیحات چنانچه کانال انتخابی مشابه ای برای چندین قسمت متفاوت در نظر گرفته شود ،پیام انتقالی  MIDIبه یک کانال منفرد تغیری یافته و در نتیجه
صدای ناخواسته ای اجیاد شده و باعث اجیاد اشکال احتاملی روی دستگاه متصل شده  MIDIمی شود.
توضیحات آهنگ های حمافظت شده نمی توانند منتقل گردند حتی در صورتیکه به کانال های آهنگ مناسب  1-16جهت انتقال تنظیم شده باشند.

از دکمه های [ ]8 st[–]4 stبرای تعینی انواع داده هایی که فرستاده می شوند استفاده کنید.
پیام های  MIDIکه در زیر آمده است بر روی صفحه نامیش  TRANSMIT/RECEIVEمی توانند تنظیم گردند.
( NOTEاجراهای نت)�������������������������	صفحه 155
( CCتغیری کنرتل) ������������������������������	صفحه 155
( PCتغیری برنامه) ������������������������������	صفحه 155
( PBبند زیر و بمی)�����������������������������	صفحه 155
( ATبعدازملس)����������������������������������	صفحه 155
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تنظیامت دریافت MIDI
توضیحات اینجا در صفحه  RECEIVEدر قدم  4در صفحه  179بکار گرفته می شود .این مورد تعینی می کند که کدام قسمت ها
داده های  MIDIرا دریافت کرده و داده ها از کدام کانال  MIDIدریافت خواهند شد.

هر زمان که داده ای از روی کانال (ها) دریافت می شود نقطه
های مربوط به هر کانال ( )1-16به آرامی چشمک می زنند.

1
2

دکمه های [ ]B[/]Aیا [ ]2 st[/]1 stرا برای انتخاب کانالی باید دریافت شود بکار بربید.
 PSR-A2000می تواند پیغام های  MIDIرا در  32کانال ( 16کانال  2 xپورت) با اتصال  USBدریافت کند.
از دکمه های [ ]3 stبرای انتخاب قسمتی که از طریق آن کانال انتخاب شده دریافت خواهد شد استفاده کنید.
بجز دو قسمت پاینی ،ترتیب قسمت ها با مواردی که قبال در قسمت عملکردهای اولیه توضیح داده شده است مشابه می
باشد.
اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

KEYBOARD

پیام های دریافت شده می تواند اجرای صفحه کلید دستگاه را کنرتل نامید.

EXTRA PART 1-5

3

پنج قسمت خاص برای دریافت و پخش داده  MIDIوجود دارد .معموال ،این قسمت ها توسط دستگاه مورد استفاده قرار
نمی گریند دستگاه  PSR-A2000می تواند بصورت یک تولید کننده تون  32کاناله و چند تون مولتی تیمربال توسط پنج
قسمت اضافه شده به قسمت ها مورد استفاده قرار گرید.
از دکمه های [ ]8 st[–]4 stبرای تعینی انواع داده هایی که دریافت می شوند استفاده کنید.
انتقال  /دریافت  MIDIاز طریق ترمینال تام درایو  USBو ترمیناهلای MIDI

ارتباط بنی ترمیناهلای [ ]MIDIو ترمینال [ ]USBکه می توانند جهت انتقال/دریافت  32کانال ( 16کانال  2 xپورت) از پیام های
 MIDIمورد استفاده قرار بگریند به صورت زیر است:
 lانتقال MIDI

جک []USB TO HOST

10

 lدریافت MIDI

جک []MIDI OUT

جک [ ]USB TO HOSTجک []MIDI IN

اداره پورت
USB2

USB1

ادغام
MIDI/USB 01–16

USB2
01–16

MIDI/USB1
01–16
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تنظیم نت باس برای نواختن  Styleموسیقی از طریق دریافت MIDI
توضیحات اینجا در صفحه  BASSدر قدم  4صفحه  179بکار گرفته می شوند .این تنظیامت به شام امکان تعینی نت باس را برای
پخش  ،Styleبر پایه پیغام های نت دریافت شده از طریق  MIDIمی دهند .پیام های دریافت شده از کانال (ها) که روی " "ONقرار
دارند بصورت نت باس از آکورد  Styleموسیقی تشخیص داده می شود .نت باس بدون در نظر گرفتن تنظیامت [ ]ACMPیا نقطه
تقسیم تشخیص داده خواهند شد .هنگامیکه چندین کانال بصورت مهزمان روی " "ONتنظیم می شوند ،نت باس از داده MIDI
دریافت شده از کانال تشخیص داده می شود.

1
 2دکمه های [

دکمه های [ ]B]/[Aرا برای انتخاب کانال بکار بربید.

اتصاالت -استفاده از دستگاه خود با سایر دستگاهها -

 ]8 st[–]1 stرا برای تنظیم کانال دخلواه به  ONیا  OFFبکار بربید.
شام مهچننی می توانید متام کانال ها را با فشار دادن دکمه ] (ALL OFF) [Iبه خاموش  OFFتنظیم کنید.

تنظیم نوع آکورد برای  Styleموسیقی از طریق دریافت MIDI
توضیحات اینجا در صفحه  CHORD DETECTدر قدم  4صفحه  179بکار گرفته می شوند .این تنظیامت به شام امکان تعینی نوع
آکورد را برای پخش  ،Styleبر پایه پیغام های نت دریافت شده از طریق  MIDIمی دهند .پیام های روشن/خاموش نت دریافت شده
از کانال (هایی) که روی " "ONقرار دارند بصورت نت هایی برای تشخیص آکوردها در پخش  Styleتشخیص داده می شوند.
آکوردهای تشخیص داده شده بسته به نوع انگشت گذاری متفاوت می باشند .انواع آکورد بدون در نظر گرفتن تنظیامت [ ]ACMPیا
نقطه تقسیم تشخیص داده خواهند شد .هنگامیکه چندین کانال بصورت مهزمان روی " "ONتنظیم می شوند ،نوع آکورد از داده
 MIDIدریافت شده از کانال تشخیص داده می شود.

10

نحوه عملکرد اصوال مشابه با صفحه نامیش  BASSباال می باشند.
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کارایی

 -اجرای تنظیامت رسارسی -

CONFIG 1
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

[TAB [E][F] CONFIG 1 ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

پارامرت دخلواه را انتخاب
کنید:
 1فید داخل/خارج
 2مرتونوم
 3قفل پارامرت
 4تپ

( 1 Fade In/Outفید داخل/خارج)
این پارامرتها رفتار را هنگامی که پخش  Styleیا آهنگ با دکمه [ ]FADE IN/OUTفید داخل/خارج می شوند تعینی می کند.
[]4 st

FADE OUT
TIME

VOLUME

میزان سطح صدای مرتونوم را تعینی می کند.
تعینی می کند که آیا یک تکیه زنگ در رضبه اول هر نشانگر به صدا در خواهد آمد یا خری.

TIME
SIGNATURE

میزان تاثری زمانی صدای مرتونوم را تعینی می کند.

[]5 st

FADE OUT
HOLD TIME

( 2 Metronomeمرتونوم)
[]2 st
]–[3 st
[]5 st
]/[6 st
[]7 st

SOUND

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

[]3 st

FADE IN TIME

مدت زمانی را که طول می کشد تا بلندی صدا در فید داخل از حداقل به حداکثر برسد را
تعینی می کند (دامنه  20.0-0ثانیه).
مدت زمانی را که طول می کشد تا بلندی صدا در فید داخل از حداکثر به حداقل برسد را
تعینی می کند (دامنه  20.0-0ثانیه).
مدت زمانی را که بلندی صدا در ادامه فید خارج در  0باقی می ماند تعینی می کند (دامنه
 5.0-0ثانیه).

