ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺎﺭﺳﯽ

ﺟﻬﺎﺯ ﺭﻗﻤﻲ
ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ

ﻛﺘﻴّﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻣﺎﻟﮏ

ﻧﺸﻜﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍء ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺮﻗﻤﻲ ﻣﻦ !Yamaha
ﻧﻮﺻﻴﻚ ﺑﻘﺮﺍءﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴّﺐ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ؛ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮّﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ .ﻧﻮﺻﻴﻚ ً
ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﻴّﺐ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﻓﻲ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻴﺪ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻟﺔ ،ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺮﺍءﺓ "ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ" ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺎﺕ .٦ – ٥

ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﮐﺎﺭ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ  Yamahaﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی ﮐﺮﺩﻳﺪ!
ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﻫﺎی ﺁﺳﺎﻥ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻬﺮﻩ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﻳﺪ .ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺍﻣﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭی ﮐﻨﻴﺪ.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻗﺴﻤﺖ "ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ" ﺭﺍ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎی  ۵ﺗﺎ  ۶ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
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احتیاط

لطفاً قبل از ضبط کردن به دقت مطالعه کنید

لطفاً دفترچه راهنما مالک را در مکانی امن و در دسترس برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

برای آداپتور برق متناوب

احتیاط

اخطار
• این آداپتور برق متناوب فقط برای استفاده با آالت موسیقی برقی  Yamahaطراحی شده
است .از آن برای هیچ کار دیگری استفاده نکنید.
• فقط برای استفاده در داخل ساختمان .در هیچ محیط خیسی از آن استفاده نکنید.

• در هنگام انجام تنظیمات و راه اندازی ،مراقب باشید خروجی برق متناوب به راحتی
در دسترس باشد .در صورت بروز مشکل یا نقص در عملکرد دستگاه ،فوراً سوییچ
برق وسیله را خاموش کنید و آداپتور برق متناوب را از پریز برق بیرون بکشید.
وقتی آداپتور برق متناوب به خروجی برق متناوب وصل است ،فراموش نکنید که
حداقل برق جریان دارد ،حتی اگر سوییچ برق خاموش باشد .وقتی از دستگاه برای
مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید ،حتماً سیم برق را از پریز دیواری برق متناوب
بیرون بکشید.

برای PSR-A3000

اخطار
همیشه موارد احتیاط اولیه عنوان شده در زیر را دنبال کنید تا احتمال بروز هرگونه جراحت جدی یا حتی مرگ در اثر برق گرفتگی ،اتصالی ،آسیب وارد
آمدن ،آتش سوزی یا سایر خطرها از بین برود .این موارد احتیاط شامل و نه محدود به موارد زیر است:

منبع برق/آداپتور برق متناوب
•

•
•
•

اخطار آب

سیم برق را در نزدیکی منابع حرارتی مانند بخاری یا رادیاتور نگذارید .همچنین از خم
کردن خیلی زیاد یا به هر شکل آسیب وارد آوردن به سیم یا قرار دادن اجسام سنگین
روی آن خودداری کنید.
فقط از ولتاژ مشخص شده به عنوان ولتاژ مناسب برای این وسیله استفاده کنید .ولتاژ
مورد نیاز روی برچسب نام وسیله چاپ شده است.
فقط از آداپتور مخصوص (صفحه  )215استفاده کنید .استفاده از آداپتور اشتباه می تواند
باعث آسیب وارد شدن به دستگاه یا گرم شدن بیش از حد آن شود.
مرتباً دوشاخه برق را بررسی کنید و هرگونه گرد و خاک جمع شده روی آن را پاک
کنید.

• دستگاه را در معرض بارش باران قرار ندهید ،در نزدیکی آب یا در محیط های
خیس و مرطوب از آن استفاده نکنید ،یا ظروف حاوی مایعات (مانند گلدان ،بطری
یا لیوان) که ممکن است داخل منافذ دستگاه بریزد را روی آن قرار ندهید .اگر
مایعاتی مانند آب درون دستگاه ریخت ،فوراً برق آن را قطع کنید و دوشاخه را از
خروجی برق متناوب جدا کنید .سپس از پرسنل خدمات مورد تأیید  Yamahaبخواهید
دستگاه را بررسی کنند.
• هرگز با دست های خیس دوشاخه برق را وصل یا قطع نکنید.

اخطار آتش سوزی
• اجسام سوزان مانند شمع را روی دستگاه نگذارید .ممکن است جسم سوزان بیفتد و
سبب آتش سوزی شود.

باز نکنید
• در این وسیله هیچ قطعه یا بخشی وجود ندارد که توسط کاربر قابل تعمیر باشد .وسیله را
باز نکنید یا سعی نکنید قطعات آن را از هم جدا کنید یا به هر شکل در قطعات داخلی آن
تغییری ایجاد کنید .اگر هرگونه نقصی در عملکرد دستگاه مشاهده کردید ،فوراً استفاده
از آن را متوقف کنید و از پرسنل خدمات مورد تأیید  Yamahaبخواهید آن را بررسی
کنند.
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اگر مورد غیرطبیعی را متوجه شدید
• در صورت بروز هرکدام از مشکالت زیر ،فوراً سوییچ برق را خاموش کنید و
دوشاخه را از پریز بیرون بکشید .سپس از پرسنل خدمات  Yamahaبخواهید دستگاه
را بررسی کنند.
 پارگی یا آسیب دیدن سیم برق یا دوشاخه. تولید بوی غیرطبیعی یا دود. ممکن است بعضی اجسام داخل دستگاه بیفتند. -کاهش ناگهانی صدا در حین استفاده از دستگاه.
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احتیاط
همیشه موارد احتیاط اولیه را که در زیر عنوان شده است دنبال کنید تا احتمال بروز هرگونه جراحت برای خودتان یا دیگران یا آسیب
به دستگاه یا سایر دارایی ها از بین برود .این موارد احتیاط شامل و نه محدود به موارد زیر است:

منبع برق/آداپتور برق متناوب
• از اتصال دستگاه به پریز برق با استفاده از رابط چندراهه خودداری کنید .انجام این کار
ً
احتماال گرم شدن بیش از حد خروجی شود.
ممکن است باعث کم شدن کیفیت صدا یا
• وقتی دوشاخه برق را از دستگاه یا پریز جدا می کنید ،همیشه سر دوشاخه را بگیرید نه
سیم آن را .کشیدن سیم دوشاخه می تواند به آن آسیب برساند.
• وقتی از دستگاه برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید یا در حین بروز طوفان
الکتریکی ،دوشاخه برق را از پریز جدا کنید.

مکان
•
•

•
•

دستگاه را در محلی که ثابت نیست قرار ندهید زیرا ممکن است تصادفاً بیفتد.
اجسام را در محلی قرار ندهید که باعث مسدود شدن منفذهای هوا شود ،زیرا این امر
ممکن است باعث عدم تهویه مناسب اجزای داخلی شده و در نتیجه دستگاه بیش از حد
گرم می شود.
قبل از جابجا کردن دستگاه ،همه کابل های متصل را جدا کنید تا به کابل ها آسیب نرسد
یا برای کسانی که ممکن است روی آنها زمین بخورند ،جراحتی ایجاد نشود.
در هنگام تنظیم دستگاه ،مراقب باشید خروجی برق متناوب به راحتی در دسترس باشد.
در صورت بروز مشکل یا نقص در عملکرد دستگاه ،فوراً سوییچ برق وسیله را خاموش
کنید و دوشاخه را از پریز جدا کنید .حتی زمانی که سوییچ برق خاموش است ،هنوز
برق در سطح بسیار کم در حال جریان است .وقتی از دستگاه برای مدت زمان طوالنی
استفاده نمی کنید ،حتماً سیم برق را از پریز دیواری برق متناوب بیرون بکشید.

• فقط از پایه مخصوص این دستگاه استفاده کنید .وقتی دستگاه را وصل می کنید ،فقط از
پیچ های ارائه شده استفاده کنید .اگر این کار را انجام دهید ممکن است به قطعات داخلی
آسیب وارد شود یا اینکه دستگاه بیفتد.

اتصال ها
• قبل از اتصال دستگاه به سایر تجهیزات الکترونیکی ،برق همه تجهیزات را قطع کنید.
قبل از اینکه برق سایر تجهیزات را قطع یا وصل کنید ،صداها را روی حداقل بگذارید.
• در حین تنظیم وسیله و برای تنظیم صدا روی سطح دلخواه ،حتماً صدای همه تجهیزات
را روی حداقل بگذارید و به تدریج زیاد کنید .

احتیاط در استفاده از دستگاه
•
•

•
•

از وارد کردن انگشت یا دست در هر شکافی از دستگاه خودداری کنید.
هرگز اجسام کاغذی و فلزی یا دیگر اجسام را به درون شکاف های روی صفحه یا
صفحه کلید وارد نکنید یا در آنها نیندازید .این کار باعث ایجاد جراحت فیزیکی به
خودتان و دیگران می شود و ممکن است به دستگاه یا دیگر دارایی ها آسیب وارد کند،
یا ممکن است نقصی در عملکرد دستگاه ایجاد شود.
از تکیه دادن به دستگاه یا قرار دادن اجسام سنگین روی آن خودداری کنید ،همچنین
فشار زیاد به دکمه ها ،سوییچ ها یا رابط ها وارد نکنید.
از دستگاه/وسیله یا هدفون ها برای مدت زمان طوالنی یا با صدای زیاد یا نامناسب
استفاده نکنید زیرا این کار می تواند سبب از بین رفتن دائمی قدرت شنوایی شود .اگر
شنواییتان را از دست دادید یا گوشتان زنگ می زند ،به پزشک مراجعه کنید.

در صورت آسیب وارد آمدن در نتیجه استفاده نامناسب یا ایجاد تغییرات در دستگاه و همچنین در صورت از بین رفتن داده ها یا خراب شدن آنها Yamaha ،هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید ،همیشه آن را خاموش کنید.
حتی زمانی که سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) در حالت آماده به کار است (صفحه نمایش خاموش است) ،هنوز جریان الکتریسیته در سطح حداقل در داخل دستگاه جریان دارد.
وقتی از دستگاه برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید ،حتماً سیم برق را از پریز دیواری برق متناوب بیرون بکشید.
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توجه

برای جلوگیری از ایجاد نقص در عملکرد دستگاه/آسیب به دستگاه ،داده ها یا دیگر دارایی ها ،نکات قابل توجه عنوان شده در زیر را دنبال کنید.

استفاده از دستگاه

نگهداری از دستگاه

	•از دستگاه در نزدیکی تلویزیون ،رادیو ،دستگاه های استریو ،تلفن همراه یا دیگر دستگاه
های برقی استفاده نکنید .در غیر اینصورت این وسیله ،تلویزیون یا رادیو ممکن است
صدای اضافی تولید کند .وقتی از این وسیله همراه با برنامه  iPad ،iPhoneیا iPod touch
استفاده می کنید ،توصیه می کنیم "حالت هواپیما" را در دستگاه دیگر روی "روشن"
بگذارید تا در نتیجه برقراری ارتباط بین آنها ،صدای اضافی ایجاد نشود.
ً
(مثال در معرض
	•این وسیله را در معرض گرد و خاک یا لرزش ،سرما یا گرمای خیلی زیاد

	•وقتی دستگاه را تمیز می کنید ،از یک پارچه نرم استفاده کنید .از تینرهای نقاشی ،حالل
ها ،الکل ،مایعات تمیز کننده یا پارچه های مخصوص تمیز کردن حاوی مواد شیمیایی
استفاده نکنید.

تابش مستقیم نور خورشید ،در نزدیکی بخاری یا در ماشین در طول روز) قرار ندهید تا
هرگونه احتمال از بین رفتن تنظیمات صفحه ،آسیب به قطعات داخلی یا عملکرد بدون ثبات از
بین برود( .محدوده دمای کارکرد تأیید شده 5 :تا  40درجه سانتی گراد یا  41تا  104درجه
فارنهایت).

	•از قرار دادن اجسام از جنس وینیل ،پالستیک یا کائوچو روی دستگاه خودداری کنید زیرا
این کار ممکن است باعث از بین رفتن رنگ صفحه یا صفحه کلید شود.

شماره مدل ،شماره سریال ،شرایط برقی الزم و دیگر موارد ممکن است
روی برچسب نام یا در نزدیکی آن وجود داشته باشد که این برچسب در زیر
دستگاه است .باید این شماره سریال را در فضای موجود در زیر بنویسید و
این دفترچه راهنما مالک را به عنوان سند دائمی خرید نزد خودتان نگهدارید
تا در صورت سرقت شدن ،به شناسایی آن کمک شود.

ذخیره سازى
	•وقتی برق دستگاه را قطع می کنید ،تنظیمات ویرایش شده آهنگ/سبک/صدا/مولتی پد و MIDI
از بین می رود .همچنین وقتی از عملکرد خاموش شدن خودکار (صفحه  )17استفاده می کنید
و برق دستگاه قطع می شود ،این حالت ممکن است روی دهد .داده های ویرایش شده را در
دستگاه یا در درایو فلش ( USBصفحه  )28ذخیره کنید .اما داده های ذخیره شده در دستگاه
ممکن است به دلیل ایجاد نقص یا بروز مشکل در عملکرد دستگاه یا به دالیل دیگر از بین
برود .اطالعات مهمتان را در درایو فلش  USBذخیره کنید .برای کسب اطالعات درباره
استفاده از درایو فلش  ،USBبه صفحه  95مراجعه کنید.
	•برای اینکه داده ها در حین بروز آسیب به درایو فلش  USBاز بین نرود ،توصیه می کنیم
اطالعات مهمتان را در یک درایو فلش  USBجداگانه یا درایو خارجی مانند کامپیوتر
ذخیره کنید تا از آنها نسخه پشتیبان تهیه شود.

شماره مدل
شماره سریال
()bottom_en_01
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وسیله های جانبی ارائه شده همراه با دستگاه
• دفترچه راهنما مالک کاربر (این دفترچه)
• ( Online Member Product Registrationثبت محصول توسط عضو به صورت آنالين)
وقتی فرم ثبت نام کاربر را پر می کنید" ،شناسه محصول" روی برچسب الزم است.

• جاي نت
• آداپتور برق متناوب ،سیم برق

ممکن است بر اساس ناحیه شما ،شامل نشده باشد .با فروشنده  Yamahaبررسی کنید.

درباره دفترچه راهنما مالک
وسیله های جانبی ارائه شده همراه با دستگاه/نکاتی درباره دفترچه راهنما مالک


این وسیله دارای اسناد و دستورالعمل های استفاده زیر است.
سند ارائه شده همراه با دستگاه

دفترچه راهنما مالک (این دفترچه)

شامل دستورالعمل های کامل برای استفاده از  PSR-A3000است .برای استفاده راحت ،دستورالعمل های کارکرد دستگاه به دو
قسمت تقسیم می شوند.
• عملیات اولیه:
توصیف کاملی از عملکردهای اولیه  PSR-A3000را ارائه می کند.
• ویژگی های پیشرفته:
ویژگی های پیشرفته این وسیله را توضیح می دهد که در قسمت "عملیات اولیه" ارائه نشده استً .
مثال می توانید با نحوه ایجاد سبک
های اصلی ،آهنگ ها یا مولتی پدها آشنا شوید یا توضیحات کاملی را درباره پارامترهای خاص پیدا کنید.
* هر بخش در قسمت ویژگی های پیشرفته متناسب با بخش های موجود در عملیات اولیه است.

مطالب آنالین ()PDF

( Data Listليست داده ها)

شامل محتویات از پیش تنظیم شده است مانند صداها ،سبک ها ،جلوه ها و اطالعات مربوط به  MIDIاست.

( Computer-related Operationsعملکردهاي مرتبط با کامپيوتر)

شامل دستورالعمل هایی در مورد اتصال این وسیله به کامپیوتر و عملکردهای مرتبط با انتقال/دریافت داده  MIDIاست.

( iPhone/iPad Connection Manualدفترچه راهنماي اتصال )iPhone/iPad
(فقط به انگلیسی ،فرانسوی ،آلمانی و اسپانیایی است)

نحوه اتصال این وسیله را به دستگاه های هوشمند توصیف می کند ،مانند و iPhone ،iPadو دیگر موارد.

برای دریافت این مطالب ،به وب سایت ( Yamaha Downloadsدانلودهاي  )Yamahaبروید ،سپس نام مدل را برای جستجوی فایل های مورد نظرتان وارد کنید.

( Yamaha Downloadsدانلودهاي http://download.yamaha.com/   )Yamaha

• تصاویر و صفحههای  LCDنمایش داده شده در این دفترچه راهنما مالک ،تنها برای مقاصد آموزشی می باشند و ممکن است با آنچه که روی دستگاه شما آورده
شده متفاوت باشد.
•  iPhone ،iPadو  iPod touchمارک های تجاری  Apple Incهستند که در ایاالت متحده و سایر کشورها ثبت شده اند.
• نام های شرکت و نام های محصول در این دفترچه راهنما مالک ،مارک های تجاری یا مارک های تجاری ثبت شده شرکت های مربوطه هستند.

مفاهیم آموزشی در این دفترچه راهنما مالک

در کل قسمت های این دفترچه راهنما مالک ،دستورالعمل های چند مرحله ای به صورت کوتاه و راحت با کمک پیکان هایی نشان داده شده است که توالی مربوطه را
نشان می دهند.
مثالTAB [E][F] BACKUP/RESTORE ← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← ]FUNCTION[ :
نمونه باال توصیفی از یک عملکرد چهار مرحله ای است:
 )1دکمه ] [FUNCTIONرا فشار دهید.
 )2دکمه  [F] TABرا برای انتخاب زبانه  MENU 2فشار دهید.
 )3دکمه ] (SYSTEM) [Gرا فشار دهید.
 )4از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب زبانه  BACKUP/RESTOREاستفاده کنید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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فرمت ها
" "(General MIDI) GMیکی از متداول ترین فرمت های تخصیص صدا است" .سیستم  GMسطح  "2یک مشخصه استاندارد است که " "GMرا ارتقا
می دهد و سازگاری داده های آهنگ را بهبود می بخشد .این حالت چندآوایی ،انتخاب صدای قوی تر ،پارامترهای صدای بسط داده شده ،و پردازش جلوه
مجتمع را افزایش می دهد.
 XGیک پیشرفت مهم در فرمت سیستم  XGسطح  1است و توسط  Yamahaبا هدف تولید صداهای بیشتر و متنوع تر ،همراه با کنترل گسترده تر روی صداها و جلوه
ها و به منظور حصول اطمینان از سازگاری باالی داده ها با تغییراتی که در آینده رخ می دهند تولید شده است.

 GSتوسط  Roland Corporationساخته شده است .مشابه با روش  XGدر  ،Yamahaحالت  GSنیز بهبود یافته ترین فرمت  GMاست که مخصوص تولید
صداها و کیت های درام و تغییرات آنها ،در کنار کنترل گسترده تر روی صداها و جلوه ها می باشد.
فرمت  Yamaha XFسبب ارتقای استاندارد ( SMFفایل  MIDIاستاندارد) با عملکرد وسیعتر و نامحدود شده است که در آینده نیز قابل استفاده است .این
وسیله قابلیت نمایش متن های ترانه را در هنگام پخش یک فایل  XFحاوی متن ترانه دارد.
"( SFFفرمت فایل سبک)" یک فرمت فایل سبک اصلی تولید  Yamahaاست بر اساس مجموعه ای گسترده از انواع تارها ،از یک سیستم تبدیل فوق العاده

برای ارائه همنوازی خودکار با کیفیت باال برخوردار است( SFF GE" .نسخه گیتار" یک فرمت پیشرفته از  SFFاست که قابلیت جابجایی پیشرفته نت ها را برای
تراک های گیتار دارد.

اطالعات
نکاتی درباره حق نسخه برداری

	•کپی کردن داده های موسیقی موجود شامل کلیه داده های  MIDIو/یا داده های صوتی اکیداً ممنوع است ،بجز برای استفاده شخصی.
	•در این دستگاه از محتویاتی استفاده شده است که حق نسخه برداری آنها متعلق به  Yamahaاست یا اینکه  Yamahaمجوز استفاده از حقوق نسخه برداری سایرین را دارد .به
دلیل قوانین حق نسخه برداری و سایر قوانین مرتبط ،شما اجازه ندهید رسانه ای که این محتویات در آن ذخیره یا ضبط شده است را پخش کنید ،این موارد دقیقاً مشابه یا بسیار
شبیه به محتویات موجود در دستگاه هستند.

* محتویات توصیف شده در باال شامل یک برنامه کامپیوتری ،داده سبک همنوازی ،داده  ،MIDIداده  ،WAVEداده ضبط صدا ،یک اسکور ،داده اسکور و سایر موارد است.
* شما می توانید وسیله ای که اجرا یا موسیقی خودتان با استفاده از این محتویات در آن ضبط شده است را منتشر کنید و در چنین مواری به کسب اجازه از  Yamaha Corporationنیازی
نیست.

	•در زیر عناوین ،اعتبارها و اعالمیه های حق نسخه برداری برای بعضی از آهنگ هایی آورده شده است که از قبل در این وسیله نصب شده اند:

Beauty And The Beast
from Walt Disney’s BEAUTY AND THE BEAST
Lyrics by Howard Ashman
Music by Alan Menken
©1991 Walt Disney Music Company and Wonderland Music Company, Inc.
All Rights Reserved Used by Permission

What Makes You Beautiful
Words and Music by Savan Kotecha, Rami Yacoub and Carl Falk
© 2011 EMI APRIL MUSIC INC., MR. KANANI SONGS, RAMI PRODUCTIONS AB and AIR CHRYSALIS SCANDINAVIA AB
All Rights for MR. KANANI SONGS Controlled and Administered by EMI APRIL MUSIC INC.
All Rights for RAMI PRODUCTIONS AB Administered by KOBALT SONGS MUSIC PUBLISHING
All Rights for AIR CHRYSALIS SCANDINAVIA AB Administered by CHRYSALIS MUSIC GROUP, INC., a BMG CHRYSALIS
COMPANY
All Rights Reserved International Copyright Secured Used by Permission

نکاتی درباره عملکردها/داده های ارائه شده همراه با این دستگاه

	•طول مدت یا آرایش برخی از آهنگ های از پیش گزیده ،ویرایش شده است و ممکن است دقیقا مشابه اصل آن نباشد.
	•این دستگاه قادر به استفاده از انواع/فرمتهای مختلف از داده های موسیقی با بهینه سازی آنها به یک فرمت مناسب داده موسیقی برای استفاده از این دستگاه می باشد .بنابراین این
دستگاه ممکن است آنها را بطور دقیق آنطوری که تولید کننده یا آهنگ ساز آنها مد نظر قرار دارند ،پخش نکند.
	•فونت های  bitmapمورد استفاده در این دستگاه توسط  .Ricoh Co., Ltdتهیه شده و تحت مالکیت آن است.
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ویژگی های اصلی
صداهایی فوق العاده واقعی ....................................................................................................صفحه 36
 PSR-A3000دارای یک مجموعه از صداهای اصلی و جذاب است و ابزارهایی برای پخش این صداها در اختیارتان قرار می دهد که طبیعی تر هستند و کیفیت پخش
باالتری دارند.
پخش همراه با یک باند پشتی..................................................................................................صفحه 49
سبک های  PSR-A3000سبب می شوند بتوانید چندین ژانر موسیقی مختلف را تنها با پخش چند آکورد با همنوازی کامل اجرا کنید.

جلوه  DSPقدرتمند برای ارتقای صدا.......................................................................................صفحه 42
 PSR-A3000دارای انواع جدید و با کیفیت جلوه های مختلف است ،از جمله پیچش واقعی صدا و پژواک واقعی .جلوه های  DSPبه شما امکان می دهند صفحه کلید
را به صورت پویا با صدای گیتار دارای پیچش پخش کنید و اینطور به نظر برسد که در سالن کنسرت در حال اجرا هستید.

یلصا یاه یگژیو

امکان گسترش صدا و سبک...................................................................................................صفحه 46
این یک وسیله با امکانات فراوان است که به شما امکان می دهد همیشه محتواهای موجود را مطابق با خالقیت های هنریتان گسترش دهید .بسیاری از صداها و سبک ها 
(که به آنها داده بسته گسترش گفته می شود) به صورت خاص در وب سایت ویژه ما ( )http://www.yamaha.com/awk/قرار داده شده است که می توانید آنها را 
دریافت کرده و در PSR-A3000خودتان قرار دهید .با استفاده از نرم افزار  Yamaha Expansion Managerمی توانید انواع مختلف بسته های گسترش را 
مدیریت کرده و بسته سفارشی خودتان را برای نصب در دستگاه ایجاد کنید.

پخش صدا و ضبط با درایو فلش ......................................................................................USBصفحه 71
فایل های صوتی (فرمت  WAVیا  )MP3که در درایو فلش  USBذخیره شده اند را می توانید در این دستگاه پخش کنید .همچنین می توانید اجرایتان را به صورت فایل
های صوتی (فرمت  )WAVدر درایو فلش  USBضبط کنید و به راحتی موارد ضبط شده را در کامپیوتر به دلخواه خودتان ویرایش کنید ،سپس می توانید آنها را در
اینترنت به اشتراک بگذارید یا سی دی های اصلی خودتان را ایجاد کنید .این وسیله همچنین دارای چندین عملکرد پیشرفته و راحت برای پخش صدا و پردازش آن است،
از جمله  Time Stretchکه به شما امکان می دهد بدون تغییر گام صدا ،سرعت فایل صوتی را کم یا زیاد کنید و با وجود آن می توانید بدون تغییر در زمان ،گام صدا 
را تغییر دهید .عالوه بر آن عملکرد  Vocal Cancelبه گونه ای مؤثر صداهایی را که ممکن است در مرکز یک فایل باشند نازک و ظریف می کند و به شما امکان
می دهد با کمک همین وسیله ،به سبک "کارائوکه" آهنگی بخوانید.
دسته کنترل متنوع با عملکرد سریع ..........................................................................................صفحه 40
این دسته چندکاره به شما امکان می دهد صداها را در حین عملکرد به سرعت تغییر دهید .همچنین می توانید عملکردها را به دلخواه به آن اختصاص دهیدً .
مثال می 
توانید از دسته برای تنظیم فیلتر یا روشن/خاموش کردن پخش کانال های سبک استفاده کنید و به سادگی و بدون ایجاد وقفه در عملکرد ،تغییراتی در صدا ایجاد کنید.
تنظیم مقیاس های اصلی .......................................................................................................صفحه 88
ويژگي "'گام های شرقی" به شما اجازه می دهد که به سادگی و آسانی گام نت های خاصی را افزایش یا کاهش داده و مقیاس خودتان را ایجاد کنید .می توانید این تنظیم
را ذخیره کنید و هر زمان که نیاز دارید ،فوراً آنها را فراخوانی کنید.
پخش به صورت آرپژو .........................................................................................................صفحه 44
تنها با فشردن نت های مربوطه از روی صفحه کلید می توانید آرپژو (نت های شکسته) پخش کنید ،با این کار می توانید به سرعت و به صورت خودکار قطعاتی سخت
و پیچیده را بنوازید و عملکرد قوی تری داشته باشید.

در قسمت های نمایشی (صفحه  ،)19صداهای با کیفیت باالی این وسیله ،مجموعه ای از عملکردهای پیشرفته و اطالعاتی مفید را برای نحوه کار کردن با صفحه
کلید جدیدتان در اختیار خواهید داشت.

اینها تنها تعداد کمی از مجموعه گسترده عملکردهایی است که سبب می شود از موسیقی لذت ببرید و عملکردی خالقانه داشته باشید .از آنها
استفاده کنید و از صفحه کلید جدیدتان لذت ببرید!
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2 2سبک ها
– پخش ریتم و همنوازی –

49

پخش یک سبک با همنوازی خودکار49.........................................
پخش سبک 51.....................................................................
تغییر نوع انگشت گذاری آکورد 53..............................................
فراخوانی تنظیمات صفحه مناسب برای سبک فعلی (تنظیم تک لمسی)54.................
یافتن قطعات موسیقی مناسب برای سبک فعلی (مخزن موسیقی)55................
روشن/خاموش کردن کانال سبک 56...........................................
تنظیم توازن صدا بین قسمت های مختلف57....................................
تنظیم نقطه تقسیم 58...............................................................
مشخص کردن آکوردها با دست راست هنگام نواختن صدای
بم با دست چپ 59.................................................................
ایجاد/ویرایش سبک ها (ایجاد کننده سبک)60..................................

3 3آهنگ ها
– پخش ،تمرین و ضبط آهنگ ها –

نمایش ترانه/متن65................................................................
روشن/خاموش کردن هر کانال آهنگ65........................................
تمرین تک دستی با عملکرد راهنما 66..........................................
تکرار پخش67.....................................................................
ضبط اجرای خودتان68...........................................................

4 4پخش کننده/ضبط کننده صدای USB
– پخش و ضبط فایل های صوتی –

71

پخش فایل های صوتی71.........................................................
ضبط اجرا به صورت فایل صوتی74...........................................

5 5مولتی پدها
– افزودن عبارت های موسیقی به اجرای شما –

76

پخش مولتی پدها 76...............................................................
استفاده از تطبیق آکورد77........................................................
استفاده از عملکرد شروع سینکروی مولتی پد 77.............................
ایجاد یک مولتی پد با فایل های صوتی (مولتی پد 78.........)Audio Link

6 6یابنده موسیقی
– فراخوانی تنظیمات ایده آل صفحه برای اجرایتان –

80

انتخاب مورد ضبط شده دلخواه (تنظیمات صفحه) 80..........................
جستجوی ضبط ها (تنظیمات صفحه) 81........................................
دانلود ضبط ها (تنظیمات صفحه) از وب سایت82.............................
ثبت فایل آهنگ ،صدا یا سبک در یک ضبط83................................

7 7حافظه رجیستر
– ذخیره و بازخوانی تنظیمات صفحه سفارشی –

85

ثبت تنظیمات صفحه 85...........................................................
ذخیره حافظه رجیستر به عنوان یک فایل منبع86..............................
فراخوانی تنظیم ثبت شده صفحه 87..............................................

8 8گام های شرقی
– تنظیم گام های اصلی –

88

استفاده از گام های شرقی 88.....................................................
ذخیره حافظه گام به عنوان فایل منبع 89........................................

9 9کنسول ترکیب
– ویرایش میزان صدا و توازن صدا –

91

مراحل اصلی 91...................................................................

1 10اتصال ها
– استفاده از دستگاه با سایر وسیله ها –

93

اتصال یک سوییچ پایی/کنترل پایی (فیش های 93......... )FOOT PEDAL
اتصال فیش های دستگاه های صوتی (،[R]/[L/L+R] OUTPUT
]94.............................................................. )jack [AUX IN
اتصال دستگاه های ( USBپایانه [95.................. )]USB TO DEVICE
اتصال به یک پایانه ،]USB TO DEVICE[( iPhone/iPad
[ ]USB TO HOSTو 97................................................)MIDI
اتصال به یک (پایانه [ )]USB TO HOSTکامپیوتر 97......................
اتصال به دستگاه های خارجی MIDI
(پایانه های 98............................................ )[OUT]/[IN] MIDI

1 11سایر عملکردها
– انجام تنظیمات کلی و استفاده از ویژگی های پیشرفته –

99

مراحل اصلی 99...................................................................

62

پخش آهنگ ها62..................................................................
نمایش کتابچه نت موسيقي (اسکور)64..........................................
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ویژگی های پیشرفته

1 1صداها
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102

2 2سبک ها

120

1 11سایر عملکردها

202.....................................................................UTILITY
206.................................................................... SYSTEM

لیست عملکردها

209

نمودار دسترسی مستقیم

210

عیب یابی

211

مشخصات

214

فهرست

216

انواع انگشت گذاری آکورد 120.................................................
تنظیمات مرتبط با پخش سبک 122..............................................
ذخیره تنظیمات اصلی در تنظیمات تک لمسی 124............................
ایجاد/سبک های ویرایش (ایجاد کننده سبک)125..............................

3 3آهنگ ها

بلاطم تسرهف

انواع صدا (مشخصات) 102.....................................................
انتخاب  GM&XGیا سایر صداها 104..........................................
تنظیمات مرتبط با پاسخ و جلوه را لمس کنید105..............................
تنظیمات مربوط به گام 108.....................................................
ویرایش پارامترهای تخصیص داده شده به دسته کنترل 110.................
ویرایش صداها (تنظیم صدا)113................................................
ویرایش کردن صداهای فلوت ارگ 118........................................

202

143

ویرایش تنظیمات نت موسیقی (اسکور)143....................................
ویرایش تنظیمات نمایش ترانه/متن 145........................................
استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ146................
پارامترهای مربوط به پخش آهنگ (عملکرد راهنما ،تنظیمات کانال،
تنظیمات تکرار)147..............................................................
ساخت/ویرایش آهنگ (ایجاد کننده آهنگ)151.................................

4 4پخش کننده/ضبط کننده صدای USB

168

5 5مولتی پدها

168

ایجاد مولتی پد (ایجادکننده مولتی پد)168.......................................
ویرایش مولتی پدها 170..........................................................

6 6یابنده موزیک

172

ایجاد یک مجموعه از ضبط های مورد عالقه 172............................
ویرایش ضبط173.................................................................
ذخیره ضبط به عنوان یک فایل تکی174......................................:

7 7حافظه رجیستر

176

ویرایش حافظه رجیستر 176.....................................................
غیر فعال کردن فراخوانی موارد خاص (تثبیت ) 177.........................
فراخوانی شماره های حافظه رجیستر به ترتیب (توالی ثبت)178............

8 8گام های شرقی

181

9 9کنسول ترکیب

181

ویرایش پارامترهای صدا/میزان صدا181......................................
ویرایش پارامترهای فیلتر 182...................................................
ویرایش پارامترهای تنظیم گام 183..............................................
ویرایش پارامترهای جلوه 184...................................................
ویرایش پارامترهای 187.....................................................EQ
ویرایش پارامترهای کمپرسور اصلی (189............................ )CMP
نمودار قطعه 190..................................................................

1 10اتصال ها

191

سوییچ پایی/تنظیمات کنترل کننده پایین 191....................................
194.............................................................MIDI Settings
اتصال با  iPhone/iPadاز طریق  LANبی سیم 200.........................
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کنترل ها و پایانه های صفحه
 صفحه باالیی

٢۴

٢۴

٢۵

٢۵

٢٧

٢٧

٢٨

٢٨

٢٢٢٣

٢٣

٢٢
١٧

٢١

٣٢

1
2
3
4
5
6
7
8
9

٣٢

سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) ..................................صفحه 16
دستگاه را روشن می کند یا روی حالت آماده به کار می گذارد.
پیچ تنظیم ]..............................[MASTER VOLUMEصفحه 18
صدای کلی را تنظیم می کند.
دکمه ]....................................................... [DEMOصفحه 19
صفحه نمایش انتخاب یک بخش نمایشی را فراخوانی می کند.
دکمه ]........................................... [MASTER EQصفحه 188
صفحه نمایش تنظیم نوع اکوالیزر اصلی را فراخوانی می کند.
دکمه های .................................................... SONGصفحه 62
یک آهنگ را انتخاب می کند و پخش آن را کنترل می کند.
دکمه های انتخاب گروه ....................................STYLEصفحه 49
یک گروه سبک را انتخاب می کند.
دکمه های .......................... [TAP TEMPO]/TEMPOصفحه 52
تمپو را برای پخش سبک ،آهنگ و مترونوم کنترل می کند.
دکمه های ........................................ TRANSPOSEصفحه 39
کل گام وسیله را در نیم گام جابجا می کند.
دکمه ]...........................................[METRONOMEصفحه 38
مترونوم را روشن یا خاموش می کند.

٣١

10

11

12

13

14

15

16

17
18
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٣١

٣٠

٣٠

٢۶

٢١

٢۶

٢٩

٢٩

دکمه ]...........................................[FADE IN/OUTصفحه 53
پخش/توقف تدریجی پخش سبک/آهنگ را کنترل می کند.
دکمه ].................................................[OTS LINKصفحه 55
عملکرد  OTS Linkرا روشن/خاموش می کند.
دکمه های ................................STYLE CONTROLصفحه 51
پخش سبک را کنترل می کند.
دکمه های ................................ SCALE SETTINGصفحه 88
گام نت های خاصی را تا  50سنت کم می کند.
دکمه های،[5] – [1] ،[MEMORY] SCALE MEMORY
]............................................................ [RESETصفحه 89
به شما امکان می دهد تنظیمات گام را ذخیره کرده یا آنها را به
موارد پیش فرض کارخانه برگردانید.
دسته کنترل ،دکمه ].................................... [ASSIGNصفحه 40
برای استفاده از عملکردهای یا مادوالسیون (تنظیم) یا تخصیص سایر
عملکردها برای کنترل صداها در کوتاه ترین زمان.
فیش ]...................................................[PHONESصفحه 15
برای اتصال یک جفت هدفون.
 LCDو کنترل های مرتبط ...........................................صفحه 20
دکمه ]............................................. [BAL.صفحه های 74 ،57
تنظیمات مربوط به توازن صدا را در بین قسمت های مختلف
فراخوانی می کند.
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٢

١٨
١٩
٢٠

٢١

١٨
١٩
٢٠

٧

٧

٩

٩

٨

۴

۴

١٢

١٢

۵

١٧

۶

٣

٣

هحفص یاه هنایاپ و اه لرتنک

١٧

٢

٢

2

۶

٨

١١

١١١٠

١٠

١۶

19

20

21

22

23

24

25

دکمه ].................................................[MIXER/EQصفحه 91
تنظیمات مختلف را برای بخش های صفحه کلید ،سبک و آهنگ
فراخوانی می کند.
دکمه ]...................... [CHANNEL ON/OFFصفحه های 65 ،56
تنظیمات مربوط به روشن یا خاموش کردن کانال های سبک/آهنگ
را فراخوانی می کند.
دکمه ]................................................[FUNCTIONصفحه 99
به شما امکان می دهد تنظیمات پیشرفته ای ایجاد کنید و سبک ها،
آهنگ ها و مولتی پدهای اصلی ایجاد کنید.
دکمه های انتخاب گروه .................................... VOICEصفحه 37
یک گروه صدا را انتخاب می کند.
دکمه ]............................... [USB AUDIO PLAYERصفحه 71
صفحه نمایش مربوط به پخش فایل های صوتی و ضبط اجرایتان به
فرمت صوتی را فراخوانی می کند.
دکمه ]...........................................................[USBصفحه 96
صفحه نمایش مربوط به انتخاب یک فایل در درایو فلش  USBرا
فراخوانی می کند.
دکمه های .....................................VOICE EFFECTصفحه 42
جلوه های مختلفی را روی اجرای صفحه کلید اعمال می کند.

26

27

28

29
30

31

32

١٣

١٣

١۴

١۴

١۵

١۵

١۶

دکمه ]........................................[MUSIC FINDERصفحه 80
تنظیمات مناسب صفحه را برای اجرایتان فراخوانی می کند.
دکمه های ......................................PART SELECTصفحه 37
یک بخش از صفحه کلید را انتخاب می کند.
دکمه های ...................................... PART ON/OFFصفحه 36
قسمت صفحه کلید را روشن یا خاموش می کند.
دکمه های ................. REGISTRATION MEMORYصفحه 85
تنظیمات صفحه را ثبت و فراخوانی می کنند.
دکمه های ........................ MULTI PAD CONTROLصفحه 76
عبارت های مولتی پد ریتمیک یا دارای ملودی را انتخاب
و پخش می کند.
دکمه های ........................ ONE TOUCH SETTINGصفحه 54
تنظیمات صفحه مناسب را برای سبک فراخوانی می کند.
دکمه های .................................. UPPER OCTAVEصفحه 39
گام صفحه کلید را در مرحله های اکتاو تغییر می دهد.
راه اندازی صفحه (تنظیمات صفحه)
با استفاده از کنترل های روی صفحه می توانید تنظیمات مختلفی را همانطور
که در اینجا توصیف شده است ایجاد کنید .این تنظیمات وسیله در کنار یکدیگر
در این دفترچه راهنما مالک "راه اندازی صفحه" یا "تنظیمات صفحه" نامیده
می شوند.
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 صفحه پشتی

٧

1
2
3
4

فیش  DC INمتناوب ..................................................صفحه 16
برای اتصال آداپتور برق متناوب.
فیش های ............................. [2]/[1] FOOT PEDALصفحه 93
برای اتصال سوییچ های پایی و/یا کنترل کننده های پایی.
فیش های .............................[R]/[L/L+R] OUTPUTصفحه 94
برای اتصال دستگاه های صوتی خارجی.
فیش ].......................................................[AUX INصفحه 94
برای اتصال یک دستگاه صوتی خارجی مانند پخش کننده صدای متحرک.

منفذهای تهویه هوا

۶

٧

۶۵

۵

 5پایانه های ....................................[OUT]/[IN] MIDIصفحه 98
برای اتصال دستگاه های  MIDIخارجی.
 6پایانه ]......................................... [USB TO HOSTصفحه 97
برای اتصال به رایانه.
 7پایانه ]..................................... [USB TO DEVICEصفحه 95
برای اتصال دستگاه  USBمانند درایو فلش .USB

منفذهای تهویه هوا

توجه
این دستگاه دارای منفذهای تهویه هوا بر روی صفحه رویی و صفحه پشتی می باشد.
اجسام را در محلی قرار ندهید که باعث مسدود شدن منفذهای هوا شود ،زیرا که این
امر ممکن است باعث عدم تهویه مناسب اجزای داخلی شده و در نتیجه دستگاه بیش از
حد گرم می شود.