( 3 Parameter Lockقفل پارامرت)
این عملکرد برای "قفل" کردن پارامرتهای خاصی (افکت ،نقطه تقسیم ،غریه) برای قابل انتخاب ساختن آن ها از طریق
پانل کنرتل — به بیان دیگر ،به جای تغیری کردن از طریق حافظه رجیسرت ،تنظیامت تک ملسی ،یابنده موزیک ،یا داده های
توالی و آهنگ مورد استفاده قرار می گرید.
از دکمه های [ ]7 st[–]1 stبرای انتخاب پارامرت دخلواه استفاده کرده ،سپس آن را با دکمه [)MARK ON( ]8 s
قفل کنید .برای گشودن قفل دکمه ] (MARK OFF) [8 tرا فشار دهید.
( 4 Tapتپ)
این عملکرد به شام امکان تنظیم صدا و رسعت درام را می دهد که هنگام استفاده از عملکرد تپ صدا خواهد داد.
PERCUSSION
دستگاه را انتخاب می کند.
]–[2 st
[]4 st
VELOCITY
رسعت را انتخاب می کند.
]/[5 st
[]6 st
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CONFIG 2
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

[TAB [E][F] CONFIG 2 ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

مشخص می کند زمانیکه یکی از دکمه های  VOICEفشار داده می شود صفحه نامیش
انتخاب آوا چگونه باز شود.

]/[1 st
[]2 st

VOICE CATE
GORY BUTTON
OPTIONS

]/[3 st
[]4 st

DISPLAY VOICE
NUMBER

]/[5 st
[]6 st

 DISPLAY STYLEانتخاب می کند که در صفحه نامیش انتخاب  ،Styleمتپوی پیش فرض هر  Styleدر باالی
نام  Styleنامیش داده شده یا خری.
TEMPO

OPEN & SELECT

صفحه نامیش انتخاب آوا را با آوای قبلی انتخاب شده در گروه آوا که به صورت خودکار
انتخاب شده ،باز می کند (زمانی که یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEفشار داده
شده باشد).

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

OPEN ONLY

صفحه نامیش انتخاب آوا را با آوای کنونی انتخاب شده ،باز می کند (زمانی که یکی از
دکمه های  VOICEفشار داده شده باشد).

مشخص می کند که آیا بانک و شامره آوا در صفحه نامیش انتخابی آوا نشان داده شده است
یا خری .هنگامیکه یک آوا را از طریق یک آلت موسیقی  MIDIانتخاب می کنید این حالت
زمانی مفید می باشد که می خواهید  MSB/LSBانتخابی بانک و شامره تغیری برنامه ای که
مایلید مشخص نامیید چک کنید.
توضیحات شامره های نشان داده شده در این قسمت از " "1رشوع می شوند .در نتیجه شامره های
تغیری برنامه  MIDIواقعی یک شامره پاینی ترند ،زیرا آن سیستم شامره از " "0آغاز می شود.
توضیحات برای آواهای  ،GSشامره آوای صفحه نامیش موجود نمی باشد (شامره های تغیری برنامه
نشان داده نمی شوند).

11

[/]7 st
[]8 st
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 POPUP DISPLAYزمانی را که پنجره های پاپ آپ بسته می شوند تعینی می کند( .پنجره های پاپ آپ
هنگامی که دکمه هایی را مانند  TRANSPOSE ،TEMPOیا  UPPER OCTAVEو غریه
TIME
فشار می دهید نامیش داده می شوند).
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MEDIA
شام می توانید عملیات مربوط به مدیای مهمی را برای دستگاه اجرا کنید .کلمه "مدیا" اشاره دارد به دستگاه ذخریه .USB
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

[TAB [E][F] MEDIA ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

مدیای دخلواه را که می خواهید حافظه باقیامنده اش را بررسی (" "PROPERTYرا در پاینی
مالحظه کنید) یا مدیا را فرمت کنید (بخش عملکردهای اولیه ،صفحه  94را مالحظه
کنید) انتخاب می نامید.

[]B[/]A

DEVICE LIST

[] F

PROPERTY

صفحه نامیش مالکیت مدیای انتخاب شده توسط دکمه های [ ]B[/]Aرا باز می کند .شام
می توانید میزان حافظه باقیامنده بر این رسانه را بررسی کنید.

[]H

FORMAT

]/[3 st
[]4 st

مدیای انتخاب شده با دکمه های [ ]B[/]Aرا فرمت می کند .به بخش عملکردهای اولیه
مراجعه کنید (صفحه .)94

SONG AUTO
OPEN

توضیحات حافظه باقیامنده نامیش داده شده یک مقدار تقریبی است.

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

عملکرد باز کردن خودکار آهنگ را روشن یا خاموش می کند .هنگامی که روی ""ON
تنظیم شده و رسانه انتخاب شده در لیست دستگاه ها در باال وارد شده باشد ،دستگاه به
صورت خودکار اولنی آهنگ در مدیا را فراخوانی می کند.

11
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OWNER
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

[TAB [E][F] OWNER ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

[]D

BACKUP

[]E

RESTORE

[]I

OWNER NAME

]/[4 st
[]5 st

LANGUAGE

]/[7 st
[]8 st

VERSION

11
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به شام امکان گرفتن پشتیبان از متام داده های روی دستگاه را بر یک دستگاه ذخریه  USBمی
دهد .به بخش عملکردهای اولیه مراجعه کنید (صفحه .)32
فایل پشتیبان را از دستگاه ذخریه  USBبارگذاری می کند.

به شام امکان وارد کردن نامتان را به عنوان مالک می دهد .هنگامی که دستگاه را روشن می
کنید نام مالک در صفحه نامیش آغازین نشان داده می شود .به بخش عملکردهای اولیه
مراجعه کنید (صفحه .)17

زبان مورد استفاده را برای نامیش پیغام ها تعینی می کند .هنگامی که این تنظیم را تغیری
دهید ،متام پیغام ها در زبان انتخاب شده نامیش داده خواهند شد.

شامره ورژن این دستگاه را نامیش می دهد.

SYSTEM RESET
دو روش ری ست در صفحه نامیش  SYSTEM RESETوجود دارد :بازگرداندن به حالت کارخانه و ری ست سفارشی.
صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

[TAB [E][F] SYSTEM RESET ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

ری ست سفارشی (صفحه 190
را مالحظه کنید)

بازگرداندن به حالت کارخانه
(زیر را مالحظه کنید )

بازگرداندن به حالت کارخانه—بازیابی تنظیامت برنامه ریزی شده کارخانه

1

این عملکرد به شام امکان بازیابی وضعیت دستگاه را به تنظیامت کارخانه اصلی می دهد.
قلم دخلواه را برای بازیابی با استفاده از دکمه های [ ]3 st[–]1 stانتخاب کرده و با فشار دادن دکمه
[ (MARK ON) ]4 sیک عالمت تیک به آن اضافه کنید.
برای برداشتن تیک ،دکمه ] (MARK OFF) [4 tرا فشار دهید.

MIDI SETUP
USER EFFECT
MUSIC FINDER
FILES & FOLDERS

REGIST

2

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

SYSTEM SETUP

پارامرتهای راه اندازی سیستم را به تنظیامت اصلی کارخانه باز می گرداند .به  Data Listها برای
جزئیات پارامرتهایی که به راه اندازی سیستم تعلق دارند ،رجوع کنید.

تنظیامت  MIDIشامل قالبهای  MIDIرا در صفحه نامیش نوار  USERبه حالت اصلی کارخانه باز
می گرداند.
تنظیامت افکت کاربر شامل انواع افکت  USERو انواع  EQاصلی کاربر را که در صفحه نامیش
کنسول میکس اجیاد شده است را به تنظیامت اصلی کارخانه باز می گرداند.
داده های یابنده موزیک ( متام رکوردها) را به تنظیامت اصلی کارخانه باز می گرداند.

متام فایل ها و پوشه های ذخریه شده در صفحه نامیش نوار  USERرا شامل پوشه گسرتشی
 Expansionپاک
می کند.

11

به طور موقت تنظیامت حافظه رجیسرت از بانک انتخاب شده را پاک می کند .عملیات مشاهبی را
مهچننی می توان با روشن کردن کلید ] [ (آماده باش/روشن) در حالیکه کلید ( B5راست ترین
کلید  Bروی صفحه کلید) را نگاه داشته اید ،انجام داد.