اتصال پایه دفترچه نت

پایه دفترچه نت را همانطور که نشان داده شده است در شکاف ها
وارد کنید.

14
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هحفص یاه هنایاپ و اه لرتنک

2

استفاده از هدفون ها

هدفون ها را به فیش ] [PHONESوصل کنید.

هحفص یاه هنایاپ و اه لرتنک

۵

۴

۴ ٣

٣ ٢

٢ ١

١

جک هدفون استریوی استاندارد

احتیاط
به هدفون ها برای مدت طوالنی با صدای باال گوش ندهید .انجام آن ممکن است باعث از دست دادن شنوایی شود.
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شروع به کار
برق الزم
آداپتور برق متناوب را به ترتیب نشان داده شده در تصویر متصل کنید.

٣

٢
آداپتور برق متناوب

١

خروجی برق
متناوب

کابل برق
فیش ( DC INصفحه )14
شکل دوشاخه و خروجی بسته به منطقه شما ممکن است متفاوت باشند.

اخطار
فقط از آداپتور مخصوص (صفحه  )215استفاده کنید .استفاده از آداپتور اشتباه می تواند باعث آسیب وارد شدن به دستگاه یا گرم شدن بیش از حد آن شود.

احتیاط
در هنگام تنظیم دستگاه ،مراقب باشید خروجی برق متناوب به راحتی در دسترس باشد .در صورت بروز مشکل یا نقص در عملکرد دستگاه ،فوراً سوییچ برق وسیله را خاموش کنید
و دوشاخه را از پریز جدا کنید.

توجه
هنگام جدا کردن آداپتور برق متناوب ،کارها را به ترتیب معکوس نشان داده شده در باال انجام دهید.

روشن/خاموش کردن دستگاه
1

پیچ ] [MASTER VOLUMEرا پایین روی " "MINبچرخانید

٢

2
3

سوییچ [

] (آماده به کار/روشن) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

بعد از نمایش صفحه اصلی ،میزان صدا را به دلخواه در حین نواختن با صفحه کلید تنظیم کنید.

بعد از اینکه استفاده از دستگاه را تمام کردید ،سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) را فشار
دهید و تقریباً یک ثانیه پایین نگهدارید تا دستگاه خاموش شود.

توجه
هنگام روشن کردن دستگاه ،پدال پایی یا
دسته کنترل را حرکت ندهید یا کارهای
دیگر انجام ندهید .انجام این کارها ممکن
است باعث ایجاد نقص در عملکرد
دستگاه شود.

توجه
تا زمانی که صفحه اصلی نمایش داده
نشده است هیچ کاری نمی توانید انجام
دهید ،از جمله خاموش کردن دستگاه یا
کار کردن با صفحه کلید.

16
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احتیاط
حتی زمانی که سوییچ برق خاموش است ،هنوز برق در سطح بسیار کم در حال جریان است .وقتی از دستگاه برای مدت زمان طوالنی استفاده نمی کنید ،حتماً سیم برق را
از پریز دیواری برق متناوب بیرون بکشید.

توجه
در حین ضبط یا ویرایش یا زمانی که پیام نمایش داده می شود ،نمی توانید برق دستگاه را قطع کنید حتی اگر سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) را فشار داده باشید .اگر
می خواهید دستگاه را خاموش کنید ،سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) را بعد از ضبط ،ویرایش یا بعد از محو شدن پیام ،فشار دهید .اگر الزم است به اجبار دستگاه را
خاموش کنید ،سوییچ [ ] (آماده به کار/روشن) را برای مدت زمان بیش از سه ثانیه پایین نگهدارید .توجه کنید که خاموش کردن اجباری ممکن است باعث از بین رفتن
داده ها و آسیب به دستگاه شود.

برای اینکه از مصرف غیرضروری برق جلوگیری شود ،این دستگاه دارای یک عملکرد خاموش شدن
خودکار است که اگر برای مدت زمان خاصی از آن استفاده نشود ،به صورت خودکار خاموش می شود.
مدت زمانی که باید بگذرد تا دستگاه به صورت خودکار خاموش شود به طور پیش فرض تقریباً  30دقیقه
است ،اما می توانید این تنظیم را تغییر دهید.

1

توجه
اگر دستگاه به صورت خودکار خاموش
شود ،همه داده هایی که در درایو USER
یا  USBذخیره نشده است از بین می
روند .حتماً قبل از خاموش کردن دستگاه،
اطالعاتتان را ذخیره کنید (صفحه .)28

راک هب عورش

تنظیم عملکرد خاموش شدن خودکار

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E] CONFIG 1 ← [J] UTILITY ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
٢

٣

2

دکمه ] [Bرا چند بار فشار دهید تا " "4 AUTO POWER OFFانتخاب شود.

3

از دکمه های ] [5 ]/[4 برای ذخیره مقدار استفاده کنید.
راک هب عورش

اگر نمی خواهید دستگاه به صورت خودکار خاموش شود (گزینه خاموش شدن خودکار را غیرفعال
کنید) DISABLED ،را انتخاب کنید.
دکمه ] [EXITرا چند بار فشار دهید تا از صفحه نمایش خارج شوید.

غیرفعال کردن عملکرد خاموش شدن خودکار (روش ساده)

در حالی که پایین ترین کلید را روی صفحه کلید فشار داده و نگهداشته اید ،دستگاه را روشن کنید .پیامی سریع نمایش داده می شود و سپس
دستگاه در حالی که عملکرد خاموش شدن خودکار غیرفعال شده است ،شروع به کار می کند.
C1
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تنظیم صدای اصلی
برای تنظیم کل صدای صفحه کلید ،در حین نواختن با صفحه کلید از پیچ تنظیم ] [MASTER VOLUMEاستفاده کنید.

احتیاط
از دستگاه برای مدت طوالنی با صدای باال استفاده نکنید .انجام آن ممکن است باعث از دست دادن شنوایی شود.

تغییر زبان صفحه نمایش
این گزینه زبان مورد استفاده برای نمایش پیام ها را تعیین می کند (انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی ،اسپانیایی و ایتالیایی موجود است).

1

2

18
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صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E] OWNER ← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

از دکمه های ] [5 ]/[4 برای انتخاب زبان دلخواه استفاده کنید.
دکمه ] [EXITرا چند بار فشار دهید تا از صفحه نمایش خارج شوید.
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دموها
دموها ،مقدمه هایی ساده و قابل فهم برای معرفی ویزگی ها و عملکردها و همچنین نمایشی پویا از صداهایی با کیفیت باال هستند.

2

هر یک از دکمه های ] [H] – [Aرا برای نمایش یک دموی خاص فشار دهید.

راک هب عورش

1

دکمه ] [DEMOرا برای فراخوانی صفحه دمو فشار دهید.

2

فشردن یکی از دکمه های ] [J] – [Iباعث پخش مداوم نمای کلی دمو می شود و صفحه نمایش های
قبلی به ترتیب فراخوانی می شوند.
منوهای فرعی ممکن است در صفحه نمایش داده شوند .یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای
انتخاب منوی فرعی مربوطه فشار دهید.

دکمه ] [EXITرا چند بار فشار دهید تا از صفحه نمایش دمو خارج شوید.

راک هب عورش

3

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

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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کنترل های مبتنی بر نمایش
 LCDاطالعات گسترده ای را در یک نگاه سریع برای همه تنظیمات فعلی نمایش می دهد .منوی نمایش داده شده را می توانید با استفاده از
کنترل های اطراف  LCDانتخاب کرده یا تغییر دهید.
2

دکمه های [][] TAB

1

4

دکمه های ][J] – [A

1

پیچ تنظیم داده و دکمه ][ENTER

3
5

دکمه ][EXIT

دکمه های ][8 pq] – [1 pq

دکمه های ][J] – [A

دکمه ][DIRECT ACCESS
(صفحه )23

 1دکمه های ][J] – [A
از دکمه های ] [J] – [Aبرای انتخاب موارد منوی مربوطه که در کنار آنها نشان داده می شود ،استفاده کنید.
•مثال 1

در صفحه انتخاب فایل (صفحه  ،)26از دکمه های
] [J] – [Aمی توانید برای انتخاب فایل های مربوطه
استفاده کنید.

•مثال 2

از دکمه های ] [Fو ] [Hبرای انتخاب پارامتر مربوطه
استفاده کنید.

20
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از دکمه های ] [Aو ] [Bبرای انتقال مکان نما به باال یا
پایین استفاده کنید.
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[E][F] TAB 2
این دکمه ها برای تغییر صفحه های نمایشی که در باالی آن "زبانه" وجود دارد ،استفاده می شوند.

راک هب عورش

2
 3دکمه های ][8 ] – [1 
از دکمه های ] [8 ] – [1 برای انتخاب کردن و انجام تنظیمات مربوط به عملکردهایی استفاده می شود که مستقیماً در باالی آنها
قرار گرفته است.

برای منوهایی که در این قسمت نمایش داده می شوند ،از
دکمه های ] [8 q] – [1 qاستفاده کنید.

برای پارامترهایی که در فرم اسالیدر (یا دکمه) نمایش داده می
شوند ،از دکمه های ] [8 pq] – [1 pqبرای تنظیم مقدار
استفاده کنید.
برای بازنشانی مقدار پارامتر دلخواه به مقدار پیش فرض،
همزمان دکمه های [ ]pو [ ]qرا در زیر آن فشار دهید.

راک هب عورش

برای منوهایی که در این قسمت نمایش داده می شوند ،از
دکمه های ] [8 p] – [1 pاستفاده کنید.

برای مشاهده لیستی از منوهایی که نمایش داده می شوند ،از دکمه های
] [8 pq] – [1 pqبرای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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 4پیچ تنظیم داده و دکمه ][ENTER
بسته به صفحه نمایش انتخابی ،پیچ تنظیم داده را می توانید به دو روش زیر مورد استفاده قرار دهید.
•انتخاب فایل ها (صدا ،سبک ،آهنگ و دیگر موارد)
وقتی یکی از صفحه نمایش های انتخاب فایل (صفحه  )26نشان داده می شود ،می توانید از پیچ تنظیم داده استفاده کنید و از دکمه ][ENTER
برای انتخاب فایل استفاده کنید.

دکمه ] [ENTERرا فشار دهید تا فایل انتخاب
شود .فایل انتخابی ،پررنگ می شود.

پیچ تنظیم داده را بچرخانید تا مکان نما جابجا
شود.

•تنظیم مقدارهای پارامتر
می توانید به راحتی از پیچ تنظیم داده به صورت متوالی با دکمه های ] [8 ] – [1 استفاده کنید و پارامترهای مشخص شده در صفحه
نمایش را تنظیم کنید.

پیچ تنظیم داده را بچرخانید تا پارامتر انتخابی
تنظیم شود.

پارامتر دلخواه را با دکمه ] [8 pq] – [1 pqمناسب انتخاب کنید.

این روش راحت همچنین با پارامترهای نمایشی مانند تمپو و جابجایی کار می کند .کافی است دکمه مربوطه (مثل  )[+] TEMPOرا فشار دهید
و سپس پیچ تنظیم داده را بچرخانید تا مقدار تنظیم شود.

 5دکمه ][EXIT
با فشردن دکمه ] ،[EXITبه صفحه نشان داده شده قبلی باز می گردید.
اگر دکمه ] [EXITرا چند بار فشار دهید ،به صفحه نمایش پیش فرض اصلی باز می گردید
(صفحه .)24

22
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فراخوانی سریع صفحه نمایش دلخواه — دسترسی مستقیم
با عملکرد راحت دسترسی مستقیم می توانید فوراً صفحه نمایش دلخواه را فقط با یک فشار اضافی دکمه فراخوانی کنید .برای اطالع از لیست
صفحات نمایشی که می توانید با استفاده از عملکرد دسترسی مستقیم فراخوانی کنید ،به "نمودار دسترسی مستقیم" در صفحه  210مراجعه کنید.

1
2

دکمه ] [DIRECT ACCESSرا فشار دهید.
یک پیغام در صفحه نمایش ظاهر می شود که به شما برای فشار دادن دکمه دلخواه اطالع می دهد.

دکمه مربوط به صفحه تنظیم دلخواهتان را فشار دهید (یا دسته کنترل و یا پدال متصل را حرکت
دهید) تا فوراً همان صفحه فراخوانی شود.
راک هب عورش

ً
مثال اگر دکمه ] [GUIDEرا فشار دهید ،صفحه ای نشان داده می شود که در آن می توانید حالت
راهنما را تنظیم کنید.

2

پیام های نمایش داده شده در صفحه نمایش

راک هب عورش

برخی اوقات یک پیغام (محاوره اطالعات یا تایید) برای تسهیل در عملیات ظاهر می شود .زمانیکه پیغام ظاهر شد  ،به سادگی دکمه مناسب را
فشار دهید.
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تنظیم صفحه نمایش اصلی
صفحه نمایشی که با روشن شدن دستگاه نمایش داده می شود .این صفحه نمایش ،تنظیمات اصلی فعلی را
نمایش می دهد ،مانند صدا و سبک انتخاب شده فعلی ،و به شما امکان می دهد آنها را در یک نگاه ببینید.
ً
معموال در هنگام نواختن صفحه کلید نشان داده می شود.
صفحه نمایش اصلی آن صفحه ای است که

١۶

١۵

١۴

۴

٢

٨

توجه
می توانید به سرعت صفحه نمایش اصلی
را با فشردن دکمه ] [DIRECT ACCESSو
سپس دکمه ] [EXITنمایش دهید.

١٣ ١٢

١
٣
۵

٩

۶

١٠

٧

١١

 1نام آهنگ و اطالعات مربوطه

نام آهنگ انتخاب شده ،تاثیر زمانی و تمپو را نشان می دهد .دکمه ] [Aرا برای فراخوانی صفحه
نمایش انتخاب آهنگ فشار دهید (صفحه .)62

 2نقطه تقسیم

موقعیت های نقطه تقسیم را نمایش می دهد (صفحه .)58

( BAR 3بار) ( BEAT/ضربه) /تمپو

موقعیت فعلی (نوار/ضربه/تمپو) را در پخش سبک یا آهنگ نمایش می دهد.

 4نام آکورد فعلی

اگر دکمه ] [ACMPروشن باشد ،آکورد مشخص شده در بخش آکورد صفحه کلید نمایش داده
خواهد شد .وقتی آهنگ حاوی داده آکورد در حال پخش است ،نام آکورد فعلی نمایش داده می
شود.

 5دکمه تنظیم گام

با فشردن دکمه های ] ،[C]/[Bصفحه نمایش ( SCALE TUNEصفحه  )108برای تنظیم گام
نمایش داده می شود.

 6نام منبع تنظیم گام

منبع تنظیم گام انتخاب شده فعلی را نمایش می دهد .دکمه ] [Dرا برای فراخوانی صفحه نمایش
انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید (صفحه .)90

 7نام سبک و اطالعات مربوطه

نام آهنگ انتخاب شده فعلی ،تاثیر زمانی و تمپو را نشان می دهد .با فشردن دکمه ] ،[Eصفحه
انتخاب سبک فراخوانی می شود (صفحه .)49

 8نام صدا

نام های صدای انتخاب شده فعلی را برای قسمت های راست  ،1راست  2و چپ نمایش می دهد
(صفحه  .)36از یکی از دکمه های ] [G]، [Fو] [Hبرای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب صدا
رای بخش مربوطه استفاده کنید .این دکمه را یک بار فشار دهید تا صدای آن قسمت پررنگ شود
و سپس یک بار دیگر نیز فشار دهید تا صفحه انتخاب صدا فراخوانی شود.

24
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 9نام منبع مولتی پد

نام های منبع مولتی پد انتخاب شده را نمایش می دهد .دکمه ] [Iرا برای فراخوانی صفحه نمایش
انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید (صفحه .)76

 10نام منبع حافظه رجیستر

نام منبع حافظه رجیستر انتخاب شده فعلی و شماره حافظه رجیستر را نمایش می دهد .دکمه ][J
را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع حافظه رجیستر فشار دهید (صفحه .)86

 11تنظیمات توازن صدا یا کانال روشن/خاموش

توجه

 12اطالعات دسته کنترل

شماره انتخاب شده فعلی از بین هشت عملکرد تخصیص داده شده به دسته کنترل را نشان
می دهد (صفحه .)40

راک هب عورش

توازن صدا (صفحه  )57یا تنظیمات کانال روشن/خاموش (صفحه های  )65 ،56را در بین
بخش های مختلف نشان می دهد .از دکمه های ] [8 ] – [1 برای تغییر تنظیمات
استفاده کنید.

دکمه ] [BAL.را برای فراخوانی صفحه
توازن صدا و دکمه ][CHANNEL ON/OFF
را برای فراخوانی صفحه کانال روشن/
خاموش فشار دهید.

2

 13اطالعات مربوط به دستگاه ضبط/پخش صوتی USB

اطالعات مربوط به فایل صوتی انتخابی در درایو فلش  USBمتصل (صفحه  )71را نشان می
دهد ،از جمله مدت زمان پخش سپری شده ،نام فایل و نماد حالت تکرار .وقتی ضبط صدا در
حالت آماده به کار است ،یک عالمت " "WAITINGنشان داده می شود .در حین ضبط،
" "RECORDINGنشان داده می شود.

 14جابجایی

میزان جابجایی را برای واحدهای نیم گام نشان می دهد (صفحه .)39

 15اکتاو باالیی

مقدار جابجایی اکتاو را نشان می دهد (صفحه .)39

 16توالی ثبت

راک هب عورش

زمانی نمایش داده می شود که توالی ثبت (صفحه  )178فعال باشد.
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پیکربندی صفحه انتخاب فایل
صفحه انتخاب فایل برای انتخاب صدا ،سبک و سایر اطالعات است .صفحه انتخاب فایل زمانی نمایش داده می شود که یکی از دکمه های انتخاب
گروه  VOICEیا  STYLEو [SELECT] SONGیا دیگر موارد را فشار دهید.

١
٢

٣

 1مکان (درایو) داده ها
• ......... PRESETمحلی که داده های از پیش برنامه ریزی شده (از پیش تنظیم شده) در
آن ذخیره شده است.
• ..............USERمحلی که داده های ضبط یا ویرایش شده در آن ذخیره شده است .صداهای
گسترش نصب شده یا سبک ها نیز در اینجا در پوشه "گسترش" ذخیره می
شوند.
• ................ USBمحلی که داده های درایو فلش  USBدر آن ذخیره می شود .این مورد فقط
زمانی نمایش داده می شود که یک درایو فلش  USBبه پایانه
] [USB TO DEVICEوصل باشد.

 2داده های قابل انتخاب (فایل ها)

فایل هایی که در این صفحه نمایش قابل انتخاب شدن هستند ،نشان داده می شوند .اگر بیش
از  10فایل وجود داشته باشد ،شماره های صفحه ( )... P2 ،P1در زیر فایل ها نشان داده
می شود .با فشردن دکمه مربوطه ،صفحه نمایش تغییر می کند .وقتی سایر صفحه ها در
پی هم نشان داده می شوند ،دکمه " "Nextو برای صفحه قبلی دکمه " "Prev.نشان داده
می شود.

توجه

قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.

توجه
با فشردن دکمه ] [USBمی توانید به
صداها ،سبک ها و سایر فایل های
ذخیره شده در درایو فلش USB
(صفحه  )96دسترسی داشته باشید.

توجه
داده های از قبل برنامه ریزی شده و
مواردی که در اصل متعلق به خودتان
هستند به عنوان "فایل" ذخیره می شوند.

MENU 2/MENU 1 3

با فشردن دکمه ] ،[8 در پایین صفحه انتخاب فایل می توانید بین  MENU 1و MENU 2
جابجا شوید .با انتخاب  ،MENU 1نام های عملکرد مرتبط با فایل فعلی (صدا ،سبک ،آهنگ و
سایر موارد) و با انتخاب  MENU 2نام های عملکرد مدیریت فایل/پوشه (صفحه  )27نمایش
داده می شود.
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فراخوانی پوشه سطح باالتر

وقتی فایل های موجود در یک پوشه نمایش داده می شوند "UP" ،در باالی دکمه ] [8 نشان داده می شود .با فشردن این دکمه،
پوشه سطح باالتر بعدی فراخوانی می شود.
مثالی از صفحه نمایش انتخاب صداي PRESET
صداهای از پیش تنظیم شده ،گروه بندی شده و در داخل پوشه های مناسب خود قرار می گیرند.