دکمه [ )FACTORY RESET( ]Dرا برای اجرای عملیات بازگرداندن به حالت کارخانه برای متامی اقالم تیک
خورده ،فشار دهید.
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ری ست سفارشی – ذخریه سازی و فراخوانی تنظیامت ابتکاری خود به عنوان یک فایل
برای اقالم زیر ،شام می توانید تنظیامت ابتکاری خود را بعنوان یک فایل ذخریه کرده و در آینده فراخوانی کنید.

1
 2صفحه نامیش عملیات را فراخوانی کنید.

تنظیامت دخلواه را برای دستگاه انجام دهید.

3

4

[TAB [E][F] SYSTEM RESET ← [I] UTILITY ← ]FUNCTION

یکی از دکمه های [ ]I]–[Fرا برای فراخوانی صفحه نامیش مربوطه برای ذخریه سازی داده های خود فشار
دهید.
جمموعه پارامرتهای صفحات نامیش خمتلف ] [I] UTILITY ← [FUNCTIONبه وسیله
یک فایل راه اندازی سیستم اداره می شود .به  Data Listها برای جزئیات پارامرتهایی که
به راه اندازی سیستم تعلق دارند ،رجوع کنید.

[]F

SYSTEM SETUP
FILES

[]G

MIDI SETUP
FILES

[]H

USER EFFECT
FILES

تنظیامت افکت کاربر شامل انواع افکت کاربر و انواع  EQاصلی کاربر را که در صفحه
نامیش کنسول میکس اجیاد شده است ،توسط یک فایل مدیریت و کنرتل می شوند.

[]I

MUSIC FINDER
FILES

متامی رکوردهای اجیاد شده و پیش گزیده یابنده موزیک توسط یک فایل اداره می شود.

تنظیامت  MIDIشامل قالبهای  MIDIدر صفحه نامیش نوار  USERتوسط یک فایل اداره
می شود.

از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب یکی از نوارهایی (بجز  )PRESETکه تنظیامت شام ذخریه خواهد
شد استفاده کنید.

5
 6برای بازخوانی فایل خود ،دکمه های دخلواه [ ]–[ ] را در صفحه نامیش
سپس فایل دخلواه را انتخاب کنید.

کارایی  -اجرای تنظیامت رسارسی -

دکمه ] (SAVE) [6 tرا برای ذخریه سازی فایل خود فشار دهید.
F

11
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 SYSTEM RESETفشار داده،

عیب یابی
کلی

صدای تیک یا رضبه ناگهانی هنگامی که دستگاه روشن یا خاموش می شود ،شنیده
می شود.
نویز از بلندگوهای دستگاه شنیده می شود.

جریان الکرتیکی برای دستگاه بکار برده می شود .این حالت طبیعی است.
نویز ممکن است بخاطر استفاده از دستگاه تلفن مهراه و یا زنگ زدن آن در نزدیک
دستگاه ،شنیده شود .دستگاه تلفن مهراه را خاموش کرده ،یا آن را در فاصله دورتری از
دستگاه بکار بربید.

در اینجا یک تفاوت حمسوس ما بنی کیفیت صدا ما بنی نت های خمتلف نواخته شده از این طبیعی بوده و نتیجه سیستم نمونه برداری دستگاه می باشد.
صفحه کلید وجود دارد.
برخی از آواها دارای یک صدای حلقه ای هستند.

مقداری نویز و ارتعاش قابل توجه بر اساس نوع آوا در زیر و بمی باالتر وجود دارد.

سطح صدای کلی بسیار کم است ،یا ،صدایی شنیده نمی شود.

ممکن است سطح صدای اصلی بر روی مقدار بسیار کم تنظیم شده باشد .آن را بر روی
سطح مناسب با استفاده از صفحه مدرج [ ]MASTER VOLUMEتنظیم کنید.
متام بخشهای صفحه کلید بر روی خاموش تنظیم شده اند .از دکمه PART ON/OFF
] [LEFT]/]RIGHT 2[/[RIGHT 1برای روشن کردن آن استفاده کنید.

سطح صدای بخشهای جمزا ممکن است بر روی مقدار بسیار کم تنظیم شده باشد .سطح
صدا را در صفحه نامیش  BALANCEافزایش دهید (صفحه .)56

مطمئن شوید که کانال دخلواه بر روی  ONتنظیم شده است (صفحات .)62 ،55

هدفون ها متصل شده اند و خروجی به بلندگوها غری فعال شده اند .هدفون ها را در
آورید.

دکمه [ ]FADE IN/OUTروشن است ،صدا را قطع می کند .دکمه []FADE IN/OUT
را برای خاموش کردن عملکرد فشار دهید.

صدا از شکل طبیعی افتاده یا دارای نویز است.

بلندی صدا ممکن است بر روی مقدار زیادی باشد .مطمئن شوید که تنظیامت سطح
صدای مربوطه مناسب باشد.

متامی نت های نواخته شده در یک زمان به صدا در نمی آیند.

شام احتامال از حداکثر تعداد چند آوایی (صفحه  )196دستگاه جتاوز کرده اید .زمانیکه
از حداکثر تعداد چند آوایی جتاوز کنید ،صدای نت های اولیه نواخته شده متوقف شده
و اجازه می دهد که نت های نواخته شده در آخر به صدا درآیند.

این موضوع می تواند بر اثر تنظیامت افکت ها یا رزونانس فیلرت خاصی اجیاد شده باشد.
تنظیامت افکت یا فیلرت را بررسی کرده و آن ها را تغیری دهید (صفحهات .)170 ،168

برخی کاراکرتهای نام فایل/پوشه آشفته و درهم هستند.

تنظیامت زبان تغیری کرده است .زبان مناسب را برای نام فایل/پوشه تنظیم کنید (صفحه
.)16

صفحه نامیش اصلی ظاهر نمی شود حتی زمانیکه دستگاه روشن است.

این ممکن است زمانی اتفاق بیافتد که یک دستگاه ذخریه  USBبر روی دستگاه نصب
شده باشد .نصب برخی از دستگاههای ذخریه  USBممکن است باعث بروز یک بازه
زمانی طوالنی ما بنی روشن کردن دستگاه و ظاهر شدن صفحه نامیش اصلی شود.
برای جلوگریی از این ،بعد از قطع کردن دستگاه ذخریه  ،دستگاه را روشن کنید.

یک فایل موجود نشان داده نمی شود.

پسوند فایل (، .MIDغریه) ممکن است تغیری کرده یا حذف شده باشد .با اضافه کردن
پسوند مناسب بر روی کامپیوتر ،به صورت دستی نام آن را تغیری دهید.

هنگامی که دستگاه روشن می شود ،پیام
" "The USB storage devices cannot be authenticated.ظاهر می شود.

اگر یک بسته گسرتشی حمافظت شده بر دستگاه نصب شده است ،به منظور استفاده از
آواها یا  Stylesموجود در بسته گسرتشی شام نیاز خواهید داشت که دستگاه ذخریه
 USBرا که برای نصب مورد استفاده قرار گرفته بود متصل کنید .دستگاه ذخریه USB
مناسب را به دستگاه وصل کرده و دستگاه را دوباره روشن کنید.

فایلهای داده با نامهای بیشرت از  50کاراکرت را نمی توان با این دستگاه اداره کرد .نام
فایلها را برای کاهش تعداد کاراکرتهای آن به  50یا کمرت تغیری دهید.
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عیب یابی

سطح صدای صفحه کلید از سطح صدای پخش آهنگ Style/کمرت است.

سطح صدای بخش های صفحه کلید ممکن است بر روی مقدار خیلی کم تنظیم شده
باشد .بلندی صدا را در صفحه نامیش  BALANCEافزایش دهید (صفحه .)56

آوا
آوای انتخاب شده از صفحه نامیش انتخاب ساز به آوا در نمی آید.

چک کنید که آیا بخش انتخاب شده روشن است (صفحه .)37

یک صدای غریب "دارای اعوجاج" یا "دوگانه" اجیاد می شود .هربار که کلیدها
نواخته می شوند صدا اندکی متفاوت است.

بخش های  RIGHT 1و  RIGHT 2روی " "ONتنظیم شده و هر دو بخش برای
نواختن یک آوای مشابه تنظیم شده اند .بخش  RIGHT 2را خاموش کرده یا آوای یکی
از بخش ها را تغیری دهید.