راک هب عورش

2

باالترين سطح بعدي (در اين حالت پوشه) نمايش داده مي شود .هر
پوشه نمايش داده شده در اين صفحه ،حاوي صدهايي است که به
درستي دسته بندي شده اند.
این صفحه نمایش ،صداها را در یک پوشه نشان می دهد.

مدیریت فایل
می توانید فایل ها را ذخیره کنید ،نامگذاری ،کپی ،جابجا و حذف کنید و با استفاده از دکمه های موجود در پایین صفحه نمایش انتخاب فایل ،پوشه
هایی را برای مدیریت فایل ها ایجاد کنید .برای اطالعات بیشتر درباره صفحه نمایش انتخاب فایل ،به صفحه  26مراجعه کنید.
توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در صفحه  95مطالعه کنید.

محدودیت ها برای آهنگ های محافظت شده

•	  :Prot. 1آهنگ های از پیش تنظیم شده را نشان می دهد که در درایو  USERکپی شده اند .این موارد فقط در درایو  USERقابل کپی/جابجایی/
حذف هستند.
•	  :Prot. 2 Origداللت بر آهنگهای فرمت دار محافظت شده  Yamahaدارد .این ها را نمی شود کپی کرد .این موارد را فقط می توانید به درایو
 USERو درایوهای فلش  UBSدارای شناسه منتقل کنید یا در آنها ذخیره کنید.
•	  :Prot. 2 Editنشان دهنده آهنگ " "Prot.2 Origویرایش شده است .این ها را نمی شود کپی کرد .این موارد را فقط می توانید به درایو
 USERو درایوهای فلش  UBSدارای شناسه منتقل کنید یا در آنها ذخیره کنید.

راک هب عورش

آهنگ های از پیش تنظیم شده و آهنگ هایی که بیشتر در بازار موجود هستند در برابر کپی محافظت می شوند تا از کپی غیرقانونی یا پاک شدن
تصادفی آنها جلوگیری شود .آنها با نشانه های موجود در باال سمت چپ نام فایلها مشخص شده است .نشانه ها و محدودیت های مربوطه در زیر
تشریح شده اند.

توجه
•بررسی کنید آهنگ " "Prot.2 Origو آهنگ " "Prot.2 Editمربوطه در یک پوشه مشترک باشند .در غیر اینصورت آهنگ " "Prot.2 Editرا نمی توان پخش کرد .اگر این نوع
آهنگ را منتقل می کنید ،بررسی کنید هر دو آهنگ " "Prot.2 Origو " "Prot.2 Editدر یک پوشه مشترک باشند.
•نام آهنگ " "Prot2.Origو نماد روی صفحه را تغییر ندهید .در غیر اینصورت آهنگ " "Prot.2 Editمربوطه را نمی توان پخش کرد.
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ذخیره فایل
می توانید داده اصلی (مانند آهنگی که ضبط کرده اید) را به عنوان یک فایل در درایو  USERیا  USBدر صفحه انتخاب فایل (صفحه )26
ذخیره کنید.

1

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  ،[E] [F] TABزبانه مربوطه
( USERیا  )USBرا انتخاب کنید که می خواهید داده در آن ذخیره شود.
اگر می خواهید داده را در پوشه موجود ذخیره کنید ،پوشه را در اینجا انتخاب کنید.

2
3

توجه
فایل در زبانه  PRESETیا پوشه
"( "Expansionصفحه  )46در زبانه
 USERذخیره نمی شود.

بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.
در صورت لزوم ،دکمه ] [8 را برای فراخوانی  MENU 2فشار دهید.

دکمه ] (SAVE) [6 را فشار دهید.
پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

توجه
برای لغو عملیات ذخیره سازی ،دکمه
]( [8 لغو) را قبل از مرحله  5در زیر
فشار دهید.

توجه
در زبانه  ،USERحداکثر تعداد فایل هایی
که می توانید ذخیره کنید بسته به اندازه
فایل و طول نام های فایل متفاوت است.

4
5

28
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نام فایل را وارد کنید (صفحه .)32
حتی اگر از این مرحله رد شوید می توانید در هر زمان بعد از ذخیره سازی ،نام آن را تغییر دهید
(صفحه .)30

دکمه ] )OK( [8 را برای ذخیره فایل فشار دهید.

فایل ذخیره شده بصورت خودکار در مکان مناسب بین فایل ها به ترتیب حروف الفبا قرار داده می
شود.
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ایجاد یک پوشه جدید
می توانید پوشه هایی را ایجاد کنید تا یافتن داده اصلی برایتان آسان تر باشد.

1

توجه
پوشه جدید را نمی توانید در زبانه
 PRESETیا پوشه ""Expansion
(صفحه  )46در زبانه  USERایجاد کنید.

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  ،[E][F] TABزبانه
مربوطه ( USERیا  )USBرا انتخاب کنید که می خواهید پوشه جدید
در آن ایجاد شود.
اگر می خواهید پوشه جدید را در پوشه موجود ایجاد کنید ،پوشه را در اینجا نیز انتخاب کنید.

توجه
حداکثر تعداد فایل ها/پوشه هایی که می
توان در یک پوشه ذخیره کنید500 ،
است.

2
3

راک هب عورش

توجه
در زبانه  USERنمی توانید بیش از سه
سطح پوشه ایجاد کنید .حداکثر تعداد فایل
ها/پوشه هایی که می توانید ذخیره کنید
بسته به اندازه فایل و طول نام های فایل/
پوشه متفاوت است.

2

بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.
در صورت لزوم ،دکمه ] [8 را برای فراخوانی  MENU 2فشار دهید.

دکمه ] )FOLDER( [7 را فشار دهید.
پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

توجه
برای لغو ایجاد یک پوشه جدید ،دکمه
] (CANCEL) [8 را فشار دهید.

اعالمیه

پوشه ایجاد شده بصورت خودکار در مکان مناسب بین پوشه ها به ترتیب حروف
الفبا قرار داده می شود.
راک هب عورش

4

نام پوشه جدید (صفحه  )32را وارد کنید.

از " "Expansionبرای نام پوشه استفاده
نکنید .در غیر اینصورت هنگام نصب
بسته گسترش (صفحه  ،)46همه داده
های موجود در پوشه " "Expansionاز
بین می روند.
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تغییر نام یک فایل/پوشه
می توانید نام فایل ها/پوشه ها را تغییر دهید.

1

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  ،[E] [F] TABزبانه مربوطه (USER
یا  )USBرا انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می خواهید نام آن تغییر کند.

2

بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.

3

در صورت لزوم ،دکمه ] [8 را برای فراخوانی  MENU 2فشار دهید.

دکمه ] )NAME( [1 را فشار دهید.
پنجره تغییر نام در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.

4

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jمرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.

5

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

6

توجه
نام فایل ها و پوشه ها در زبانه PRESET
یا پوشه "( "Expansionصفحه  )46در
زبانه  USERتغییر نمی کند.

پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

نام فایل یا پوشه انتخاب شده (صفحه  )32را وارد کنید.
فایل/پوشه تغییر نام داده شده در مکان مناسب بین فایل ها به ترتیب حروف الفبا قرار داده
می شود و بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

توجه
برای لغو عملیات تغییر نام ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.

توجه
از " "Expansionبرای نام پوشه استفاده
نکنید .در غیر اینصورت هنگام نصب
بسته گسترش (صفحه  ،)46همه داده
های موجود در پوشه " "Expansionاز
بین می روند.

کپی کردن یا جابجایی فایل ها
می توانید فایل ها را کپی کرده یا برش دهید و آنها را در مکانی دیگر (پوشه) جایگذاری کنید .همچنین می توانید پوشه ها را با استفاده از همین
روش کپی کنید (اما نمی توانید منتقل کنید).

1

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  ،[E] [F] TABزبانه مربوطه
( PRESET ،USERیا  )USBرا انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می
خواهید کپی کنید.

2

بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.

30
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در صورت لزوم ،دکمه ] [8 را برای فراخوانی  MENU 2فشار دهید.

توجه
•فایل های موجود در زبانه  PRESETرا
نمی توانید منتقل کنید .آنها را فقط می
توانید کپی کنید.
•فایل های موجود در پوشه ""Expansion
(صفحه  )46در زبانه  USERرا نمی
توانید کپی/منتقل کنید.
•داده های آهنگ موجود در بازار ممکن
است برای جلوگیری از کپی برداری
غیر قانونی در مقابل کپی محافظت
شده باشند.
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3

4

دکمه ] )COPY( [3 را برای کپی کردن یا ] )CUT( [2 را برای جابجا کردن فشار دهید.
پنجره کپی/برش در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jمرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.

توجه

5

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

6

زبانه مقصد ( USERیا  )USBرا با استفاده از دکمه های  [E][F] TABبرای جای گذاری
فایل /پوشه انتخاب کنید.

راک هب عورش

با فشردن یک دکمه ،فایل/پوشه انتخاب می شود (پررنگ می شود) .برای لغو این عملیات ،دکمه
مشابه ] [J]–[Aرا دوباره فشار دهید.
دکمه ] (ALL) [6 را برای انتخاب همه فایل ها /پوشه های نشان داده شده در صفحه نمایش فعلی
و همچنین شامل صفحه های دیگر ،فشار دهید .برای لغو انتخاب ،دکمه ] )ALL OFF( [6 را
دوباره فشار دهید.

برای لغو عملیات کپی ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.

2

در صورت لزوم ،پوشه مقصد را با استفاده از دکمه های ] [J] – [Aانتخاب کنید.

7

دکمه ] )PASTE( [4 را فشار دهید تا فایل/پوشه انتخابی در مرحله  4جایگذاری شود.
فایل/پوشه جایگذاری شده در مکان مناسب بین فایل ها به ترتیب حروف الفبا قرار داده می شود و
بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

حذف فایل ها/پوشه ها
می توانید یک یا چند فایل/پوشه را حذف کنید.

1

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  ،[E] [F] TABزبانه مربوطه
( USERیا  )USBرا انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می خواهید
آن را حذف کنید.

2

بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش نشان داده شود.
در صورت لزوم ،دکمه ] [8 را برای فراخوانی  MENU 2فشار دهید.

دکمه ] )DELETE( [5 را فشار دهید.

راک هب عورش

3

توجه
فایل ها و پوشه ها در زبانه  PRESETیا
پوشه "( "Expansionصفحه  )46در زبانه
 USERرا نمی توانید حذف کنید.

پنجره عملیات حذف در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.
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4

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jمرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.

توجه

با فشردن یک دکمه ،فایل/پوشه انتخاب می شود (پررنگ می شود) .برای لغو این عملیات،
دکمه مشابه ] [J]–[Aرا دوباره فشار دهید.
دکمه ] (ALL) [6 را برای انتخاب همه فایل ها /پوشه های نشان داده شده در صفحه نمایش فعلی
و همچنین شامل صفحه های دیگر ،فشار دهید .برای لغو انتخاب ،دکمه ] )ALL OFF( [6 را
دوباره فشار دهید.

5

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

6

دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

برای لغو عملیات حذف ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.

• .................YESحذف فایل/پوشه
• ......... YES ALLحذف همه فایل ها/پوشه های انتخابی
• ...................NOرها کردن فایل/پوشه بدون حذف کردن
• ......... CANCELلغو عملیات حذف

وارد کردن نویسه ها
این قسمت شامل نحوه وارد کردن نویسه ها برای نامگذاری فایل ها/پوشه های شما ،وارد کردن کلمه های کلیدی در یابنده موسیقی (صفحه )81
و دیگر موارد است .وارد کردن نویسه ها در صفحه زیر انجام می شود.

٢
۴

١

٣

1

نوع نویسه را با فشردن دکمه ] [1 تغییر دهید.
• .............. CASEحروف بزرگ ،عالمت ها و شماره ها
• ................caseحروف کوچک ،عالمت ها و شماره ها

2

از پیچ تنظیم برای جابجایی مکان نما به موقعیت دلخواه استفاده کنید.

3

دکمه های ] [6 ] – [2 و ] [7 را مطابق با نویسه های مورد نظر
برای وارد کردن ،فشار دهید.

4

دکمه ] )OK( [8 را برای وارد کردن نام جدید و بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار
دهید.

چندین کاراکتر مختلف به هر دکمه تخصیص داده شده است ،و نويسه ها هر زمان شما دکمه را فشار
بدهید تغییر می کنند.
برای وارد کردن نویسه انتخابی ،مکان نما را حرکت دهید یا دکمه وارد کردن یک نویسه دیگر را
فشار دهید .همچنین می توانید زمان کوتاهی را صبر کنید تا نویسه به صورت خودکار وارد شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد وارد کردن نویسه ها ،به قسمت "سایر عملکردهای مربوط به
وارد کردن نویسه" در زیر مراجعه کنید.
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توجه
وقتی متن ترانه را در عملکرد ایجاد کننده
آهنگ قرار می دهید (صفحه ،)165
ممکن است بتوانید نویسه های ژاپنی (کانا
و کانجی) را نیز وارد کنید.

توجه
•عالیم زیر را نمی توان به عنوان نام
فایل/پوشه وارد کرد.
\><“?*:/
•نام های فایل می توانند حد اکثر 41
نویسه داشته باشند و نام های پوشه می
توانند حداکثر  50نویسه داشته باشند.

توجه
برای لغو عملیات وارد کردن نویسه ،دکمه
] (CANCEL) [8 را فشار دهید.
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سایر عملکردهای مربوط به وارد کردن نویسه
•پاک کردن نويسه ها
مکان نما را با استفاده از پیچ تنظیم داده روی نویسه ای ببرید که می خواهید پاک کنید ،سپس دکمه
] (DELETE) [7 را فشار دهید .برای حذف همه نویسه های روی خط به صورت همزمان ،دکمه
] (DELETE) [7 را فشار داده و نگاه دارید.
•وارد کردن عالمت ها و فاصله
 .1دکمه ] (SYMBOL) [6 را برای فراخوانی لیست عالیم فشار دهید.
 .2از پیچ تنظیم داده برای حرکت مکان نما به عالمت دلخواه یا فاصله استفاده کرده ،سپس دکمه ](OK) [8 
را فشار دهید.
راک هب عورش

•انتخاب نمادهای سفارشی برای فایل ها (در سمت چپ نام فایل نشان داده شده است)
 .1دکمه ] (ICON) [1 را برای فراخوانی صفحه نمایش  ICON SELECTفشار دهید.
 .2نماد را با استفاده از دکمه های ] ،[J] – [Aدکمه های ] [5 ] – [3 یا پیچ تنظیم داده
انتخاب کنید .صفحه نمایش حاوی چندین صفحه است .دکمه های  [E][F] TABرا برای انتخاب
صفحات مختلف فشار دهید.
 .3دکمه ] (OK) [8 را برای اعمال نماد انتخاب شده فشار دهید.

2

توجه
برای لغو این عملیات ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.

بازنشانی تنظیمات به موارد برنامه ریزی شده در کارخانه
در حالی که آخرین کلید از سمت راست ( )C6را روی صفحه کلید پایین نگهداشته اید ،دستگاه را روشن کنید .با این کار تنظیمات کل دستگاه
(به آنها پارامترهای راه اندازی سیستم گفته می شود) به موارد پیش فرض کارخانه بازنشانی می شوند .برای دریافت جزئیات مربوط به اینکه
چه پارامترهایی به راه اندازی سیستم تعلق دارند ،به ( Data Listليست داده ها) در "نمودار پارامتر" مراجعه کنید.
C6

توجه
آهنگ های ضبط شده (صفحه  ،)68بسته
های گسترش (صفحه  )46و سایر فایل
های ذخیره شده در این دستگاه توسط این
عملیات حذف نمی شوند.
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راک هب عورش

همچنین می توانید تنظیمات مشخص شده را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازگردانید یا همه فایل ها و پوشه های موجود در درایو  USERرا
حذف کنید .صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] :
 .TAB [F] RESETبرای اطالع از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )208در بخش  11مراجعه کنید.
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پشتیبانی داده
می توانید از همه اطالعات ذخیره شده در درایو ( USERبجز آهنگ های محافظت شده و صداها/سبک
های گسترش) و همه تنظیمات دستگاه در یک درایو فلش  USBبه عنوان یک فایل تکی نسخه پشتیبان
تهیه کنید.

1

برای تهیه نسخه پشتیبان در مقصد ،یک درایو فلش  USBرا به پایانه
] [USB TO DEVICEوصل کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

3

]← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION
TAB [E][F] BACKUP/RESTORE

دکمه ] (BACKUP) [Gرا برای ذخیره سازی داده ها بر روی درایو فلش  USBفشار
دهید.
وقتی پیام های نمایش داده شده را تأیید می کنید ،دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.
توجه
با کپی کردن همه موارد به صورت
جداگانه در یک درایو فلش  USBبه دلخواه
می توانید از فایل ها در درایو  USERنیز
نسخه پشتیبان تهیه کنید ،مانند صدا،
آهنگ ،سبک ،مولتی پد و حافظه رجیستر.
برای اطالعات از دستورالعمل ها به
صفحه  30مراجعه کنید.

توجه
همچنین می توانید به تنهایی و به صورت
دلخواه از تنظیمات سیستم ،تنظیمات ،MIDI
تنظیمات جلوه کاربر و موارد ضبط شده
یابنده موسیقی نسخه پشتیبان تهیه کنید.
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید:
]← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION
TAB [E][F] ← [G] SYSTEM
 .SETUP FILESبرای اطالعات بیشتر به
صفحه  207مراجعه کیند.

توجه
تکمیل مراحل تهیه نسخه پشتیبان/بازنشانی
ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

بازیابی فایل پشتیبان
برای انجام این کار ،دکمه ] (RESTORE) [Iرا در صفحه ( BACKUP/RESTOREبه باال مراجعه
کنید) فشار دهید .وقتی پیام های نمایش داده شده را تأیید می کنید ،دستورالعمل های روی صفحه را دنبال
کنید .بعد از تکمیل کار ،دستگاه به صورت خودکار راه اندازی مجدد می شود.
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توجه
آهنگ های محافظت شده (ذخیره شده در
درایو  )USERرا قبل از بازیابی به یک
درایو فلش  USBمنتقل کنید .آگر آهنگ
ها منتقل نشوند ،عملیات همه داده ها را
پاک می کند.
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عملیات اولیه
صداها



1
2
3
4

سبک ها
آهنگ ها
پخش کننده/ضبط کننده صدای USB

مولتی پدها
یابنده موزیک
حافظه رجیستر
گام های شرقی
کنسول ترکیب
اتصال ها
سایر عملکردها
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6
7
8
9
10
11
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1

صداها
– نواختن صفحه کلید –

با ویژگی های این دستگاه طیف وسیعی از صداهای مختلف شامل پیانو ،گیتار،
آالت سیمی  ،بادی و غیره را می توان بصورت واقعی و استثنایی اجرا کرد.

نواختن صداها
صداها را می توانید از طریق سه بخش صفحه کلید پخش کنید :چپ ،راست  1و  2شما می توانید این بخش ها را با استفاده از دکمه های
 PART ON/OFFترکیب کرده و یک صدای با شکوه و دسته جمعی تولید کنید.
برای انتخاب بخش صفحه کلید و تغییر صدای
آن
برای روشن/خاموش کردن بخش های صفحه کلید

توجه
قسمت RIGHT 2

قسمت LEFT

قسمت RIGHT 1
قسمت سمت راست ()UPPER

برای اطالع از لیستی از صداهای از پیش
تنظیم شده این دستگاه ،به "لیست صداها"
در لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.

قسمت سمت چپ ()LOWER

نقطه تقسیم (به صورت پیش فرض  F#2است)

•برای پخش یک صدای تکی روی کل صفحه کلید:
قسمت  RIGHT 1یا  2را فعال کنید.
•برای پخش دو نوع صدای مختلف به صورت الیه ای روی کل صفحه کلید (الیه):
قسمت  RIGHT 1و  2را فعال کنید.
•برای پخش صداهای مختلف روی قسمت های راست و چپ صفحه کلید (تقسیم):
قسمت  LEFTو  1( RIGHTو/یا )2را فعال کنید .از کلیدهای  2#و پایین تر برای قسمت چپ استفاده
می شود در حالی که از کلیدهای باالیی (بجز  )F#2برای قسمت های  1 LEFTو  2استفاده می شود.
کلیدی که صفحه کلید را به دو قسمت  RIGHTو چپ تقسیم می کند "نقطه تقسیم" نام دارد.

1
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دکمه  PART ON/OFFمربوط به قسمت مورد نظر برای استفاده را فعال کنید.
دکمه  PART SELECTمربوطه به صورت خودکار فعال است.

توجه
نقطه تقسیم را می توانید تغییر دهید
(صفحه .)58

توجه
می توانید تنظیم انتخاب صدا و روشن/
خاموش را برای هر بخش در حافظه
رجیستر ذخیره کنید (صفحه .)85
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2

بررسی کنید دکمه  PART SELECTمرتبط با قسمت دلخواه برای انتخاب صدا فعال باشد.

3

یکی از دکمه های انتخاب گروه  VOICEرا برای انتخاب گروه صدا و فراخوانی صفحه
نمایش انتخاب صدا فشار دهید.
توجه

•صداهایی گسترش

با فشردن دکمه ] (UP) [8 در قسمت
انتخاب صدا می توانید گروه های صدا
(پوشه ها) را فراخوانی کنید ،از جمله
" "GM&XGو " "GM2که دکمه انتخاب
گروه  VOICEندارند.

صداهای نصب شده اضافی (صفحه .)46

•صداهای کاربر

صداهای ایجاد شده با عملکرد تنظیم صدا (صفحه  )113یا
صداهای کپی شده در درایو ( USERصفحه .)30

صداهای از پیش تنظیم شده

4

اگر دکمه ] [ORGAN FLUTESرا در
مرحله  3فشار دادید ،دکمه ][I
) (PRESETSرا قبل از رفتن به مرحله 4
فشار دهید.

توجه

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب صدای دلخواه فشار دهید.
با فشردن دکمه های مربوط به شماره صفحه ها ( )...P2 ،P1یا فشردن مکرر دکمه انتخاب گروه
 VOICEمی توانید سایر صفحه ها را فراخوانی کنید.

مشخصات صدا در باالی نام صدای از
پیش تنظیم شده قرار میگیرد .برای
جزئیات مربوط به ویژگی ها ،به
صفحه  38مراجعه کنید.

توجه

 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص

صداهاي از پيش تنظيم شده گروه بندی شده و در داخل پوشه های مناسب خود قرار داده شده است.
دکمه های انتخاب گروه صدا با گروه های مربوط به صداهای از پیش تنظیم شده مطابقت دارند .برای
مثال ،دکمه ] [STRINGSرا برای نمایش انواع مختلف صداهای سازهای سیمی فشار دهید.

توجه

1

می توانید اطالعات مربوط به صدای
انتخابی را با فشردن دکمه ](INFO) [6 
فراخوانی کنید( .بعضی از صداها هیچ
پنجره اطالعاتی ندارند).

برای گوش کردن به عبارت های دموی هر صدا

دکمه ] (DEMO) [7 را برای شروع دموی صدای انتخابی فشار دهید .برای توقف پخش دمو ،دکمه ] [7 را دوباره فشار دهید.
توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش (صفحه  )26نشان داده شود.

5

در صورت لزوم ،مراحل  1تا  4را در باال تکرار کنید تا صدا برای قسمت دیگر انتخاب شود.

6

صفحه کلید را بنوازید.
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نگاه داشتن صدای سمت چپ

با چرخاندن دکمه  [LEFT HOLD] PART ON/OFFوقتی سمت چپ روی  ONاست ،صدای سمت چپ نگه داشته می شود حتی زمانی
که کلیدها را رها می کنید .صداهایی که کم نمی شوند مانند سازهای سیمی بصورت دائمی نگاه داشته می شوند ،در حالیکه صداهاي کاهشي
مانند پیانو آهسته تر کم مي شوند (مثل اینکه پدال نگهداشت فشار داده شده باشد).
این عملکرد هنگام استفاده با پخش سبک مناسب و راحت است زیرا صدای پخش سبک منطبق با آکورد حفظ می شود .برای توقف صدای
سمت چپ که در حال پخش است ،پخش سبک یا آهنگ را متوقف کنید یا دکمه ] [LEFT HOLDرا فشار دهید.

استفاده از مترونوم

می توانید با فشردن دکمه ] ،[METRONOMEمترونوم را شروع کرده یا متوقف کنید .تمپوی مترونوم را می توانید به روش مشابه تمپوی
سبک تنظیم کنید (صفحه .)52

توجه
همچنین می توانید امضای زمان ،میزان صدا و صوت مترونوم را تغییر دهید← TAB [E] CONFIG 1 ← [J] UTILITY ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] :
[A]/[B] 2 METRONOME

مشخصه های صدا
مشخصات صدا در باالی نام صدا نشان داده می شوند  Sweet! ،!Cool ،!Live ، MegaVoice ،!S.Art -و سایر موارد.

•!( S.Artصداهای تولید شده قوی)
ً
ً
معموال در
معموال به جابجایی یا تداوم بین نت ها اشاره دارد .این حالت
عبارت "تولید صدا" در موسیقی
روش های خاص اجرا مانند استاکاتو ،لگاتو یا اسلر نمود پیدا می کنند .با فشردن دکمه ] (INFO) [6 در
صفحه انتخاب صدا ،می توانید اطالعات مفیدی را درباره نحوه پخش این صداها به دست بیاورید.
•صداهای ( Drums/Live!Drums/SFX/Live!SFXفراخوانی شده از طریق دکمه
])[DRUM KIT
این موارد به شما امکان می دهند چندین درام مختلف و پرکاشن یا ( SFXجلوه های صوتی) را روی
صفحه کلید پخش کنید که همگی در کنار یکدیگر " "Drum/SFX Kitsهستند .برای اطالع از جزئیات ،به
" "Drum/SFX Kit Listدر ( Data Listليست داده ها) در وب سایت مراجعه کنید.
•صداهای فلوت ارگ (فراخوانی شده از طریق دکمه ])[ORGAN FLUTES
این موارد به شما امکان می دهند همه صداهای ارگ کالسیک را با تنظیم سطوح فوتج فلوت و صداهای
ضربه ای تنظیم کنید ،دقیقاً مانند ارگ های معمولی .برای اطالع از جزئیات به صفحه  45مراجعه کنید.

توجه
ً
معموال فقط با دیگر
•! S.Artاین صداها
مدل هایی که همین صداها در آنها
نصب شده است ،سازگاری دارند .هر
داده سبک یا آهنگی که با استفاده از
این صداها در دستگاه ایجاد می کنید
در هنگام پخش روی سایر دستگاه ها
به درستی پخش نمی شود.
•! S.Artصداها بسته به محدوه صفحه
کلید ،قدرت نواختن ،لمس و دیگر
موارد صدای مختلفی دارند ،اما
اگر دکمه HARMONY/ARPEGGIO
(صفحه  )42را فعال کنید ،تنظیم
جابجایی (صفحه  )39یا پارامترهای
"تنظیم صدا" را تغییر دهید
(صفحه  ،)113ممکن است صداهایی
غیرمنتظره یا نامطلوب ایجاد شود.

برای اطالع از انواع دیگر صدا ،به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )102مراجعه کنید.
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تغییر گام صفحه کلید
تنظیم گام در قالب نیم گام (جابجایی)
دکمه های  [-]/[+] TRANSPOSEگام کلی دستگاه را بین گام های  12-و  12نیم گام تغییر می دهند
(صدای صفحه کلید ،پخش سبک ،پخش آهنگ و سایر موارد) .برای بازنشانی سریع مقادیر جابجایی روی
 ،0دکمه های ] [+و ] [-را همزمان فشار دهید.

توجه
عملکردهای جابجایی بر صداهای
 Drum Kitیا  SFX Kitتأثیری ندارند.

1
 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص

جابجایی گام در صفحه نمایش MIXING CONSOLE

می توانید تنظیمات گام را به دقت در صفحه نمایش  MIXING CONSOLEانجام دهید (جابجایی ،اکتاو و تن) که این صفحه از طریق
] TAB [E][F] TUNE ← [MIXER/EQفراخوانی می شود.

تنظیم گام در قالب اکتاو
دکمه های  [-]/[+] UPPER OCTAVEبه شما امکان می دهند گام قسمت راست  1و  2را یک اکتاو
به باال یا پایین جابجا کنید.

تنظیم دقیق گام
به صورت پیش فرض گام کل دستگاه با توجه به تمپرمان برابر روی  440هرتز تنظیم می شود .این
تنظیم اولیه گام را می توانید در صفحه نمایشی که از این طریق فراخوانی می شود تغییر دهید:
] .[E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTIONگام
را می توانید با فواصل تقریبی  0.2هرتز بین  414.8تا  466.8هرتز زیاد یا کم کنید .برای اطالع از
جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )108مراجعه کنید.
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استفاده از دسته کنترل
با حرکت دادن دسته کنترل در جهت های عمودی ( )Xیا افقی ( )Yمی توانید نت ها را به باال یا پایین بند (خم) کنید یا جلوه های مادوالسیون را
به صورت پیش فرض اعمال کنید .می توانید سایر عملکردها مانند کنترل فیلتر را تخصیص دهید یا کانال های سبک را روشن/خاموش کنید.

1

دکمه ] [ASSIGNرا برای فراخوانی صفحه نمایش  LIVE CONTROLفشار دهید.

٢

Y+

X-

X+

Y-

2

٢

از دکمه های ] [B]/[Aیا ] [8 ] – [1 برای انتخاب ترکیب دلخواه عملکردها
استفاده کنید.
شماره انتخابی روی صفحه اصلی (صفحه  )24نشان داده می شود.
برای اطالع از جزئیات در مورد عملکردهای قابل تخصیص ،به قسمت ویژگی های پیشرفته
(صفحه  )111مراجعه کنید .ترکیب های عملکرد را می توانید در صفحه نمایش PARAMETER
 ASSIGNنیز ویرایش کنید که با فشردن دکمه ] (ASSIGN) [Iفراخوانی می شود.

توجه
با فشردن مکرر دکمه ] [ASSIGNیا
چرخاندن پیچ تنظیم داده می توانید ترکیبی
از عملکردها را انتخاب کنید.

عملکردهای شماره  1همیشه به صورت زیر تخصیص داده می شوند و سایر عملکردها را نمی
توانید اختصاص دهید.
• :Xپیچ بند (خمش زیر و بمی صدا)
در حین نواختن صفحه کلید ،نت ها را به باال (با انتقال دسته راهنما به سمت راست) یا پایین (با
حرکت دسته راهنما به سمت چپ) بند می کند .این عملکرد برای تمام بخش های صفحه کلید (راست
 2 ،1و چپ) کاربرد دارد .حداکثر محدوده پیچ بند را می توانید در صفحه  TUNEدر صفحه
کنسول ترکیب (صفحه  )183تغییر دهید.
• :Yمادوالسیون
جلوه های مادوالسیون را اعمال می کند که در صفحه  CONTROLLERدر صفحه
( VOICE SETصفحه  )115بر روی نت های پخش شده در صفحه کلید اعمال می شوند .به
صورت پیش فرض این عملکرد برای بخش های راست  2 ،1و چپ اعمال می شود .می توانید
تنظیم کنید آیا جلوه های کنترل شده با دسته کنترل بر روی همه قسمت های صفحه کلید به صورت
جداگانه اعمال می شوند یا خیر← [FUNCTION] :
TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1
← ).[A]/[B] 2 MODULATION (+), 3 MODULATION (-

40
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توجه
بسته به تنظیم سبک ،جلوه پیچ بند ممکن
است در حین پخش سبک روی سمت چپ
اعمال نشود.

توجه
بسته به تنظیم سبک ،جلوه مادوالسیون
ممکن است در حین پخش سبک روی
سمت چپ اعمال نشود.
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3

دسته کنترل را حرکت دهید تا در حین پخش صفحه کلید یا سبک و دیگر موارد بتوانید صدا
را کنترل کنید.
Y+

توجه
X-

X+

اگر دکمه ] (RESET) [Fرا فشار دهید،
مقدار پارامتر عملکرد انتخابی روی پیش
فرض قرار می گیرد ،در حالی که فشردن
دکمه ] (ALL RESET) [Gهمه مقادیر
پارامتر را به عملکردهای قابل تخصیص
بازنشانی می کند.

Y-

1
 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص
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اعمال جلوه های صدا
می توانید جلوه های صدای مختلفی را برای تقویت یا تغییر صدای بخش های مختلف صفحه کلید (چپ ،راست  1و  )2اعمال کنید .با استفاده از
دکمه های زیر می توانید جلوه ها را فعال یا غیرفعال کنید.
این جلوه ها فقط برای قسمت انتخابی اعمال
می شوند (دکمه  PART SELECTروشن
است).

•HARMONY/ARPEGGIO
انواع هارمونی یا آرپژو را می توان برای صداهاي دست راست به کار برد .به قسمت "بکار بردن
هارمونی برای ملودی دست راست خود " (در زیر) یا "اجرای آرپژوها با دست راست" (صفحه )44
مراجعه کنید.
•TOUCH
این دکمه "واکنش لمس" صفحه کلید را فعال یا غیرفعال می کند .زمانیکه خاموش باشد ،میزان صدای
مشابهی تولید می شود و بستگی به شدت و ضعف نواختن صفحه کلید شما ندارد.

توجه
می توانید نوع پاسخ لمس را تغییر دهید.
برای اطالع از دستورالعمل ها به
صفحه  105مراجعه کنید.

•SUSTAIN
وقتی عملکرد نگهداشت روشن باشد ،همه نت های نواخته شده توسط صفحه کلید ( RIGHT 1و  )2دارای
نگهداشت طوالنی تری هستند.
•MONO
وقتی این دکمه فعال است ،صدای همان بخش به صورت تک آوایی پخش می شود (فقط یک نت در هر
بار) و نت آخر دارای اولویت است بنابراین می توانید صداهای تکی و انتهایی را واقعی تر بنوازید مثل
ابزارهای صدای بم .بسته به صدا ،ممکن است پورتامنتو در هنگام پخش نت ها با لگاتو ایجاد شود.
زمانیکه این کلید خاموش باشد ،صدای همان بخش به صورت چند آوایی پخش می شود.
•DSP/DSP VARI.
با جلوه های دیجیتالی موجود در این دستگاه می توانید به روش های مختلفی به آهنگتان شور و عمق بدهید،
ً
مثال با اضافه کردن پژواک که باعث می شود صدای شما مانند اجرا در یک سالن کنسرت باشد.
دکمه ] [DSPبرای روشن یا خاموش کردن جلوه ( DSPپردازشگر سیگنال دیجیتالی) برای بخش انتخاب
شده صفحه کلید به کار می رود.
دکمه ] [DSP VARI.برای تغییر ما بین انواع گوناگون جلوه های  DSPبه کار می رودً .
مثال می توانید از
آن برای تغییر سرعت چرخش (آهسته/سریع) مربوط به جلوه چرخشی بلندگو در حین پخش استفاده کنید.

توجه
پورتامنتو یک عملکرد برای ایجاد یک
تبدیل یکنواخت در گام سیم کوک از اولین
نت نواخته شده از صفحه کلید به بعدی
می باشد.

توجه
نوع  DSPرا می توانید تغییر بدهید .در
صفحه انتخاب صدا(VOICE SET) [5 ] ،
← ← TAB [E][F] EFFECT/EQ
 [A]/[B] 2 DSPرا انتخاب کنید .برای
اطالع از جزئیات به صفحه  117مراجعه
کنید.

اعمال هارمونی/اکو در ملودی سمت راست
با توجه به آکورد مشخص شده در سمت چپ صفحه کلید ،جلوه های اجرا مانند هارمونی (دوئت ،سه تایی و دیگر موارد) ،اکو ،ترمولو و تریل
را می توانید برای نت های پخش شده با سمت راست صفحه کلید اعمال کنید.

1

دکمه [ ]HARMONY/ARPEGGIOرا روشن کنید.

2

نوع هارمونی یا نوع اکو را انتخاب کنید.
  1-2صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
  2-2از دکمه های ] [3 ] – [1 برای انتخاب " "Harmonyیا " "Echoاستفاده کنید.

42
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توجه
وقتی صدای دیگری را انتخاب می کنید،
انواع هارمونی ،اکو ،آرپژو به صورت
خودکار روی مقدار پیش فرض تنظیم می
شود که می توانید آن را به عنوان
مجموعه صدا ذخیره کنید .برای اطالع از
جزئیات درباره عملکرد تنظیم صدا ،به
صفحه  113مراجعه کنید.
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 3-2از دکمه های ] [6 ] – [4 برای انتخاب نوع دلخواه استفاده کنید.

٣-٢

1

٢-٢

 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص

یکی از دکمه های ] (DETAIL) [7 را برای فراخوانی صفحه تنظیم جزئیات فشار دهید .برای
اطالعات بیشتر به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )106بروید.

گروه هارمونی
•Standard Duet — Strum
با توجه به آکورد مشخص شده در قسمت آکورد یا سمت چپ که در زیر نشان داده شده است ،جلوه
هارمونی بر روی نت پخش شده در سمت راست صفحه کلید اعمال می شود.
•وقتی دکمه ] [ACMPروشن است و قسمت  LEFTخاموش است:

توجه
برای اطالع از جزئیات درباره نقطه
تقسیم ،به صفحه  58مراجعه کنید.

نقطه تقسیم

توجه
تنظیمات " "1+5و "اکتاو" تحت تأثیر
اکتاو نیستند.
قسمت آکورد برای پخش سبک و جلوه
هارمونی

•وقتی دکمه ] [ACMPخاموش است و قسمت  LEFTروشن است:
نقطه تقسیم

صداهای  RIGHT 1و 2
صدای  LEFTو قسمت آکورد برای جلوه
هارمونی

•وقتی هر دو دکمه ] [ACMPو سمت  LEFTروشن است:
نقطه تقسیم
()LEFT

صداهای RIGHT 1
و2

صدای LEFT

نقطه تقسیم
()STYLE

قسمت آکورد برای پخش سبک و
جلوه هارمونی

•Multi Assign
جلوه تخصیص چندتایی به صورت خودکار نت های نواخته شده در قسمت راست از صفحه کلید را
همزمان به بخش های مجزا (صداها) تخصیص می دهد .هنگام استفاده از جلوه تخصیص چندتایی،
این هر دو بخش صفحه کلید [ ]RIGHT 1و [ ]RIGHT 2باید روشن باشند .صداهای سمت
 RIGHT 1و  RIGHT 2به ترتیب نواختن نت های شما به آنها اختصاص داده می شوند.
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گروه اکو )(Echo, Tremolo, Trill
بدون توجه به وضعیت روشن/خاموش سمت چپ و ] ،[ACMPجلوه های اکو ،ترمولو یا تریل
همزمان با تمپوی تنظیم شده فعلی روی نت پخش شده در سمت راست صفحه کلید اعمال می شوند.
در نظر داشته باشید که تریل زمانی کار می کند که دو نت از صفحه کلید بصورت همزمان نگاه
داشته شوند (یا دو نت آخر در صورتیکه بیشتر از دو نت نگاه داشته شده باشد) و آن نت ها را
بصورت متناوب پخش می کند.

3

صفحه کلید را بنوازید.
جلوه انتخابی در مرحله  2برای ملودی سمت راست اعمال می شود.

برای خاموش کردن این جلوه ،دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOرا خاموش کنید.

راه اندازی آرپژو با دست راست
عملکرد آرپژو به شما امکان می دهد به سادگی با فشردن نت های آکورد ،آرپژو (آکوردهای شکسته) را اجرا کنیدً .
مثال می توانید نت های ،C
 Eو  Gرا بنوازید تا عبارت هایی جالب اجرا شوند .این ویژگی برای تولید موسیقی و همچنین اجرا کاربرد دارد.

1

دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOرا روشن کنید.

2

نوع آرپژوی دلخواه را انتخاب کنید.

توجه

  1-2صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
  2-2از دکمه های ] [3 ] – [1 برای انتخاب گروهی بجز " "Harmonyو ""Echo
استفاده کنید.
  3-2از دکمه های ] [6 ] –[4 برای انتخاب نوع دلخواه استفاده کنید.

٣-٢

پخش یک نت یا چند نت برای اجرای آرپژو.
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توجه
اگر عملکرد نگهداشت آرپژو را به سوییچ
پایی اختصاص دهید ،پخش آرپژو حتی
بعد از رها شدن نت نیست ادامه پیدا می
کند .برای اطالعات از دستورالعمل ها به
صفحه  193مراجعه کنید.

عبارت آرپژو بسته به نت های پخش شده متفاوت است.

برای خاموش کردن این جلوه ،دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOرا خاموش کنید.

44

توجه
با استفاده از عملکرد ،Arpeggio Quantize
پخش آرپژو را می توانید با پخش آهنگ/
سبک همگام کنید ،در این صورت می
توانید هرگونه نقص جزئی در زمانبندی
را تصحیح کنید .این مورد را می توانید
در صفحه نمایش تنظیم کنید:
]← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
.TAB [E][F] CONFIG 2 ← [J] UTILITY

٢-٢

می توانید میزان صدای آرپژو را تنظیم کرده و بخشی را برای پخش آرپژو در صفحه نمایش انتخاب
کنید که این صفحه با دکمه های ] (DETAIL) [7 فراخوانی می شوند .برای اطالع از جزئیات
به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )106مراجعه کنید.