برخی از آواها به اندازه یک اکتاو در زیر و بمی پرش خواهند داشت زمانیکه در
رجیسرتهای باالتر یا پایینرت نواخته شوند.

برای انتخاب آوا برای حمدوده کلیدهای دست راست ،دکمه PART SELECT
] [RIGHT 1را فشار دهید .برای آوایی که در حمدوده دست راست الیه بندی شده
است ،دکمه  ]RIGHT 2[ PART SELECTرا فشار دهید .برای انتخاب آوا برای
حمدوده کلیدهای دست چپ ،دکمه  [LEFT] PART SELECTرا فشار دهید.

این حالت طبیعی است .برخی آواها دارای حمدودیت زیر و بمی بوده که زمانیکه به آن
می رسند ،باعث این نوع جابجایی در زیر و بمی می شوند.

Style

حتی وقتی دکمه [ ]START/STOPفشار داده می شود  Styleآغاز نمی شود.
تنها کانال ریتم نواخته می شود.

 Stylesدستگاه ذخریه  USBنمی توانند انتخاب شوند.

کانال ریتم  Styleانتخاب شده ممکن است دارای هیچ داده ای نباشد .دکمه []ACMP
را روشن کرده و قسمت دست چپ را به منظور به صدا در آوردن بخش ممتد Style
روی صفحه کلید بنوازید.

مطمئن شوید که عملکرد ممتد خودکار روشن باشد ،دکمه [ ]ACMPرا فشار دهید.
شام ممکن است کلیدهای حمدوده دست راست از صفحه کلید را می نوازید .مطمئن
شوید که کلیدهای حمدوده آکورد از صفحه کلید را می نوازید.

اگر سایز داده های  Styleبزرگ باشد ( در حدود  120کیلو بایت یا بیشرت)  Styleرا
نمی توان انتخاب کرد زیرا که داده ها برای این دستگاه حجیم هستند.

آهنگ
آهنگ را نمی توان انتخاب کرد.

ممکن است که تنظیامت زبان تغیری کرده است .زبان مناسب را برای نام فایل آهنگ
تنظیم کنید.

پخش آهنگ رشوع نمی شود.

آهنگ در انتهای داده های آهنگ متوقف شده است .به ابتدای آهنگ با فشار دادن دکمه
 (STOP) ]n[ SONGبازگردید.

اگر سایز داده های آهنگ بزرگ باشد ( در حدود  300کیلو بایت یا بیشرت) آهنگ را
نمی توان انتخاب کرد زیرا که داده ها برای این دستگاه حجیم هستند.

در حالتیکه برای یک آهنگ حفاظت از نوشته شدن بکار برده شده باشد
(" "Prot. 2 Editدر قسمت چپ باالی نام آهنگ نامیش داده شده باشد) ،فایل اصلی
ممکن در پوشه مشابه قرار نداشته باشد .آن را نمی توان پخش کرد مگر اینکه فایل اصلی
(" "Prot.2 Origدر قسمت چپ باالی نام آهنگ نامیش داده شده باشد) در مهان
پوشه موجود باشد.

عیب یابی

در حالتیکه برای یک آهنگ حفاظت از نوشته شدن بکار برده شده باشد
(" "Prot. 2 Editدر قسمت چپ باالی نام آهنگ نامیش داده شده باشد) ،نام فایل
اصلی ممکن است تغیری کرده باشد .نام فایل را به نام فایل اصلی (" "Prot.2 Origدر
قسمت چپ باالی نام آهنگ نامیش داده شده باشد) تغیری نام دهید.

در حالتیکه برای یک آهنگ حفاظت از نوشته شدن بکار برده شده باشد
(" "Prot. 2 Editدر قسمت چپ باالی نام آهنگ نامیش داده شده باشد) ،ایکون فایل
ممکن است تغیری کرده باشد .برای آهنگ هایی که حفاظت از نوشته شدن بکار برده
شده باشد ،زمانیکه ایکون فایل اصلی تغیری کرده باشد نمی توان آن را پخش کرد.
پخش آهنگ قبل از امتام آهنگ متوقف می شود.

عملکرد راهنام روشن شده است( .در این حالت ،پخش "منتظر" برای نواختن کلید
صحیح می باشد ).دکمه [ ]GUIDEرا برای خاموش کردن عملکرد راهنام فشار دهید.

شامره میجر با آنچه در اسکور در صفحه نامیش موقعیت آهنگ با فشار دادن دکمه
های ) [G] (REW) / [H] (FFظاهر می شود ،متفاوت است.

این زمانی اتفاق می افتد که پخش داده های موسیقی برای یک متپو ثابت و مشخص
تنظیم شده باشد.

متپو ،رضبان ،میجر و کتابچه نت بصورت صحیحی نامیش داده نمی شوند.

برخی داده های آهنگ برای دستگاه با تنظیامت "متپو آزاد" خاصی رکورد شده اند.
برای این داده های آهنگ ،متپو ،رضبان ،میجر و کتابچه نت بصورت صحیحی نامیش
داده نمی شوند.

زمانیکه یک آهنگ پخش می شود برخی کاناهلا نواخته نمی شوند.
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پخش این کانال ها ممکن است بر روی " "OFFتنظیم شده باشد .پخش کانال هایی را
که بر روی " "OFFتنظیم شده اند را فعال کنید (صفحه .)62

عملکرد صدای USB

پیام " "This drive is busy now.ظاهر شده ،و رکورد کردن بی نتیجه مانده است .مطمئن شوید که از یک دستگاه ذخریه سازی  USBسازگار استفاده کنید (صفحه .)93
مطمئن شوید که دستگاه ذخریه  USBحافظه کافی دارد (صفحه .)81

اگر از یک دستگاه حافظه  USBاستفاده می کنید که داده ها بر آن ضبط شده اند ،اول
بررسی کنید که هیچ داده مهمی روی دستگاه باقی نامنده باشد ،سپس آن را فرمت کنید
(صفحه  )94و دوباره برای رکورد کردن سعی کنید.

فایل های صوتی نمی توانند انتخاب شوند.

فرمت فایل ممکن است با دستگاه سازگار نباشد .فقط فایل های فرمت  WAVسازگار
هستند .فایل های حمافظت شده  DRMنمی توانند پخش شوند.

فایل رکورد شده با بلندی صدای متفاوتی نسبت به زمانی که ضبط می شد پخش
می شود.

بلندی صدای پخش صوتی تغیری یافته است .تنظیم مقدار صدا به  100فایل را در مهان
بلندی صدایی که ضبط شده بود پخش می کند (صفحه .)81

کنسول میکس
زمانیکه یک آوای ریتمی ( کیت درام ،غریه) از آهنگ یا  Styleاز طریق میکرس تغیری
می کند ،صداها بنظر عجیب و متفاوت از آنچه که انتظار می رود بنظر می رسند.

زمانیکه آواهای رضبی/ریتمیک (کیت های درام ،غریه) از یک  Styleو پارامرت
 VOICEرا از یک آهنگ تغیری می کنند ،تنظیامت جزئی مربوط به آوای درام ری ست
می شوند ،در برخی اوقات شام ممکن است قادر به بازیابی صدای اصلی نباشید .در
حالت پخش آهنگ ،شام می توانید با بازگشت به آغاز آهنگ و پخش آن از آن نقطه،
صدای اصلی را بازیابی کنید .در حالت پخش  ،Styleشام می توانید صدای اصلی را با
انتخاب دوباره مهان  Styleبازیابی کنید.

پدال پایی
تنظیم روشن/خاموش سوئیچ پایی متصل شده به جک  FOOT PEDALبرعکس
شده است.

دستگاه را خاموش کرده ،سپس آن را بدون فشار دادن سوئیچ پایی دوباره روشن کنید.