3

وقتی صدای دیگری را انتخاب می کنید،
انواع هارمونی ،اکو ،آرپژو به صورت
خودکار روی مقدار پیش فرض تنظیم می
شود که می توانید آن را به عنوان
مجموعه صدا ذخیره کنید .برای اطالع از
جزئیات درباره عملکرد تنظیم صدا ،به
صفحه  113مراجعه کنید.

توجه
می توانید میزان صدای آرپژو و طول هر
نت را با استفاده از دسته کنترل ،کنترل
کنید .برای اطالع از دستورالعمل های
مربوط به نحوه تخصیص عملکردها به
دسته کنترل ،به صفحه  40مراجعه کنید.
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ایجاد صداهاي فلوت ارگ اصلی خودتان
می توانید فلوت ارگ در ارگ اصلی را با ویرایش فلوت ارگ در ارگ از پیش تنظیم شده ایجاد کنید .دقیقاً
مشابه یک ارگ معمولی ،صداهای اصلی را می توانید با افزایش یا کاهش سطوح فوتج فلوت ایجاد کنید.
صداهای ایجاد شده را می توانید روی حافظه داخلی (درایو  )USERیا یک درایو فلش  USBبرای استفاده
بعدی ذخیره کنید.

1

دکمه ] [ORGAN FLUTESرا فشار دهید.
صفحه  FOOTAGEمربوط به صفحه نمایش تنظیم صدای آخرین صدای فلوت ارگ انتخاب شده
فراخوانی می شود.
اگر می خواهید صدای فلوت ارگ یش تنظیم دیگری را ویرایش کنید ،دکمه ] (PRESETS) [Iرا
برای فراخوانی صفحه انتخاب صدای فلوت ارگ فشار دهید و سپس به دلخواه انتخاب کنید .دکمه [5
] (VOICE SET) را برای بازگشت به صفحه نمایش تنظیم صدا فشار دهید.

1
 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص

2

توجه
عبارت "فوتج" یک مرجع برای تولید
صدای ارگ لوله ای سنتی است که در آن
صدا بر اساس طول های مختلف لوله ها
(به واحد فوت) تولید می شود.

از دکمه های ] [8 ] – [1 برای انجام تنظیمات فوتج استفاده کنید.
تنظیمات فوتج تعیین کننده صدای اصلی فلوت های ارگ هستند.
دکمه های ] [1 دو فوتج را کنترل می کنند ’16 :و  .’3/1 5با فشردن دکمه ] ،[Dبین این دو
فوتج جابجا می شوید.
برای اطالع از جزئیات در صفحه  VOLUME/ATTACKو
 EFFECT/EQبه صفحه  119مراجعه کنید.

توجه
در حالی که دکمه های ] [1 را پایین
نگه داشته اید ،دکمه ] [Dرا فشار دهید تا
بتوانید دو فوتج را انتخاب کنید ،همچنین
می توانید مقدار مشابهی را با استفاده از
پیچ تنظیم داده برای آنها تنظیم کنید.

٣

در صورت تمایل می توانید نوع ارگ را انتخاب کنید و سایر تنظیمات را تغییر دهید ،مانند بلندگوی
چرخشی و ویبراتو.
نوع تن تولید شده توسط ارگ را برای شبیه سازی مشخص می کند.

][B]/[A

ORGAN TYPE

][C

ROTARY SP
SPEED

وقتی یک جلوه بلندگوی چرخشی برای ( Organ Flutesپارامتر  DSP TYPEدر صفحه EFFECT/
 )EQانتخاب شده است و دکمه  [DSP] VOICE EFFECTروشن است ،متناوباً بین سرعت های
آهسته و سریع بلندگوی چرخشی جابجا می شود.

][G]/[F

VIBRATO

به طور متناوب جلوه ویبراتو را برای فلوتهای ارگ را تبدیل به  ONیا  OFFمی کند.

][H

VIBRATO
DEPTH

عمق ویبراتو را روي یکی از سه سطح تنظیم می کند:
( 1پایین)( 2 ،متوسط) یا ( 3باال).

 :SINEصدایی شفاف و واضح ایجاد می کند.
 :VINTAGEصدایی نسبتاً زمخت با مقدار کمی پیچش ایجاد می کند.
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3

دکمه ] (PRESETS) [Iرا برای فراخوانی صفحه انتخاب صدای فلوت ارگ فشار دهید.

4

با دنبال کردن مراحل موجود در صفحه  ،28صدای فلوت ارگ خودتان را ذخیره کنید.

توجه
برای بازگشت به صفحه تنظیم صدا ،دکمه
] (VOICE SET) [5 را فشار دهید.

توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید،
صدای دیگری را انتخاب کنید یا برق
دستگاه را قطع کنید ،تنظیمات از بین می
روند.

افزودن محتوای جدید — بسته های گسترش
با نصب ( Expansion Packsبسته های گسترش) می توانید چندین صدای اختیاری و سبک به پوشه " "Expansionدر درایو  USERاضافه
کنید .صداها و سبک های نصب شده را می توانید از طریق دکمه ] [EXPANSION/USERدر صفحه های انتخاب گروه  VOICEیا
 STYLEانتخاب کنید و با این کار می توانید اجرای موسیقی و قابلیت های ایجاد را گسترش دهید .می توانید داده های  Expansion Packتولید
شده توسط  Yamahaرا با کیفیت باال در اختیار داشته باشید ،یا با استفاده از نرم افزار " "Yamaha Expansion Managerدر رایانه ،داده
بسته گسترش اصلی خودتان را ایجاد کنید .در این قسمت درباره عملکردهایی توضیح داده می شود که ممکن است برای افزودن محتوای جدید به
دستگاه ضروری باشند.
برای کسب اطالعات بیشتر درباره بسته های گسترش ،به وب سایت زیر بروید:
http://www.yamaha.com/awk/
برای دریافت نرم افزار  Yamaha Expansion Managerو دفترچه راهنما مالک های آن ،به وب سایت زیر بروید:
http://download.yamaha.com/

نصب داده بسته گسترش از درایو فلش USB
نام فایل حاوی بسته های گسترش (" "***.ppiیا " )"***.cpiبرای نصب در دستگاه ،فایل "Pack
 "Installationگفته می شود .فقط فایل  Pack Installationرا می توانید در دستگاه نصب کنید .اگر می
خواهید چندین بسته گسترش را نصب کنید ،بسته ها را در رایانه و با استفاده از نرم افزار Yamaha
 Expansion Managerبه صورت بسته ای کنار یکدیگر بگذارید .برای اطالع از نحوه استفاده از این
نرم افزار ،به دفترچه راهنما مالک مربوطه مراجعه کنید.

1

درایو فلش  USBکه فایل  Pack Installationمورد نظر (" "***.ppiیا " )"***.cpiدر
آن ذخیره شده است را به پایانه ] [USB TO DEVICEوصل کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

توجه
بعد از تکمیل نصب الزم است دستگاه را
راه اندازی مجدد کنید .بررسی کنید همه
داده هایی که در حال حاضر ویرایش می
شوند را ذخیره کرده باشید ،در غیر
اینصورت از بین می روند.

][F] PACK INSTALLATION ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

3

از دکمه های ] [J]–[Aبرای انتخاب فایل  Pack Installationاستفاده کنید.

4

دکمه ] (INSTALL) [6 را فشار دهید.

5

دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
با این کار داده بسته انتخابی در پوشه " "Expansionدر درایو  USERنصب می شود.
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آهنگ ،سبک یا حافظه رجیستر حاوی صداهای گسترش یا سبک ها

اگر داده بسته گسترش در دستگاه وجود نداشته باشد ،آهنگ ،سبک یا حافظه رجیستر حاوی صداهای گسترش یا سبک ها به درستی پخش
نمی شوند یا قابل فراخوانی نیستند.
توصیه می کنیم نام بسته گسترش را در هنگام ایجاد داده (آهنگ ،سبک یا حافظه رجیستر) با استفاده از صداها یا سبک های گسترش بنویسید
تا در هنگام نیاز بتوانید به راحتی بسته گسترش را پیدا کرده و نصب کنید.

حذف داده های بسته گسترش
می توانید با بازنشانی  ،FILES & FOLDERSداده های بسته گسترش را حذف کنید (به صفحه 208
مراجعه کنید).

توجه
وقتی  FILES & FOLDERSرا بازنشانی
می کنید ،نه تنها داده های Expansion
 Packبلکه همه فایل ها و پوشه های
دیگر در درایو  USERحذف می شود.

اگر از نرم افزار  Yamaha Expansion Managerبرای مدیریت داده بسته ای استفاده می کنید ،ممکن است الزم باشد فایل اطالعات دستگاه
را به صورت زیر از دستگاه بازیابی کنید .برای اطالع از نحوه استفاده از این نرم افزار ،به دفترچه راهنما مالک مربوطه مراجعه کنید.

1

درایو فلش  USBرا به پایانه ] [USB TO DEVICEمتصل کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

 – دیلک هحفص نتخاون – اهادص

ذخیره فایل اطالعات دستگاه در درایو فلش USB

1

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.

]TAB [E] OWNER ← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

٣

3

دکمه ] (EXPORT INSTRUMENT INFO) [Dرا فشار دهید.

4

دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
با این کار فایل اطالعات دستگاه در دایرکتوری ریشه در درایو فلش  USBذخیره می شود .نام فایل
ذخیره شده " "PSR-A3000_InstrumentInfo.n27است.
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ویژگی های پیشرفته
به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  1مراجعه کنید.
انتخاب  GM/XGیا سایر صداها:

صفحه نمایش انتخاب صدا ← ](P2) ] 2[ ← (UP) [8 

تنظیمات پاسخ لمس و جلوه
•تنظیم پاسخ لمس صفحه کلید:

]← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
[A] 1 TOUCH RESPONSE ← TAB [F] KEYBOARD/PANEL

•ایجاد تنظیمات دقیق برای هارمونی/آرپژو:

][B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
← ](DETAIL) [7 

تنظیمات مربوط به گام
•تنظیم دقیق گام کل دستگاه:

][E] MASTER TUNE/ ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [E] MASTER TUNE ← SCALE TUNE

•تنظیم گام:

][E] MASTER TUNE/ ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [F] SCALE TUNE ← SCALE TUNE

•تغییر بخش تخصیص داده شده دکمه های :TRANSPOSE

]← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
[B] 4 TRANSPOSE ASSIGN ← TAB [F] KEYBOARD/PANEL

ویرایش پارامترهای تخصیص داده شده به دسته کنترل:

](ASSIGN) [I] ← [ASSIGN

ویرایش صداها (تنظیم صدا):

صفحه نمایش انتخاب صدا ← (VOICE SET) [5 ] ← [8 ] MENU 1

غیر فعال کردن انتخاب خودکار مجموعه های صدا (جلوه ها و سایر
موارد):

][F] VOICE SET FILTER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

ویرایش صداهای فلوت ارگ:

] TAB [E][F] VOLUME/ATTACK ← [ORGAN FLUTESیا
EFFECT/EQ

48

7/22/2015 1:27:21 PM

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

12psra3000_fa_om.indb 48

2

سبک ها
– پخش ریتم و همنوازی –

این دستگاه دارای همنوازی ها و الگوهای پیش ریتم مختلفی (به آنها "سبک" گفته
می شد) در ژانرهای مختلف است از جمله پاپ ،جاز و بسیاری موارد دیگر.
ویژگی سبک متعلق به همنوازی خودکار به شما امکان می دهد که به سادگی با 
نواختن "آکوردها" با دست چپ خود یک همنوازی پخش خودکار داشته باشید .با 
این کار صدای یک دسته موسیقی کامل یا ارکستر را بطور خودکار ایجاد می
کنید ،حتی اگر فقط خودتان تک نوازی داشته باشید.

2
1

یکی از دکمه های انتخاب گروه  STYLEرا فشار دهید تا صفحه انتخاب سبک فراخوانی شود.
•سبک های گسترش

سبک های اضافی نصب شده (صفحه )46

توجه
برای مشاهده لیستی از سبک های از پیش 
تنظیم شده این دستگاه ،به "لیست سبک"
در لیست داده وب سایت مراجعه کنید.

•سبک های کاربر

سبک های ایجاد شده با عملکرد ایجاد کننده
سبک (صفحه  )125یا سبک های کپی
شده در درایو ( USERصفحه .)30

– یزاونمه و متیر شخپ – اه کبس

پخش یک سبک با همنوازی خودکار

سبک های از پیش تنظیم شده

2

3

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب سبک دلخواه فشار دهید.
با فشردن دکمه های مربوط به شماره صفحه ها ( )...P2 ،P1یا فشردن مکرر دکمه انتخاب گروه
 STYLEمی توانید سایر صفحه ها را فراخوانی کنید.

دکمه [ ]ACMPرا برای روشن کردن همنوازی خودکار فشار دهید.
توجه

قسمت خاص سمت چپ صفحه کلید (صفحه  )58به قسمت آکورد تبدیل می شود و آکوردهای پخش 
شده در این قسمت به صورت خودکار شناسایی شده و به عنوان پایه ای برای همنوازی خودکار با 
سبک انتخابی مورد استفاده قرار می گیرند.

هرچند که آکوردها با توجه به نت هایی
که در سمت چپ می نوازید به صورت
پیش فرض شناسایی می شوند ،اما می
توانید قسمت شناسایی آکورد را از سمت
چپ به سمت راست تغییر دهید .برای 
اطالع از جزئیات به صفحه  59مراجعه
کنید.
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4

دکمه ] [SYNC STARTرا فشار دهید تا شروع همگامسازی شده فعال شود.

5

به محض اینکه یک آکورد را بنوازید ،سبک انتخاب شده شروع می شود.

6

سعی کنید تا آکوردها را با دست چپ خود نواخته و با دست راست خود یک ملودی را بنوازید.

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

توجه
•برای اطالع درباره آکوردها و انواع
انگشت گذاری آکورد ،به صفحه 53
مراجعه کنید.
•آکورد مشخص شده در قسمت آکورد در 
صفحه اصلی (صفحه  )24نمایش داده
می شود.

توجه
می توانید پخش سبک را جابجا کنید
(صفحه .)39

توجه
با اختصاص عملکرد راه انداز مجدد سبک 
به دسته کنترل می توانید از آن استفاده
کنید .برای اطالعات از دستورالعمل ها به
صفحه  40مراجعه کنید.

ویژگی های سبک
نوع خاص سبک در قست باال سمت چپ نام سبک در صفحه نمایش انتخاب سبک مشخص می شود .مشخصات تعیین کننده این سبک ها و 
مزیت عملکرد آنها در زیر توضیح داده شده است .برای دسترسی به لیست سبک از پیش تنظیم شده ،به لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.

•Pro
این سبکها آرایش های مهیج و حرفه ای را که با قابلیت نواختن کامل ترکیب شده است را فراهم می کند .همراهی کننده حاصل دقیقا آکوردهای 
نوازنده را دنبال می کند .در نتیجه ،تغییرات آکورد شما و هارمونی های رنگارنگ به سرعت به یک همراهی کننده موسیقی واقعی تبدیل می
شود.
•Session
این سبک ها حتی واقعیت بیشتر و معتبرتری را با میکس کردن انواع آکوردهای اصلی و تغییر یافته ،و همچنین ریف های مخصوص با 
تغییرات آکورد ،همراه با بخشهای اصلی فراهم می کنند .این ها به گونه ای برنامه ریزی شده اند که "اسپایس" و حس حرفه ای به اجرای شما 
بدهند که از آهنگ هایی خاص با ژانرهایی خاص برگرفته شده اند .به خاطر داشته باشید ممکن است سبک ها لزوما برای تمام آهنگ ها و تمام
نواختن آکوردها مناسب یا حتی از نظر هارمونی صحیح نباشندً .
مثال بعضی مواقع نواختن یک سه گانه ماژور ساده برای یک آهنگ کانتری 
ممکن است باعث ایجاد یک آکورد هفتم "جاز" شود ،یا نواختن یا آکورد در-باس ممکن است باعث ایجاد نتایج نامناسب یا ضمیمه های غیر
منتظره شود.
•DJ
این سبک ها را می توانید از گروهی که توسط دکمه ] [DANCEفراخوانی می شود ،انتخاب کنید .این
سبک ها پیشرفت آکورد خاص خودشان را دارند بنابراین می توانید تغییرات آکورد را به سادگی با تغییر کلید
ریشه به اجرایتان اضافه کنید .داده های مولتی پد (صفحه  )76در پوشه " "DJ Phraseبه طور خاص برای 
این سبک ها ایجاد شده اند .می توانید با استفاده از عملکرد تنظیم تک لمسی (صفحه  ،)54مولتی پدهای 
مناسب را فراخوانی کنید.

توجه
وقتی از سبک های  DJاستفاده می کنید،
نمی توانید نوع آکورد را به صورت
ماژور و مینور مشخص کنید.

سازگاری فایل سبک

این وسیله از فرمت فایل ( SFF GEصفحه  )8استفاده می کند .این وسیله می تواند فایل های  SFFموجود پخش کند اما وقتی در این دستگاه ذخیره (یا 
جایگذاری) می شوند ،در فرمت  SFF GEباقی می مانند .فراموش نکنید که فایل ذخیره شده را فقط می توانید در وسیله هایی پخش کنید که با فرمت
 SFF GEسازگار هستند.
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پخش سبک
برای شروع/توقف پخش
•دکمه ][START/STOP
پخش را از قسمت ریتم سبک فعلی شروع می کند .برای توقف پخش ،دوباره این دکمه را فشار دهید.
•دکمه ][ACMP
همنوازی خودکار را روشن/خاموش می کند .وقتی این دکمه روشن است ،همنوازی خودکار و قسمت ریتم 
هر دو هنگام پخش آکورد در قسمت آکورد در حین پخش سبک قابل پخش هستند.

2

•دکمه ][SYNC STOP
بررسی کنید دکمه ] [ACMPروشن باشد ،سپس دکمه ] [SYNC STOPرا فشار دهید و با صفحه کلید
بنوازید .در هر زمان با پخش یا رها کردن کلیدها در قسمت آکورد صفحه کلید می توانید آکورد را شروع یا 
متوقف کنید.
توجه

•دکمه های [III] – [I] INTRO
این دستگاه دارای سه قسمت مقدمه مختلف است که می توانید قبل از شروع پخش سبک آنها را به ابتدا اضافه
کنید .بعد از فشردن یکی از دکمه های  ،[III] – [I] INTROپخش سبک را شروع کنید .بعد از پایان پخش 
مقدمه ،پخش سبک به صورت خودکار به قسمت اصلی جابجا می شود.

وقتی نوع انگشت گذاری آکورد
(صفحه  )53روی  FULL KEYBOARDیا 
 AI FULL KEYBOARDتنظیم شده است،
نمی توانید "توقف همگامسازی" را فعال
کنید.

 – یزاونمه و متیر شخپ – اه کبس

•دکمه ][SYNC START
با این کار پخش سبک در حالت "آماده به کار" قرار می گیرد .وقتی هرکدام از نت های صفحه کلید را فشار 
می دهید (هنگامی که ] [ACMPخاموش است) یا وقتی یک آکورد را با دست چپ می زنید (وقتی
] [ACMPروشن است) ،سبک شروع به پخش می کند .در حین پخش سبک ،فشردن این دکمه سبب توقف
سبک می شود و پخش به حالت آماده به کار می رود.

توجه

•دکمه های [III] – [I] ENDING/rit.
این دستگاه دارای سه قسمت پایان مختلف است که می توانید قبل از توقف پخش سبک آنها را به انتها اضافه
کنید .وقتی یکی از دکمه های  [III] – [I] ENDING/rit.را در حین پخش سبک فشار می دهید ،بعد از 
پخش قسمت پایانی ،سبک به صورت خودکار متوقف می شود .با فشردن مجدد دکمه  ENDING/rit.در 
حین پخش قسمت پایانی می توانید قسمت پایانی را به آهستگی تمام کنید (ریتاردانو).

قسمت ] INTRO [Iفقط شامل قسمت ریتم 
است در حالی که  [II] INTROو ] [IIIشامل
همه بخش ها هستند همچنین قسمت ریتم.
وقتی  [II] INTROیا ] [IIIرا پخش می
کنید ،برای اینکه قسمت مقدمه تکمیل شود
و صدای مناسبی پخش شود الزم است
آکوردهای موجود در قسمت آکورد را 
درحالی پخش کنید که ] [ACMPروشن
باشد.