عیب یابی
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چارت دکمه پانل
شامره	��������������������.مربوط به عدد "کنرتل های پانل" در صفحه  12است.
دکمه/کنرتل��������������	نشان دهنده دکمه/کنرتلگری است که باید در ابتدا برای وارد کردن عملکرد مربوطه استفاده کنید.
صفحه نامیش ������������	نشان دهنده عنوان صفحه نامیش (و عنوان نوار) فراخوانده شده با بکارگریی دکمه/کنرتلگر است.
شامره

1
2
3
4
6
7
8

9

چارت دکمه پانل

0
q

w
e
r
y

u
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دکمه/کنرتل
کنرتل MASTER VOLUME

SCALE
MEMORY

SONG

STYLE

STYLE
CONTROL

()TEMPO
(کنرتل های مربوط
به )LCD

] [ )نشور/شاب هدامآ(
[]DEMO
دکمه های SCALE SETTING

[]RESET[ ،]5[–]1[ ،]MEMORY

جوی استیک
جک PHONES
[]SELECT
[]SCORE
[]LYRICS/TEXT
[]REPEAT
[]GUIDE
[]EXTRA TR
[]TR 2
[]TR 1
[]REC
)[n] (STOP
)[F/II] (PLAY/PAUSE
)[G] (REW) / [H] (FF
[]WORLD[–]POP & ROCK
[]EXPANSION/USER
[]FADE IN/OUT
[]ACMP
[]OTS LINK
[]AUTO FILL IN
]INTRO [I]–[III
]MAIN VARIATION [A]–[D
[]BREAK
]ENDING/rit. [I]–[III
[]SYNC STOP
[]SYNC START
[]START/STOP
]TRANSPOSE [-]/[+
[]METRONOME
[]TAP TEMPO
]TEMPO [-]/[+
دکمه گردان []LCD CONTRAST
]TAB [E][F
[]J[ – ]A
[]DIRECT ACCESS
[]EXIT
دکمه های []8 st[ – ]1 st
صفحه مدرج DATA ENTRY
[]ENTER
[]BALANCE

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

صفحه نامیش
—
صفحه نامیش آغازین
صفحه نامیش دمو
—
—

—
—
صفحه نامیش انتخاب آهنگ
صفحه نامیش SCORE
صفحه نامیش  LYRICSیا TEXT
—
—
—
—
—
( )SONG( CHANNEL ON/OFFپاپ آپ)
—
—
( SONG POSITIONپاپ آپ)
صفحه نامیش انتخاب )PRESET( Style
صفحه نامیش انتخاب )USER( Style
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

( TRANSPOSEپاپ آپ)
—
—
( TEMPOپاپ آپ)
—
—
—
(پیغام)
—
—
—
—
( BALANCEپاپ آپ)

صفحه
ویژگی های
عملکردهای
پیرشفته
اولیه
—
15
—
14
—
18
—
88
89

42
16
57
60
61
63
62
62
62
62
64
58
58
59
47
47
52
47
53
51
50
51
51
50
50
50
50
41
64
51
51
17
20
19
22
22
20
21
21
56

—

—
—
—
133
135
—
138
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

صفحه
ویژگی های
عملکردهای
پیرشفته
اولیه
167
86 ،85
168
83
169
83
171 ،170
87
174 ،173
83
—
62
—
55
105
—
105
—
137
—
115
—
117
—
113
49
175
—
102
42
164

163
111
141
119
157
103
179
185
186
187
188
190 ،189

—
—
—
—
—
44
—
98
98
94
32 ،17 ،16
98

—
105
—
163
—
—
159
—
—
—
160
—
—
—
—
—

79
88
77
77
75
76
68
68
68
71
—
71
71
37
37
37

—

چارت دکمه پانل

—

40 ،39

—

34

—
112
112
—

45
—
—
38

118
—
—
—
—
—
—
—
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صفحه نامیش
VOL/VOICE
FILTER

کنرتل/دکمه

شامره

MIXING CONSOLE صفحه نامیش

]MIXING CONSOLE[

i

) (پاپ آپCHANNEL ON/OFF

]CHANNEL ON/OFF[

o

MASTER TUNE/SCALE TUNE

]FUNCTION[

TUNE
EFFECT
EQ
SONG
STYLE
MASTER TUNE
SCALE TUNE
SONG SETTING
STYLE SETTING
SPLIT POINT

STYLE SETTING/SPLIT POINT/
CHORD FINGERING

CHORD FINGERING
FOOT PEDAL

CONTROLLER

KEYBOARD/PANEL
REGISTRATION
SEQUENCE

REGIST SEQUENCE/FREEZE/
VOICE SET

FREEZE
VOICE SET
SONG CREATOR

p

DIGITAL REC MENU

STYLE CREATOR
MULTI PAD CREATOR
HARMONY/ECHO
MIDI صفحه نامیش انتخاب
CONFIG 1

MIDI
UTILITY

CONFIG 2
MEDIA
OWNER
SYSTEM RESET

صفحه نامیش انتخاب بسته
گسرتشی

EXPANSION PACK INSTALLATION
USB/AUDIO PLAYER صفحه نامیش
SCALE TUNE صفحه نامیش

) (پاپ آپREGISTRATION BANK
—
REGISTRATION MEMORY CONTENTS صفحه نامیش
—
صفحه نامیش انتخاب مولتی پد
—
—
MUSIC FINDER صفحه نامیش
ALL
FAVORITE

]USB[
]SCALE TUNE[
REGIST BANK ]-[/]+[
]FREEZE[
]MEMORY[
]8[–]1[
]SELECT[
]4[–]1[
]STOP[
]MUSIC FINDER[

REGISTRATION
MEMORY

a
s
d

MULTI PAD
CONTROL

f

PART SELECT

h
j

SEARCH 1
SEARCH 2

FOOTAGE
VOLUME/ATTACK
EFFECT/EQ

53

43
43
43
43
43
43
41

PSR-A2000 دفرتچه راهنامی مالک

—
—
—
)PRESET(صفحه نامیش انتخاب آوا
 فلوت های ارگVOICE SET صفحه نامیش

]RIGHT 2[–]LEFT[
]LEFT HOLD[
]RIGHT 2[–]LEFT[
،[SYNTH. & FX]–]PIANO[
،]ORIENTAL[
]PERC. & DRUM KIT[
]ORGAN FLUTES[

)USER( صفحه نامیش انتخاب آوا
—

]EXPANSION/USER[
]4[–]1[

—
—
—
—
—
—

]HARMONY/ECHO[
]TOUCH[
]SUSTAIN[
]MONO[
]DSP[
]VARI.[
UPPER OCTAVE [-]/[+]

) (پاپ آپUPPER OCTAVE

PART ON/OFF
VOICE

k

ONE TOUCH
SETTING
VOICE
CONTROL

l
;

z

مشخصات
اندازه/وزن

ابعاد
وزن
صفحه کلید
سایر کنرتل کننده ها

واسط کنرتل
صفحه نامیش

پانل
تولید تون
چندآوایی
پیش گزیده
سفارشی
گسرتشی

آواها

عرض
ارتفاع

عمق
وزن
تعداد کلیدها
نوع

واکنش در برابر ملس
جوی استیک
مولتی پد
نوع

کنرتاست
عملکرد صفحه نامیش اسکور
عملکرد صفحه نامیش متن
مشاهده کننده متن
زبان
زبان
تکنولوژی تولید تون
تعداد چندآوایی (حداکثر)
تعداد آواها

آواهای مشخص شده

تنظیم آوا

نصب بسته گسرتشی
XG
XF

سازگاری

GS
GM
GM2

انواع
افکت ها

مشخصات

کنرتل های آوا

پیش گزیده
 Stylesممتد

سفارشی
گسرتشی
سایر ویژگی ها

196

ری وب
کورس

DSP

 EQاصلی
 EQبخش
الیه آوا (بخش های دست راست)
تقسیم (بخش دست چپ)
ساستنی پانل
مونو/پلی
تعداد Styles
 Stylesمشخص شده
فرمت فایل
فینگرینگ