توجه
اگر دکمه  [I] ENDING/rit.را در حالی که
سبک در حال پخش است فشار دهید ،قبل
از  [I] ENDING/ritیک "فیل این" به
صورت خودکار پخش می شود.
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تغییر الگوهای متفاوت (قسمت های ) در حین پخش سبک
هر سبک دارای چهار قسمت اصلی مختلف است ،چهار قسمت "فیل این" و یک قسمت وقفه .با استفاده مؤثر از این قسمت ها می توانید به
راحتی اجرایی پویاتر و حرفه ای تر داشته باشید .این قسمت را می توانید آزادانه در حین پخش سبک تغییر دهید.
•دکمه های [D] – [A] MAIN VARIATION
یکی از دکمه های  [D] – [A] MAIN VARIATIONرا فشار دهید تا قسمت اصلی دلخواه (دکمه های 
روشن به رنگ قرمز) انتخاب شود .هرکدام یک الگوی همنوازی از چندین میزان است و به صورت
نامحدود پخش می شود .با فشردن مجدد دکمه  MAIN VARIATIONهمین قسمت حفظ می شود اما الگوی 
فیل این مناسب برای افزایش ریتم و شکست تکرار پخش خواهد شد.

قسمت اصلی انتخابی را دوباره فشار 
دهید (به رنگ قرمز روشن می شود).

عملکرد AUTO FILL

وقتی دکمه ] [AUTO FILL INروشن است ،فشردن هرکدام از دکمه های 
 [D] – [A] MAIN VARIATIONدر حین پخش به صورت خودکار یک قسمت فیل این
را پخش می کند تا جابجایی پویا و راحت به قسمت بعدی (یا همان قسمت) امکان پذیر باشد.
توجه
می توانید عملکرد " "Half bar fill-inرا با استفاده از پدال فعال/غیرفعال کنید .وقتی این عملکرد فعال است،
تغییر قسمت ها در ضربه اولی قسمت فعلی با استفاده از فیل این خودکار سبب شروع قسمت بعدی از وسط
آن می شود .برای اطالع از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته بروید (صفحه .)193

فیل این قسمت اصلی را پخش می کند
(به رنگ قرمز چشمک می زند).

•دکمه][BREAK
با استفاده از آن می توانید شکست های پویایی را به ریتم همنوازی اضافه کنید .دکمه ] [BREAKرا در 
حین پخش سبک فشار دهید .بعد از پایان پخش الگوی شکست تک اندازه ،پخش سبک به صورت خودکار به
قسمت اصلی جابجا می شود.

نکاتی درباره وضعیت چراغ دکمه های قسمت )(INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING
•قرمز قسمت اکنون انتخاب شده است.
•قرمز (چشمک زن) :این قسمت بعد از قسمت انتخاب شده فعلی پخش می شود.
*دکمه های  [D] – [A] MAIN VARIATIONنیز در حین پخش فیل این به رنگ قرمز چشمک می زنند.
ً
حاوی داده است اما فعال انتخاب نشده است.
•سبز این قسمت
•خاموش :این قسمت دارای داده ای که بتوان آنرا پخش کرد نیست.

تنظیم تمپو
دکمه های  [-] TEMPOو ] [+به شما امکان می دهند سرعت (تمپو) پخش سبک ،آهنگ و مترونوم را تغییر دهید .تمپوی سبک و آهنگ را 
می توانید از طریق دکمه های ] [TAP TEMPOنیز تنظیم کنید.
•دکمه های [+]/[-] TEMPO
دکمه  [-] TEMPOیا ] [+را فشار دهید تا صفحه تمپو نمایش داده شود .از دکمه های [+]/[-] TEMPO
برای کم یا زیاد کردن تمپو در محدوده  5تا  500ضرب در دقیقه استفاده کنید .پایین نگهداشتن هرکدام از 
دکمه ها سبب می شود مقدار به صورت متوالی تغییر کند .فشردن همزمان هر دو دکمه  [-] TEMPOو
] [+باعث می شود تمپوی پیش فرض آخرین سبک یا آهنگ انتخابی فراخوانی شود.

توجه
اگر می خواهید تمپوی یک فایل صوتی را 
تنظیم کنید ،از عملکرد  Time Stretchدر 
صفحه  73استفاده کنید.

•دکمه ][TAP TEMPO
در حین پخش سبک یا آهنگ می توانید با دو بار ضربه زدن روی دکمه ] [TAP TEMPOروی تمپوی 
دلخواه ،تمپو را تغییر دهید.
با توقف سبک و آهنگ ،اگر روی دکمه ] [TAP TEMPOضربه بزنید (چهار بار برای یک امضای 4/4
باری) ،پخش سبک در محل تمپویی که ضربه زده اید شروع می شود.
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توقف/پخش تدریجی
•دکمه ][FADE IN/OUT
با استفاده از آن هنگام شروع/توقف پخش یک سبک یا آهنگ ،پخش به صورت تدریجی شروع/متوقف می
شود .وقتی پخش متوقف شده است دکمه ] [FADE IN/OUTرا فشار دهید و سپس دکمه ][START/STOP
را برای سبک فشار دهید (یا دکمه ] [PLAY/PAUSEبریا آهنگ) تا پخش با قابلیت حرکت تدریجی شروع
شود .برای توقف پخش به صورت تدریجی ،دکمه ] [FADE IN/OUTرا در حین پخش فشار دهید.

تغییر نوع انگشت گذاری آکورد
با تغییر نوع انگشت گذاری آکورد می توانید به صورت خودکار همنوازی های مناسبی ایجاد کنید حتی اگر تمام نت های تشکیل دهنده یک 
آکورد را فشار ندهید.

1

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][A] SPLIT POINT/CHORD ← TAB [] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [] CHORD FINGERING ← FINGERING

دکمه های [ ]3 [ – ]1 را برای انتخاب یک نوع انگشت گذاری آکورد فشار دهید.
توجه
وقتی قسمت تشخیص آکورد روی 
"( "UPPERصفحه  )59تنظیم می شود،
فقط "* "FINGEREDقابل استفاده است .این
نوع در اصل مشابه " "FINGEREDاست
بجز " "8+1" ،"5+1و لغو آکورد که
موجود نیستند.

 – یزاونمه و متیر شخپ – اه کبس

2

2

انواع زیر را می توانید انتخاب کنید ،مثال:
•SINGLE FINGER
این روش به شما امکان می دهد به راحتی آکوردها را در محدوده همنوازی صفحه کلید فقط با استفاده از یک ،دو یا سه انگشت بنوازید.

آکورد مینور هفتم

آکورد هفتم

آکورد مینور

آکورد ماژور

همزمان کلید ریشه و هر دو کلید سیاه و 
سفید سمت چپش را فشار دهید.

همزمان کلید ریشه و کلید سفید سمت
چپش را فشار دهید.

همزمان کلید ریشه و کلید سیاه سمت
چپش را فشار دهید.

فقط کلید ریشه را فشار دهید.

•FINGERED
به شما امکان می دهد با فشردن نت ها آکورد را در سمت چپ مشخص کنید و هنگامی که ] [ACMPفعال است یا سمت چپ فعال است ،یک 
آکورد در سمت چپ صفحه کلید بنوازید .برای اطالع درباره اینکه برای هر آکورد باید کدام نت ها را بزنید ،از عملکرد مربي آکورد
(صفحه  )54استفاده کنید یا به صفحه  121مراجعه کنید.
•AI FULL KEYBOARD
می توانید هرچیزی را در هرکجا با هر دو دستتان بنوازید ،مانند نواختن معمولی پیانو ،و همچنان هم نوازی را به خوبی حفظ کنید .نیازی نیست
نگران مشخص کردن آکوردها باشید( .بسته به ترتیب بندی آهنگ ،یک صفحه کلید کامل ممکن است همیشه هم نوازی مناسب را ایجاد نکند).
برای اطالع از انواع دیگر ،به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )120مراجعه کنید.
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استفاده از عملکرد مربي آکورد
با استفاده از این عملکرد که در نیمه سمت راست صفحه نشان داده شده است می توانید ببینید برای مشخص
کردن هر آکورد باید کدام نت ها را فشار دهید .اگر نام یک آکورد می دانید اما نمی دانید چطور آن را بزنید،
از این عملکرد استفاده کنید .هرچند که این عملکرد نحوه پخش یک آکورد را فقط در حالت ""FINGERED
نشان می دهد ،اما عالمت ها برای زمانی که نوعی بجز " "SINGLE FINGERنیز انتخاب شده باشد مفید
است.
از دکمه های ] [6 برای انتخاب ریشه آکورد استفاده کنید ،سپس از دکمه های ][8 ] – [7 
برای انتخاب نوع آکورد استفاده کنید .نت های مورد نیاز برای نواختن در این صفحه نشان داده می شوند.

توجه
بسته به آکورد ،بعضی از نت ها ممکن
است حذف شوند.

فراخوانی تنظیمات صفحه مناسب برای سبک فعلی (تنظیم تک لمسی)
تنظیم تک لمسی ( )OTSیک ویژیگی قدرتمند با استفاده آسان است که به صورت خودکار و با لمس یک 
دکمه ،مناسب ترین تنظیمات صفحه را (صداها یا جلوه ها و دیگر موارد) برای سبک انتخاب شده فعلی
فراخوانی می کند .اگر قبال تصمیم گرفته اید که کدام سبک را استفاده کنید ،می توانید با تنظیمات تک لمسی،
صدای مناسب خودتان را بصورت خودکار انتخاب کنید.

1

یک سبک انتخاب کنید (مراحل  1تا  2در صفحه .)49

2

یکی از دکمه های  [4]–[1] ONE TOUCH SETTINGرا فشار دهید.

توجه
برای اطالع درباره تنظیمات صفحه که با 
تنظیم تک لمسی فراخوانی می شوند ،به
قسمت  OTSدر "نمودار پارامتر" در 
لیست داده در این وب سایت مراجعه کنید.

با این کار نه تنها همه تنظیمات منطبق با سبک فعلی به سرعت فراخوانی می شوند (صداها ،جلوه ها و 
دیگر موارد) ،بلکه به صورت خودکار ] [ACMPو ] [SYNC STARTنیز فعال می شود تا بتوانید
فوراً سبک را پخش کنید.

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﮏ ﺩﺳﺘﻲ

تأیید محتویات تنظیم تک لمسی

در صفحه انتخاب سبک ،دکمه ] (OTS INFO) [6 را فشار دهید (وقتی  MENU 1در پایین سمت راست صفحه نشان داده می شود) تا 
پنجره اطالعاتی فراخوانی شود که نشان می دهد برای سبک فعلی ،کدام صداها به کدام دکمه های [4] – [1] ONE TOUCH SETTING
اختصاص داده شده اند.
توجه
اگر یک نام صدا به رنگ خاکستری نشان داده می شود ،به این معنی است که با فشردن دکمه های  ،[4] – [1] ONE TOUCH SETTINGقسمت مربوط به آن صدا خاموش
شده است.

برای بستن این پنجره ،دکمه ] (CLOSE) [Fرا فشار دهید.

3
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به محض اینکه یک آکورد را در قسمت آکورد بنوازید ،سبک انتخاب شده شروع می شود.
هر سبک دارای چهار مرحله تنظیم تک لمسی است .سایر دکمه های ONE TOUCH SETTING
] [4] – [1را فشار دهید تا سایر مراحل تنظیم و راه اندازی نیز امتحان شود.

توجه
می توانید تنظیمات اصلی را روی 
تنظیمات تک لمسی ذخیره کنید .برای 
اطالعات از دستورالعمل ها به
صفحه  124مراجعه کنید.
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تغییر خودکار تنظیمات تک لمسی با قسمت های اصلی ()OTS Link

عملکرد راحت ( OTS Linkتنظیمات تک لمسی) به شما اجازه می دهد که با انتخاب یک قسمت اصلی متفاوت ( ،)D – Aبصورت خودکار 
تنظیمات تک لمسی را تغییر دهید .قسمتهای اصلی  C ،B ،Aو  Dبه ترتیب منطبق با تنظیمات  3 ،2 ،1و  4تک لمسی هستند .برای استفاده
از عملکرد  ،OTS Linkدکمه ] [OTS LINKرا فشار دهید.

یافتن قطعات موسیقی مناسب برای سبک فعلی (مخزن موسیقی)

2

می توانید هر قطعه موسیقی و آهنگ که برای پخش با سبک فعلی مناسب تر هستند را با استفاده از ضبط های یابنده موسیقی (صفحه )80
جستجو کنید .با انخاب قطعه موسیقی دلخواه می توانید به صورت خودکار تنظیمات مناسب را فراخوانی کنید ،مانند صدا ،جلوه و پدال.

1

سبک دلخواه (مرحله  1تا  2در صفحه  )49را انتخاب کنید.

2

دکمه ] (REPERTOIRE) [4 را فشار دهید.

3
4

توجه

صفحه  MUSIC FINDERبه صورت خودکار فراخوانی می شود و قطعات موسیقی که با سبک 
فعلی قابل پخش هستند ،نشان داده می شوند.

از دکمه های ] [3 ]/[2 برای انتخاب قطعه موسیقی دلخواه (ضبط) استفاده کنید.
تنظیمات صفحه دلخواه برای پخش قطعه موسیقی فراخوانی می شود.

بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین
سمت راست صفحه نمایش (صفحه )26
نشان داده شود.

توجه
بسته به سبک انتخابی خاص ،ممکن است
هیچ ضبطی فراخوانی نشود.

به محض اینکه یک آکورد را در قسمت آکورد بنوازید ،سبک انتخاب شده شروع می شود.
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برای اینکه بهترین استفاده را از عملکرد "مخزن موسيقي" داشته باشید ،توصیه می کنیم که ضبط های یابنده موسیقی (صفحه  )82را
وارد کنید.

55

12psra3000_fa_om.indb 55

روشن/خاموش کردن کانال سبک
هر سبک حاوی کانال های موجود در زیر است .شما می توانید تغییراتی به آن اضافه کنید و احساس یک سبک را با روشن/خاموش کردن
انتخابی کانالها در هنگام پخش سبک ،تغییر دهید.

کانال های سبک.
•( RHY1, 2ريتم  :)2 ،1اینها بخش های اصلی سبک هستند که الگوهای ریتم درام و پرکاشن را شامل می شوند.
• :BASSبخش صدای بم از صداهای مختلف ساز برای تطبیق با سبک استفاده می کند.
ً
معموال با صدای پیانو یا گیتار استفاده می شوند.
•( CHD1, 2آکورد  :)2 ،1پیش اکوردهای ریتمیکی وجود دارد که
• :PADاین بخش برای آالت موسیقی همراهی کننده مانند کر ،ارگ ،سازهای زهی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
•( PHR1, 2عبارت  :)2 ،1این بخش برای ضرب های خاص  ،punchy brass stabآکوردهای  ،arpeggiatedو سایر مواردی که همنوازی را 
جالب تر می سازند مورد استفاده قرار می گیرند.

1

در صورت لزوم مرتباً دکمه ] [CHANNEL ON/OFFرا فشار دهید تا صفحه
 (STYLE) CHANNEL ON/OFFفراخوانی شود که حاوی کانال دلخواه است.

2

از دکمه های ] [8 ] – [1 برای روشن یا خاموش کردن کانال ها استفاده کنید.

توجه
برای اطالع درباره صفحه CHANNEL
 (SONG) ON/OFFبه صفحه  65مراجعه
کنید.

برای گوش دادن به تنها یک کانال ،دکمه مربوط به آن کانال را نگهدارید تا کانال روی  SOLOتنظیم 
شود .برای کنسل کردن  ،SOLOدکمه اختصاصی کانال را دوباره فشار دهید.

توجه
می توانید تنظیمات این قسمت را در 
حافظه رجیستر (صفحه  )85ذخیره کنید.

برای تغیر صدای هر کانال

یکی از دکمه های ] [8 ] – [1 منطبق با کانال دلخواه را فشار دهید تا صفحه انتخاب صدا (صفحه  )37فراخوانی شود ،سپس صدای 
دلخواه را انتخاب کنید.

3
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دکمه ] [EXITرا برای بستن صفحه  CHANNEL ON/OFFفشار دهید.

توجه
همچنین می توانید با استفاده از دسته
کنترل ،کانال های سبک را برای جلوه
پویا روشن/خاموش کنید .برای اطالع از 
دستورالعمل های مربوط به نحوه
تخصیص عملکردها به دسته کنترل ،به
صفحه  40مراجعه کنید.
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تنظیم توازن صدا بین قسمت های مختلف
می توانید توازن صدا را بین قسمت های مختلف تنظیم کنید (آهنگ ،سبک ،چپ ،راست 2/1و دیگر موارد).

1

دکمه ] [BAL.را یک یا دو بار فشار دهید تا صفحه مورد نظر از  BALANCEفراخوانی شود
که حاوی کانال دلخواه است.
دو صفحه  1/2و  2/2وجود دارد.

2

از دکمه های ] [8 ] – [1 برای تنظیم میزان صدای قسمت های دلخواه استفاده کنید.

در صفحه  BALANCE 2/2می توانید توازن صدای بین آهنگ ( ،)MIDIصدا (صفحه ،)71
ورودی صدا از فیش ] [AUX INو همه قسمت های صفحه کلید ( )KBDرا تنظیم کنید .برای اطالع
درباره دکمه های ] [3 ] – [2 به صفحه  74مراجعه کنید.

3

دکمه ] [EXITرا برای بستن صفحه نمایش  BALANCEفشار دهید.

توجه
در صفحه  VOL/VOICEدر صفحه نمایش 
( MIXING CONSOLEصفحه  ،)91می
توانید میزان صدا را برای قسمت های 
آهنگ و سبک به صورت جداگانه تنظیم 
کنید.

توجه
وقتی آداپتور  LANبی سیم UD-WL01 USB
به دستگاه وصل است ،عبارت ""WLAN
در صفحه  BALANCE 2/2نمایش داده می
شود و میزان صدای ورودی صوتی از 
طریق ابزار برنامه iPhone/iPad
(صفحه  )97نیز قابل تنظیم است.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

7/22/2015 1:27:25 PM

 – یزاونمه و متیر شخپ – اه کبس

در صفحه  BALANCE 1/2می توانید توازن صدای بین آهنگ (صفحه  ،)62سبک ،مولتی پد
(صفحه  )76و قسمت های مختلف صفحه کلید (چپ ،راست  1و  )2را تنظیم کنید.

2
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تنظیم نقطه تقسیم
کلیدی که صفحه کلید را به دو قسمت تقسیم می کند "نقطه تقسیم" نام دارد .دو نقطه تقسیم وجود دارد  :نقطه تقسیم ( )LEFTو نقطه تقسیم 
(.)STYLE
نقطه تقسیم
()LEFT

RIGHT 1,2
قسمت صداها
قسمت سمت راست
()UPPER

نقطه تقسیم
()STYLE

صداي قسمت
LEFT

قسمت آکورد

قسمت سمت چپ ()LOWER

•نقطه تقسیم (:)LEFT
صفحه کلید را به دو قسمت سمت چپ ( )LOWERو سمت راست ( )UPPERتقسیم می کند.
•نقطه تقسیم (:)STYLE
قسمت سمت چپ ( )LOWERرا به قسمت آکورد و قسمت صداي  LEFTتقسيم مي کند.

1

صفحه نمایش نقطه تقسیم را فراخوانی کنید.
][A] SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← TAB [] MENU 1 ← [FUNCTION
← TAB [] SPLIT POINT

2

نقطه تقسیم را تنظیم کنید

توجه
همچنین می توانید بر اساس نام نت ،هر
نقطه تقسیم را مشخص کنید .برای این کار 
از دکمه های ][6 ]– [3 
استفاده کنید.

][F

STYLE +
LEFT

][G

STYLE

][H

LEFT

نقطه تقسیم ( )STYLEو نقطه تقسیم ( )LEFTرا بر روی نت مشابهی تنظیم می کند .دکمه ] [Fرا فشار دهید
و پیچ تنظیم را بچرخانید .می توانید نقطه تقسیم را مستقیماً از صفحه کلید نیز مشخص کنید ،برای این کار کلید
مورد نظر را از روی صفحه کلید فشار دهید و در همین حالت دکمه ] [Fرا نیز نگهدارید.
نقطه تقسیم
()STYLE + LEFT

صداهاي RIGHT 1,2
قسمت (سمت راست)

CHORD + LEFT
صدا (سمت چپ)
قسمت

هر نقطه تقسیم را به صورت جداگانه تنظیم می کند .یکی از دکمه های دلخواه را فشار دهید و پیچ تنظیم داده
را بچرخانید .می توانید نقطه تقسیم را مستقیماً از صفحه کلید نیز مشخص کنید ،برای این کار کلید مورد نظر
را از روی صفحه کلید فشار دهید و در همین حالت دکمه ] [Gيا ] [Hرا نیز نگهدارید.
توجه
نقطه تقسیم ( )LEFTرا نمی توانید روی قسمتی پایین تر از نقطه تقسیم ( )STYLEتنظیم کنید.
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مشخص کردن آکوردها با دست راست هنگام نواختن صدای بم با دست چپ
با تغییر قسمت تشخیص آکورد از سمت چپ به سمت راست می توانید یک خط صدای بم را با دست چپ بزنید و در همین حال از ست راست
برای کنترل پخش سبک استفاده کنید.