کنرتل Style

اجیاد کننده Style
نصب بسته گسرتشی
یابنده موزیک
تنظیامت تک ملسی ()OTS

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000

 1٫003میلیمرت
 148میلیمرت
 433میلیمرت
 11کیلوگرم
61
ارگ

Hard2/Hard1/Normal/Soft1/Soft2

بله
بله

B/W QVGA LCD

بله
بله
بله
بله
انگلیسی ،آملانی ،فرانسه ،اسپانیایی ،ایتالیایی
انگلیسی
نمونه برداری اسرتیو AWM
128
 565آوا  33 +کیت درام 480 + SFX/آوا + XG
( GS + GM2برای پخش آهنگ )GS
 15آوا مگا  Sweet! 23 ،MegaVoiceآوا Cool! 33 ،آوا،
 19الیو! آواOrgan Flutes! 10 ،
بله
بله (مقدار موج :تقریب ًا  64مگابایت حداکثر)

بله
بله
بله
بله
بله
 42پیش گزیده  3 +کاربر
 71پیش گزیده  3 +کاربر
 271 :DSP 1پیش گزیده  3 +کاربر  128 :DSP 2-4 +پیش گزیده  10 +کاربر
 5پیش گزیده
 28بخش (راست  ،1راست  ،2چپ ،مولتی پد ،8 × Style ،آهنگ × )16
بله (راست  ،1راست )2
بله (چپ)
بله
بله
351
Session Styles 12 ،Pro Styles 339
Style File Format GE

،AI Fingered ،Multi Finger ،Fingered On Bass ،Fingered ،Single Finger
AI Full Keyboard ،Full Keyboard
3 × ENDING ،BREAK ،4 × FILL ،4 × MAIN VARIATION ،3 × INTRO
بله
بله
 1200رکورد (حداکثر)
 4برای هر Style

پیش گزیده
آهنگ ها

رکورد کردن
فرمت داده های سازگار
حافظه رجیسرت
درس/راهنام
دمو
 USBصوتی

عملکردها

کنرتل های کلی

متنوع
ذخریه

تعداد آهنگ های پیش گزیده
تعداد آهنگ ها
تعداد تراک ها
ظرفیت داده ها
عملکرد رکورد کردن

تکنولوژی دستیار اجرا ()P.A.T.
نامیش
پخش
رکورد کردن

مرتونوم
حمدوده متپو
جابجایی
تنظیم
دکمه اکتاو
تنظیم گام
حافظه گام
تعداد نوع گام از پیش تنظیم شده

دسرتسی مستقیم
حافظه داخلی
دستگاه های خارجی
DC IN

ذخریه و اتصال

( SMFفرمت XF ،ESEQ ،)0 & 1

پخش
رکورد کردن
تعداد دکمه ها
کنرتل
درس/راهنام

هدفون ها

MIDI

اتصال

 5آهنگ نمونه
ناحمدود (بسته به ظرفیت مدیای ذخریه)
16
 300كيلوبايت
رکورد کردن رسیع/رکورد کردن چندتایی/رکورد کردن مرحله ای
( SMFفرمت )0
 × 8بانک های ناحمدود (بسته به ظرفیت مدیای ذخریه)
توالی ثبت ،فریز
نورها را دنبال کنید ،هر کلیدی  ،Any Keyکلید کاراو
بله

بله
.wav
.wav
بله
 ،500-5تپ متپو
–12+ — 0 — 12
 466.8 — 440 — 414.8هرتز
بله
بله
بله
9
بله
 3.4مگابایت (تا  2مگابایت برای بسته گسرتشی مورد استفاده قرارگرفته است)
حافظه فلش  ،USBو غریه (از طریق  USBتا )DEVICE
 16ولت
بله
Out/In

()L/L+R ،R
(اختیاری) سوئیچ یا بلندی صدا × 2

AUX IN
FOOT PEDAL

()L/L+R ،R
بله
بله
 12وات × 2
( 12سانتیمرت  5 +سانتیمرت) × 2
،GLIDE ،SOFT ،SOSTENUTO ،SUSTAIN ،VOLUME
 ،STOP/STYLE START ،PAUSE/SONG PLAYو غریه.
 PA-300Cیا معادل آن توصیه شده توسط Yamaha

OUTPUT
USB TO DEVICE
USB TO HOST

آمپلی فایرها و
بلندگوها

آمپلی فایرها
بلندگوها

منبع برق

آداپتور تغذیه AC

پدال ها

عملکردهای قابل ختصیص
• •پایه نت

• •آداپتور تغذیه AC

* *ممکن است بر اساس ناحیه خاص شام ،شامل نشده باشد .لطفا با توزیع کننده  Yamahaچک کنید.

لوازم جانبی ارائه شده

• •دفرتچه راهنامی مالک
• •ثبت نام کاربر حمصول  Yamahaمن

* *هنگامی که فرم ثبت نام کاربر را پر می کنید  PRODUCT IDروی صفحه مورد نیاز خواهد بود.

پایه صفحه کلید

مشخصات

سوئیچ های پایی
کنرتل کننده های پایی
هدفون ها
لوازم جانبی اختیاری آداپتور تغذیه AC

FC4/FC5
FC7
HPE-150

 PA-300Cیا معادل آن توصیه شده توسط Yamaha
L-6/L-7

(اندازه خارجی  PSR-A2000بیشرت از حدود ارائه شده در دستورالعمل مونتاژ  L-6می باشد.
اگرچه ،ما از طریق تست تشخیص داده ایم که پایه را می توان بدون خطر برای این دستگاه
استفاده کرد).

* *مشخصات و توضیحات ارائه شده در این راهنامی مالک فقط به منظور اطالع رسانی می باشد .رشکت  Yamahaاین حق را برای خود حمفوظ می دارد که حمصوالت خود را اصالح کرده و مشخصات آهنا را در هر زمانی بدون
اطالع قبلی تغیری دهید .از آنجائیکه مشخصات ،جتهیزات و گزینه های آن ممکن است برای هر منطقه مشابه نباشد ،لطفا به توزیع کننده  Yamahaخود چک کنید.

دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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فهرست
21......................................ENTER
173 ،111 ،83.............................. EQ
173..................................  اصلیEQ
105................................... EQUAL
22........................................ EXIT
126.........................EXPAND/COMP
40 ،39.................. EXPANSION PACK
62................................. EXTRA TR

F

185 ،52...................... FADE IN/OUT
160............................... FAVORITE
156......... )S tyle/ (اجياد كننده آهنگFILTER
109........................ (تنظيم آوا)F ILTER
168 ،83............. س)
 (كنسول ميك F ILTER
125...................................... FINE
114...............................FINGERED
114...................FINGERED ON BASS
134.................................. Fixed DO
27......  (صفحه ناميش انتخاب فايل)FOLDER
175............................ FOOT PEDAL
112 ،45........................... FOOTAGE
94................................... FORMAT
163.................................. FREEZE
114..................... FULL KEYBOARD

G

H

109............ ) (حمتوای هارمونيکH
 ARMO.
168............... HARMONIC CONTENT
130................... HARMONIC MINOR
111.............................. HARMONY
103 ،43................ HARMONY/ECHO
131............................... HIGH KEY

I

39......................) (بسته گسرتشیINFO.
78..................... ) (حافظه رجيسرتINFO.

D

3...................................... Data List
110................................... DECAY
29.................................... DELETE
121.............. )Style  (اجياد كنندهDELETE
152.............. ) (اجياد كننده آهنگDELETE
18...................................... DEMO
35.................................) (آواDEMO
157 ،141 ،119......DIGITAL REC MENU
22......................... DIRECT ACCESS
131..................................DORIAN
100..................................... Drums
170 ،110 ،87 ،43....................... DSP
126.............................. DYNAMICS

E

123 ،119................................ EDIT
170 ،83............................. EFFECT
110.............................. EFFECT/EQ
110......................................... EG
50................................ ENDING/rit.

عاليم

59.................................. )FF( ]H[
58................... (PLAY/PAUSE) [F/II]
59...............................)REW( ]G[
14....................روشن)/[ ] (آماده باش
58................................ )STOP( ]n[

اعداد

141....................................... 1-16

A

19.................................... ]J[ - ]A[
126.......................... ACCENT TYPE
47....................................... ACMP
160.....................ADD TO FAVORITE
73................................ ADD TO MF
114........................... AI FINGERED
114.................. AI FULL KEYBOARD
131......................... ALL-PURPOSE
109............................ AMPLITUDE
162..................................APPEND
131.............................. ARPEGGIO
123 ،119........................ ASSEMBLY
104................. )اكو/ (هارمونیA
 SSIGN
110.................................. ATTACK
79.......................... AUDIO PLAYER
137........................... AUTO CH SET
51............................. AUTO FILL IN
91..................................... AUX IN

B

56................................. BALANCE
127............................. BAR CLEAR
127............................... BAR COPY
120 ،119.............................. BASIC
184 ،179 ،55........................... BASS
105.................................... BAYAT
125.................... BEAT CONVERTER
126............................. BOOST/CUT
51..................................... BREAK
109..................... ) (روشنايیB
 RIGHT.
168........................... BRIGHTNESS
130.................................. BYPASS
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176.................................... GLIDE
101 ،9..................................... GM
125 ،119........................... GROOVE
9............................................. GS
62...................................... GUIDE
63............................. GUIDE MODE
130.................................. GUITAR

C

127 ،119......)Style  (اجياد كنندهCHANNEL
150 ،141..... ) (اجياد كننده آهنگC
 HANNEL
62 ،55..................CHANNEL ON/OFF
152.............. CHANNEL TRANSPOSE
55........................ )2/1  (آكوردCHD1/2
130 ،129......... )Style  (اجياد كنندهC
 HORD
145 ،141......... ) (اجياد كننده آهنگC
 HORD
184 ،179................. CHORD DETECT
113 ،49.............. CHORD FINGERING
104................... CHORD NOTE ONLY
181........................ CHORD SYS/EX.
170 ،110 ،87...................... CHORUS
110............) (تنظيم آواCHORUS DEPTH
181................................... CLOCK
108................................COMMON
107............................... COMPARE
185 ،98........................... CONFIG 1
186 ،98........................... CONFIG 2
175 ،106 ،102............. CONTROLLER
109.............. ) (تنظيم آواCONTROLLER
100......................................Cool !
28....................................... COPY
28......................................... CUT

25....... ) (صفحه ناميش انتخاب فايلPRESET
48........................................... Pro
60......................................... Prot.
105........................... PURE MAJOR
105........................... PURE MINOR
105....................... PYTHAGOREAN

Q

151 ،127........................ QUANTIZE
134.....................) (اسكورQUANTIZE
138........................... QUICK START

R

105..................................... RAST
64......................................... REC
148................................. REC END
148 ،141........................ REC MODE
148.............................. REC START
183 ،179........................... RECEIVE
181................ RECEIVE TRANSPOSE
161.......................... RECORD EDIT
76............................ REGIST BANK

فهرست

REGIST SEQUENCE/FREEZE/VOICE

164 ،163 ،111........................ SET
76............. REGISTRATION MEMORY
164......... REGISTRATION SEQUENCE
110............................ ) (آزادR
 ELES.
127....................... REMOVE EVENT
63............................) (آهنگREPEAT
80.................... ) (پخش صوتیREPEAT
137......................... REPEAT MODE
52.............................. REPERTOIRE
162................................ REPLACE
112............................) (واكنشR
 ESP
32.................................. RESTORE
132............................. RETRIGGER
132.................RETRIGGER TO ROOT
170 ،87............................ REVERB
110............ ) (تنظيم آواREVERB DEPTH
122............................. RHY CLEAR
55..........................)2/1  (ريتمRHY1/2
37.................................. RIGHT 1-2
130............................ ROOT FIXED
130........................... ROOT TRANS
45....................... ROTARY SP SPEED
132....................................... RTR

S

66........................................SAVE
89.........................SCALE MEMORY
105 ،88.......................SCALE TUNE
90..................... SCALE TUNE BANK
133 ،60...............................SCORE
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70........................... MUSIC FINDER
190................. MUSIC FINDER FILES

N

28...................................... NAME
131......................NATURAL MINOR
157.............................. NEW BANK
162.......................... NEW RECORD
120............................. NEW STYLE
58........................ ) (پخش آهنگNEXT
58........................... NEXT CANCEL
131............................. NOTE LIMIT
134............................ NOTE NAME
130....................................... NTR
130....................................... NTT

O

169.................................. OCTAVE
114................................. ON BASS
53.................. ONE TOUCH SETTING
45.......................... ORGAN FLUTES
100............................. Organ Flutes !
45............................. ORGAN TYPE
125....................... ORIGINAL BEAT
54................................. .OTS INFO
53.................................. OTS LINK
91................................... OUTPUT
188 ،32 ،17 ،16. .................. OWNER
188..........................OWNER NAME

P

140..................................... P.A.T.
55......................................... PAD
110........................PANEL SUSTAIN
86.................................... PANPOT
128 ،119... )Style  (اجياد كنندهPARAMETER
108...........................PART OCTAVE
37............................. PART ON/OFF
116.............)Style  (تنظيمP ART ON/OFF
37............................. PART SELECT
29...................................... PASTE
149............... PEDAL PUNCH IN/OUT
16....................................PHONES
55........................)2/1  (عبارتPHR1/2
137.............. PHRASE MARK REPEAT
177.....................) (پدالPITCH BEND
169.................. PITCH BEND RANGE
132............................ PITCH SHIFT
132................ PITCH SHIFT TO ROOT
129..............................PLAY ROOT
177.................. ) (پدالPORTAMENTO
169 ،108............ PORTAMENTO TIME
45.................... )  (فلوت ارگPRESETS

PSR-A2000 دفرتچه راهنامی مالک

102........................ INITIAL TOUCH
39................................... INSTALL
50...................................... INTRO

J

177........................ ) (پدالJ OYSTICK
109....................) (تنظيم آواJ OYSTICK

K

134....................... KEY SIGNATURE
106................. ) (جابجايیK
 EYBOARD
106 ،102............. KEYBOARD/PANEL
105...........................KIRNBERGER

L

12......................................... LCD
37........................................ LEFT
112............................. ) (طولL ENG
109....................................... LFO
100...................................... Live !
181............................. Local Control
154 ،141......... ) (اجياد كننده آهنگLYRICS
138................... LYRICS LANGUAGE
61............................ LYRICS/ TEXT

M

51........................MAIN VARIATION
106..................... ) (جابجايیM
 ASTER
105......................... MASTER TUNE
15.......................MASTER VOLUME
105........................... MEAN-TONE
187 ،94.............................. MEDIA
38.................................. MegaVoice
130...................... MELODIC MINOR
130................................. MELODY
118........................ )OTS( MEMORY
89...................... )SCALE( MEMORY
75................ ) (حافظه رجيسرتMEMORY
181............) (سوئيچ پيغامM
 ESSAGE SW
3.................................. MIDI Basics
97..................................... MIDI IN
97.................................. MIDI OUT
190..................... MIDI SETUP FILES
152....................................... MIX
83.......................MIXING CONSOLE
112...................... ) (فلوت ارگMODE
43...................................... MONO
108............................ MONO/POLY
134.............................. Movable DO
114......................... MULTI FINGER
68.................. MULTI PAD CONTROL
157................. MULTI PAD CREATOR
159....................... MULTI PAD EDIT

ج

48.........................................جلسه

51............................... TAP TEMPO
51..................................... TEMPO
116.................... )Style  (تنظيمTEMPO
43..................................... TOUCH
104...........................TOUCH LIMIT
108.............. ) (تنظيم آواTOUCH SENSE
62................................... TR2 ،TR1
182 ،179........................ TRANSMIT
181.................... TRANSMIT CLOCK
169 ،41....................... TRANSPOSE
106.................. TRANSPOSE ASSIGN
169 ،83................................ TUNE
169.................................. TUNING

ا

91........................................ اتصال
155................. اجراهای انحصاری سيستم

T

20......................................... TAB
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71................... ) (يابنده موزيکSEARCH
116........................... SECTION SET
57............................) (آهنگSELECT
68.........................) (مولتی پدSELECT
164........................SEQUENCE END
133..........................) (اسكورSET UP
153................ ) (اجياد كننده آهنگSETUP
167................... (كنسول ميكس)S ETUP
9............................................ SFF
128 ،48............................... SFF GE
100....................................... SFX
114........................ SINGLE FINGER
176...................................... SOFT
57....................................... SONG
U 106......................... ) (جابجايیS ONG
40............................... UNINSTALL 141........................SONG CREATOR
 ب26........................................... UP 137.........................SONG SETTING
59....................................  بازپيچيدن41...........................UPPER OCTAVE 176............................ SOSTENUTO
189 ،31..........  بازگرداندن به حالت كارخانه25............) (صفحه ناميش انتخاب فايلUSB 109................................... SOUND
51......................................... بخش81................ USB AUDIO RECORDER 129..........................SOURCE ROOT
51..................................  بخش اصلی93.......................... USB TO DEVICE 104................... )اكو/ (هارمونیS PEED
37............................  بخش صفحه كليد95............................. USB TO HOST 117............................ SPLIT POINT
51.............................  بخش كامل كننده79..................................  صوتیUSB 50 ،48......................... START/STOP
40 ،39...........................  بسته گسرتشی25.......... ) (صفحه ناميش انتخاب فايلUSER 181...................)MIDI( START/STOP
)S tyle/ (اجياد كننده آهنگSTEP REC
91................................  بلندگوی اکتیو190...................USER EFFECT FILES
145 ،141....................................
169 ،42.......................... بند زیر و بمی
132............................. )RTR( STOP
173.........................................هبره
V 68............................ ) (مولتی پدSTOP
43........................................ VARI 115............................. STOP ACMP
 پ111..................... )DSP( VARIATION 126.............................. STRENGTH
15.......................................  پایه نت127.................. VELOCITY CHANGE 131.................................. STROKE
130........................ پس و پيش كردن نت17.................................. VERSION 47...................................... STYLE
32......................................  پشتيبانی112..............................VIB. SPEED 113 ،47.................................. Style
176................................. پالريته پدال110................................ VIBRATO 119...................... STYLE CREATOR
26.........................................  پوشه45................... ) (فلوت ارگVIBRATO 128 ،9...................... Style File Format
22.......................................... پيغام34...................................... VOICE 115........................STYLE SETTING
111 ،107.........................VOICE SET STYLE SETTING/SPLIT POINT/CHORD
 ت112........................ ) (فلوت ارگVOL 117 ،115 ،113.............. FINGERING
185.........................................  تپ167 ،83.........................VOL/VOICE 116..........................STYLE TOUCH
 OLUME 47...............................  گسرتشیStyle
14............................... DC IN  ترمينال108.....................) (تنظيم آواV
 OLUME 43................................... SUSTAIN
69..................................  تطبيق آكورد104................)اكو/ (هارمونیV
63...................................B-A  تكرار112..................... VOLUME/ATTACK 100..................................... Sweet!
125................................... SWING
105....................................... تنظیم
W 50 ،47......................... SYNC START
105..................................تنظیم دقيق
105 ،41........................ تنظيم زیر و بمی79.........................................WAV 50................................ SYNC STOP
111 ،107............................  تنظيم ساز105...................... WERCKMEISTER 115........... SYNCHRO STOP WINDOW
181 ،179........................... SYSTEM
105 ،88..............................تنظيم گام
189 ،98 ،31.............. SYSTEM RESET
179..............................MIDI تنظيامت
X
118 ،53...................... تنظيامت تک ملسی9............................................. XF 190................ SYSTEM SETUP FILES
 IDI( SYS/EX.
164..................................  توالی ثبت101 ،9......................................XG 181.........................)M
141..............
)آهنگ
كننده
 (اجيادSYS/EX.
110......................... توليد كننده انوالپ
155................................اجراهای نت
31.... )آغازسازی (بازگرداندن به حالت كارخانه
43................................... افكت صدا
49.........................................آكورد
173....................................اكواليزر
100 ،34.....................................آوا
38.............................. آوای پيش گزيده
38.....................................آوای درام
38................................. آوای کوبه ای
38................................آوای گسرتشی
133 ،57..................................آهنگ
60........................... آهنگ حمافظت شده
119............................ Style اجياد كننده
141............................اجياد كننده آهنگ
157.........................اجياد كننده مولتی پد

جلو بردن رسيع59...............................
جوی استيک 42.................................
جک های 92................... FOOT PEDAL

چ

چارت دكمه پانل 194...........................

ح

حافظه رجيسرت163 ،76.........................
حافظه گام88....................................
حساسيت ملس 102..............................

د

دستگاه ذخريه 93...........................USB
دستيار اجرا140.................................
دكمه 79................................... USB
دكمه های [ ▲▼8▼▲[ - ]1] 20...............

ر

راهنام 138 ،62..................................
رخدادهای آكورد 155...........................
رخدادهای متن 155.............................
ركورد (يابنده موزيک)70........................
ركورد آهنگ (يابنده موزيک) 70.................
ركورد صوتی (يابنده موزيک) 70................
ركورد كردن (آهنگ) 145 ،141 ،64............
ركورد كردن (صوتی)81.........................
ركورد كردن حلقه ای 120.......................
ركورد كردن در زمان واقعی (120........ )Style
ركورد كردن در زمان واقعی (مولتی پد) 157.....
ركورد كردن رسيع 64............................
ركورد كردن مرحله ای (123............. )Style
ركورد كردن مرحله ای (آهنگ)145 ،141.......
ركورد كردن مرحله ای (مولتی پد)158..........
ركورد كردن مكملی 120........................
ری ست سفارشی 190..........................
ری ويس اتوماتيک آهنگ 167...................

ز

زبان 16..........................................

ش

رشوع مهگام ساز (47.....................)Style
رشوع مهگام ساز (آهنگ)58.....................
رشوع مهگام ساز (مولتی پد)69..................

ص

صدا 56..........................................
صدا (پخش صوتی) 81..........................

ض

ضبط چند تراكی 65..............................

ع

عالمت عبارت 59...............................
عيب يابی191...................................

ف

فايل 25..........................................
فركانس 173....................................
فريز 163........................................
فلوت ارگ 112 ،45............................
فوتيج45.........................................
فيد داخل/خارج 185 ،52......................

ق

نام مالک17......................................
نقطه تقسيم 117 ،37............................
نگاه داشتن چپ 37..............................
نورها را دنبال كنيد139..........................
نوع اكو 103.....................................
نوع ختصيص چندتايی103.......................
نوع ساز 100 ،38...............................
نوع هارمونی 103...............................

ه

هدفون ها16.....................................
هر كليدی 139........................ Any Key

و

وارد كردن كاراكرتها30..........................
واكنش در برابر ملس102.........................
ورود كاراكرت 30.................................

ی

يابنده موزيک 160 ،70..........................

قالبهای 180.............................. MIDI
قفل پارامرت 185.................................

ک

كارايی185 ،98.................................
كامپيوتر 95......................................
كتابچه نت موزيک133 ،60.....................
كليد كاراو 139..................................
كنرتاست 17.....................................
كنرتل كننده پايی 175 ،92.......................
كنسول ميكس 167 ،83.........................

ل

ملس اوليه (43.........................)TOUCH

م

مرتونوم185.....................................
متن61...........................................
متن آهنگ 135 ،61.............................
حمبوب160......................................
مدرج (ورود داده)21............................
مدرج 21....................... DATA ENTRY
مدوالسيون42...................................
مشخصات 196.................................
معلم آكورد 113.................................
مكث 58.........................................
ممتد خودكار 136 ،47...........................
منگنه داخل/خارج 148.........................
مولتی پد157 ،68...............................
مونتاژ 123................................ Style
دفرتچه راهنامی مالک PSR-A2000
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س

سوئيچ پايی175 ،92............................

صفحه ناميش 120................... RECORD
صفحه ناميش اصلی23...........................
صفحه ناميش انتخاب فايل 25....................
صفحه ناميش ليست رويداد 154 ،123...........
صفحه ناميش متن 135...........................

ن
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للتفاصيل عن املنتجات ،يرجى االتصال بأقرب وكيل أو موزع ياماها Yamaha

معتمد مدرج يف القائمة التالية.

برای جزئیات درباره حمصول خود ،لطف ًا با نزدیکرتین نامیندگی Yamaha

یا توزیع کننده جماز موجود در فهرست پاینی متاس بگریید.