1

صفحه نمایش نقطه تقسیم را فراخوانی کنید.
][A] SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← TAB [] MENU 1 ← [FUNCTION
← TAB [] SPLIT POINT

2

از دکمه های ] [2 ]/[1 برای تنظیم قسمت تشخیص آکورد روی " "UPPERاستفاده کنید.
نقطه تقسیم 
()LEFT

نقطه تقسیم 
()STYLE

2
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RIGHT 1,2
قسمت صداها 
(قسمت )UPPER

قسمت صدای LEFT
(قسمت )LOWER

قسمت آکورد

۲

با استفاده از این تنظیم ،کل قسمت سمت راست ( )UPPERبه عنوان قسمت تشخیص آکورد عمل می کند و 
برای اجرای ملودی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .قبل از شروع کار ،به نکات زیر توجه کنید:
•در قسمت سمت راست ( )UPPERمی توانید نوع آکورد را همزمان با پخش ملودی مشخص کنید.
•وقتی عملکرد  Manual Bassاز طریق دکمه ] [Eفعال است ،صدای قسمت بم در سبک فعلی
قطع می شود و به قسمت سمت چپ ( )LOWERاختصاص داده می شود.
•تنظیم انگشت گذاری آکورد (صفحه  )53به صورت خودکار روی یک نوع خاص
)"* ("FINGEREDتنظیم می شود که در این حالت باید سه یا تعداد بیشتری نت را همزمان فشار
دهید تا آکورد مشخص شود .با فشردن دو یا تعداد کمتری نت ،نوع آکورد تغییر نمی کند.
•نقطه تقسیم (سبک) در دسترس نیست.

توجه
این نوع در اصل مشابه ""FINGERED
است بجز " "8+1" ،"5+1و لغو آکورد
که موجود نیستند.
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ایجاد/ویرایش سبک ها (ایجاد کننده سبک)
عملکرد ایجاد کننده سبک به شما امکان می دهد سبک های اصلی با ضبط کردن الگوهای ریتم از صفحه کلید و استفاده از داده سبک از قبل ضبط
شده ایجاد کنید .در اصل می توانید یک سبک از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید که به نوع مورد نظرتان برای ایجاد شدن نزدیک تر باشد ،سپس
برای هرک انال از هر قسمت ،الگوی ریتم ،خط بم ،پیش آکورد یا عبارت را ضبط کنید (به آن الگوی منبع" در ایجاد کننده سبک گفته می شود).
در این قسمت معرفی کوتاهی از عملکرد ایجاد کننده سبک انجام شده است .برای اطالع از دستورالعمل ها در مورد نحوه استفاده از این عملکرد،
به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )125مراجعه کنید.

ساختار داده سبک — الگوهای منبع
سبک از چندین قسمت تشکیل شده است (مقدمه ،قسمت اصلی ،قسمت پایانی و سایر بخش ها) و هر بخش دارای هشت کانال جداگانه است که به
هرکدام یک "الگوی منبع" گفته می شود .با ویژگی ایجاد کننده سبک ،شما می توانید یک سبک را با ضبط کردن مجزای الگوی منبع برای هر
کانال ،یا بوسیله وارد کردن داده های الگو از سایر سبک های موجود ،ایجاد کنید.
پایان 3
پایان 2
مقدمه
فیل این
اصلی B
اصلی A

ایجاد یک الگوی منبع برای هر کانال
به صورت جداگانه

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

ریتم 1

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

ریتم 2

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

بم

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

آکورد 1

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

آکورد 2

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

پد

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

عبارت 1

ضبط یا کپی کردن از یک سبک دیگر

عبارت 2

ویرایش قسمت ریتم یک سبک (تنظیم درام)
قسمت های ریتم از یک سبک از پیش تنظیم شده شامل یک کیت درام پیش تنظیم است و هر صدای درام به یک نت جداگانه اختصاص داده می
شود .می توانید صدا و نت اختصاص داده شده را تغییر دهید یا تنظیمات دقیق تری ایجاد کنید از جمله توازن صدا ،جلوه و دیگر موارد .با 
استفاده از عملکرد تنظيم درام در ایجاد کننده سبک می توانید قسمت ریتم و سبک را ویرایش کنید و آنها را به عنوان یک سبک اصلی ذخیره
کنید .برای اطالع از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )140مراجعه کنید.

60

7/22/2015 1:27:26 PM

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

12psra3000_fa_om.indb 60

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  2مراجعه کنید.
تنظیمات مرتبط با پخش سبک:

][G] STYLE SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

ذخیره تنظیمات تک لمسی اصلی:

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

ایجاد/ویرایش سبک ها (ایجاد کننده سبک):

][A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

•ضبط مرحله ای:

← [G] STEP REC ← TAB [F] EDIT

•ایجاد سبک:

← TAB [E][F] ASSEMBLY

•ویرایش حس ریتمیک:

← TAB [E][F] GROOVE

•ویرایش داده های هر کانال:

← TAB [E][F] CHANNEL

•انجام تنظیمات فرمت فایل سبک:

← TAB [E][F] PARAMETER

•ویرایش قسمت ریتم یک سبک
(تنظيم درام):

← [G] DRUM SETUP ← TAB [E] BASIC

2
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•ضبط همزمان:

← TAB [E] BASIC
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3

آهنگ ها
– پخش ،تمرین و ضبط آهنگ ها –

در " PSR-A3000آهنگ" به معنی آهنگ های  MIDIاست که شامل آهنگ
های از پیش تنظیم شده ،فایل های  MIDIموجود در بازار و سایر موارد است.
نه فقط می توانید آهنگ را پخش کرده و به آن گوش دهید ،بلکه می توانید
صفحه کلید را همراه با پخش آهنگ بنوازید و اجرای خودتان را ضبط کنید.
توجه
برای اطالع از دستورالعمل های پخش و ضبط فایل های صوتی ،به صفحه  71مراجعه کنید.

پخش آهنگ ها
می توانید انواع آهنگ های زیر را پخش کنید.
•آهنگ های از پیش تنظیم شده (در زبانه  PRESETدر صفحه نمایش انتخاب آهنگ)
•آهنگ های ضبط شده توسط خودتان (صفحه )68
•داده های آهنگ های موجود در بازار( SMF :فایل  MIDIاستاندارد)
اگر می خواهید آهنگ موجود در درایو فلش  USBرا پخش کنید ،درایو فلش  USBحاوی داده های آهنگ
را به پایانه ] [USB TO DEVICEوصل کنید.

1

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

2

از دکمه های  [E]/[F] TABبرای انتخاب محل آهنگ مورد نظر استفاده کنید.

3

آهنگ دلخواه را با استفاده از دکمه های ] [J] – [Aانتخاب کنید.
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توجه
برای اطالع درباره فرمت های داده
سازگار به صفحه  8مراجعه کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.
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4

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا برای شروع پخش فشار دهید.

توجه
می توانید پخش آهنگ را جابجا کنید
(صفحه .)39

قرار دادن آهنگ بعدی در صف پخش

زمانیکه یک آهنگ پخش می شود ،شما می توانید یک صف از آهنگ بعدی برای پخش ایجاد کنید .این حالت برای اتصال راحت به آهنگ
در حین اجرا است .در حالیکه آهنگ پخش می شود ،آهنگ بعدی را که می خواهید پخش شود از صفحه نمایش انتخاب آهنگ انتخاب کنید.
عالمت " "NEXTدر باال سمت راست آهنگ مربوطه ظاهر می شود .برای لغو این تنظیم ،دکمه ] (NEXT CANCEL) [7 را فشار
دهید.
توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش (صفحه  )26نشان داده شود.

5

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

3
 – اه گنهآ طبض و نیرمت ،شخپ – اه گنهآ

عملکردهای مرتبط با پخش

•شروع سینکرو...............در هنگام توقف پخش ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار دهید و
نگهدارید و پس از آن دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/Kرا فشار دهید.
دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/Kچشمک می زند و نشان دهنده وضعیت
آماده به کار است .شما می توانید به محض شروع پخش ،نواختن با صفحه
کلید را آغاز کنید.
برای لغو عملکرد شروع سینکرو ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار
دهید.
•توقف موقت ...................دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/Kرا در حین پخش فشار دهید .اگر
دوباره آن را فشار دهید ،پخش آهنگ از موقعیت فعلی ادامه پیدا می کند.
•جابجایی به عقب/حرکت سریع به جلو
...............................در حین پخش یا هنگامی که آهنگ متوقف شده است ،دکمه ] (REW) [Gیا
] (FF) [Hرا فشار دهید .فشردن هرکدام از آنها سبب می شود یک اندازه به
عقب/جلو بروید .نگهداشتن هرکدام از آنها باعث می شود به صورت مداوم به
عقب/جلو پیمایش کنید.

توجه
•می توانید میزان توازن صدا را بین
آهنگ و صفحه کلید (صفحه  )57تنظیم
کنید .در صفحه  VOL/VOICEدر صفحه
نمایش کنسول ترکیب (صفحه  ،)91می
توانید میزان صدا را برای هر کانال
آهنگ تنظیم کنید.
•همچنین می توانید میزان توازن صدا
را بین آهنگ و صدا (صفحه )74
تنظیم کنید.

توجه
می توانید قسمت های خاصی را روشن
یاخاموش کنید (صفحه .)65
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با فشردن دکمه ] (REW) [Gیا ] ،(FF) [Hیک پنجره نمایش داده می شود و شماره اندازه فعلی (یا
شماره عالمت عبارت) را نشان می دهد.
در حین نمایش پنجره موقعیت آهنگ ،می توانید از پیچ تنظیم داده نیز برای تنظیم این مقدار استفاده کنید.
برای آهنگ هایی که شامل عالمت های
عبارت نیستند.

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

برای آهنگ هایی که شامل عالمت های عبارت هستند

می توانید واحد حرکت سریع به عقب/جلو را با فشردن دکمه
] (BAR) [Dیا ] (PHRASE MARK) [Eتغییر دهید.

•تنظیم تمپو...........................مراحل مشابه تنظیم تمپوی سبک .به صفحه  52مراجعه کنید.
•توقف/پخش تدریجی ............مشابه مراحل مربوط به سبک .به صفحه  53مراجعه کنید.

نمایش کتابچه نت موسيقي (اسکور)
می توانید کتابچه نت موسیقی مربوط به یک آهنگ انتخاب شده (اسکور) را مشاهده کنید.

1

یک آهنگ انتخاب کنید (مراحل  1تا  3در صفحه .)62

2

دکمه ] [SCOREرا برای فراخوانی صفحه نمایش  SCOREفشار دهید.

توجه
دستگاه می تواند نت موسیقی مربوط به
آهنگ ضبط شده شما یا فایل های MIDI
موجود در بازار را نمایش دهد (فقط برای
مواردی که به دستگاه اجازه می دهند ،نت
نمایش داده می شود).

می توانید با استفاده از دکمه های  [E][F] TABدر هنگام توقف پخش آهنگ ،کل نت را ببینید.
پخش آهنگ شروع می شود" ،توپ" در طول اسکور برگشت می خورد و موقعیت فعلی را نشان می
دهد.
توجه
کتابچه نت نمایش داده شده ،توسط این
دستگاه تولید شده و برای اساس داده
های آهنگ می باشد .در نتیجه ،ممکن
است دقیقاً مشابه صفحه های نت موجود
در بازار برای آهنگ مشابه نباشد -به
خصوص هنگام نمایش کتابچه نت از
بخش های پیچیده یا بسیاری از نت های
کوتاه.

می توانید سبک نمایش داده شده را با استفاده از دکمه های ] [8 ] – [1 تغییر دهید.
برای اطالع از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )143مراجعه کنید.

.
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نمایش ترانه/متن
وقتی آهنگ انتخابی حاوی داده های ترانه است ،می توانید آن را در صفحه دستگاه ببینید .حتی اگرآهنگ حاوی داده ترانه نباشد ،می توانید
ترانه را در صفحه نمایش ببینید .برای این کار فایل متنی ( .txtبا حجم کمتر از  60کیلوبایت) ایجاد شده در کامپیوتر را از طریق درایو فلش
 USBبارگذاری کنید .نمایش متن سبب می شود امکانات مختلف مفید و راحتی در اختیارتان قرار بگیرد ،مانند نمایش ترانه ،نمودار آکورد
و نت های اجرا.

1

یک آهنگ انتخاب کنید (مراحل  1تا  3در صفحه .)62

2

دکمه ] [LYRICS/TEXTرا برای فراخوانی صفحه نمایش  LYRICS/TEXTفشار دهید.
با استفاده از دکمه های ] [1 می توانید بین صفحه نمایش LYRICSو  TEXTجابجا شوید.

توجه
اگر ترانه به هم ریخته یا خوانا نباشد
ممکن است الزم باشد تنظیم زبان ترانه را
تغییر دهید← [FUNCTION] :.
SONG ← TAB [E] MENU 1
TAB [F] OTHERS ← SETTING

3

برای اطالع بیشتر درباره صفحه نمایش  ،(TEXT) LYRICSبه قسمت ویژگی های پیشرفته
(صفحه  )145مراجعه کنید.

توجه
با اختصاص دادن عملکرد به پدال پایی،
می توانید به راحتی به صفحه متن بعدی/
قبلی بروید← [FUNCTION] :
[D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1
← TAB [E] FOOT PEDAL

 – اه گنهآ طبض و نیرمت ،شخپ – اه گنهآ

وقتی داده های آهنگ حاوی داده های ترانه است ،ترانه ها در صفحه نمایش  LYRICSنمایش داده
می شوند .می توانید با استفاده از دکمه های  [E][F] TABدر هنگام توقف پخش آهنگ ،کل ترانه
را ببینید .با شروع پخش ،رنگ ترانه تغییر می کند و نشان می دهد که موقعیت فعلی کجاست.
برای مشاهده فایل متنی در صفحه نمایش  ،TEXTیکی از دکمه های ][6 ]/[5 
) (TEXT FILESرا فشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود و فایل دلخواه را که توسط
کامپیوترتان ایجاد شده است ،انتخاب کنید.

توجه
اطالعات مربوط به انتخاب فایل متن را
می توانید در حافظه رجیستر (صفحه )85
ذخیره کنید.

روشن/خاموش کردن هر کانال آهنگ
یک آهنگ متشکل از  16کانال مجزا می باشد .شما می توانید بصورت مستقل هر کانال از آهنگ انتخاب شده برای پخش را خاموش یا روشن
کنید.

1

دکمه ] [CHANNEL ON/OFFرا برای فراخوانی صفحه نمایش  (SONG) CHANNEL ON/OFFچند بار فشار دهید.
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2

از دکمه های ] [8 ] – [1 برای روشن یا خاموش کردن کانال ها استفاده کنید.
اگر می خواهید فقط یک کانال خاص را پخش کنید (پخش تکی یا سولو) ،یکی از دکمه های
] [8 ] – [1 را فشار دهید و نگهدارید تا کانال دلخواه روی  SOLOتنظیم شود .فقط
کانال انتخابی روشن می شود و سایر موارد خاموش هستند .برای کنسل کردن پخش سولو ،دکمه
مشابه را دوباره فشار دهید.

توجه
ً
معموال هر بخش در کانال های زیر ضبط
می شود.
کانال  1تا  :3قسمت های صفحه کلید
(راست  ،1چپ ،راست )2
کانال های  5تا  :8قسمت های مولتی پد
کانال های  9تا  :16قسمت های سبک

تمرین تک دستی با عملکرد راهنما
می توانید سمت راست را بیصدا کنید تا آن قسمت را خودتان شخصاً تمرین کنید .توضیحات موجود در این قسمت زمانی کاربرد دارند که شما با
سمت راست وعملکردهای راهنمای "نورهای بعدی" تمرین کنید .می توانید با سرعت متناسب خودتان تمرین کنید زیرا همنوازی منتظر می ماند
تا شما نت ها را به دقت بنوازید .در صفحه نمایش  SCOREمی توانید نت مورد نظر و موقعیت فعلی را برای پخش ببینید.

1

یک آهنگ انتخاب کنید و صفحه نمایش ( SCOREصفحه  )64را فراخوانی کنید.

2

دکمه ] [GUIDEرا روشن کنید.

3

دکمه ] [TR 1را برای قطع کردن صدای بخش راست فشار دهید.

4

شما می توانید آن بخش را خودتان بنوازید.

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا فشار دهید تا پخش شروع شود.

توجه
ً
معموال ( Ch 1قسمت سمت راست) به
دکمه ] [TR 1تخصیص داده شده است،
( Ch 2قسمت سمت چپ) به دکمه ][TR 2
تخصیص داده شده است ،و  Ch 3 - 16به
دکمه ] [EXTRA TRتخصیص داده شده اند.

بخشی که صدای آن قطع شده را با تماشای صفحه نمایش  SCOREتمرین کنید .پخش قسمت های
چپ و اضافی منتظر میماند زمانی که نت ها را به درستی پخش کنید.
بعد از اینکه تمرین کردید ،دکمه ] [GUIDEرا خاموش کنید.

سایر عملکردهای راهنما

عالوه بر عملکرد "نورهای بعدی" که در باال توضیح داده شد ،عملکردهای بیشتری نیز در ویژگی های راهنما وجود دارد که می توانید با
کمک آنها زمانبندی پخش کلیدها (هرکلیدی) را برای کارکائوکه یا برای تمرین یک آهنگ با سرعت خودتان (تمپوی خودتان) تنظیم کنید.
]← TAB [E] GUIDE/CHANNEL ← [H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
[A]/[B] GUIDE MODE
برای اطالعات بیشتر به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )148بروید.
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تکرار پخش
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 تمرین مداوم بخشها و عباراتی که نواختن آنها سخت است بسیار مفید می باشد.
برای تکرار یک آهنگ ،دکمه ] [REPEATرا روشن کنید و آهنگ دلخواه را پخش کنید .خاموش کردن
دکمه ] [REPEATباعث می شود تکرار پخش لغو شود.

توجه
می توانید چندین آهنگ را مرتباً اجرا کنید:
]← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [F] OTHERS ← [H] SONG SETTING
← [G] REPEAT MODE.

معین کردن یک محدوده از اندازه ها و پخش آنها بصورت تکراری و مداوم (تکرار )B-A

2

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/K] SONGرا فشار دهید تا پخش شروع شود.

3

یک محدوده تکرار را مشخص کنید.

3

دکمه ] [REPEATرا در نقطه شروع ) (Aبازه ای که قرار است تکرار شود ،فشار دهید .دکمه
] [REPEATرا دوباره در نقطه خاتمه ) (Bفشار دهید .بعد از یک پیغام کوتاه اتوماتیک (کمک
جهت راهنمایی شما به داخل عبارت) محدوده مشخص شده از نقطه  Aتا نقطه  Bبصورت تکراری
و مداوم پخش می شود.
پایان آهنگ

B

A

توجه
تعیین فقط نقطه  Aباعث می شود که
پخش ما بین نقطه  Aو انتهای آهنگ
تکرار شود.
توجه
وقتی می خواهید از شروع یک آهنگ تا
وسط آن را تکرار کنید:

شروع آهنگ

	1دکمه ] [REPEATرا فشار دهید،
سپس پخش آهنگ را شروع کنید.
	2دکمه ] [REPEATرا دوباره در
نقطه پایان ) (Bفشار دهید.

4

 – اه گنهآ طبض و نیرمت ،شخپ – اه گنهآ

1

یک آهنگ انتخاب کنید (مراحل  1تا  3در صفحه .)62

برای توقف پخش ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار دهید.
موقعیت آهنگ به نقطه  Aباز می گردد و فشردن دکمه (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONG
سبب می شود بتوانید دوباره از همان نقطه شروع کنید.
بعد از پایان تمرین ،دکمه ] [REPEATرا برای غیر فعال کردن تکرار پخش فشار دهید.

تعیین محدوده تکرار زمانیکه پخش آهنگ ها متوقف شده است

 .1آهنگی را به سرعت به جلو و به سمت نقطه  Aببرید و سپس دکمه ] [REPEATرا فشار دهید.
 .2آهنگی را به سرعت به جلو و به سمت نقطه  Bببرید و سپس دکمه ] [REPEATرا فشار دهید.
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ضبط اجرای خودتان
می توانید اجرایتان را ضبط کنید و به صورت یک فایل ( MIDIفرمت  )SMF 0در درایو  USERیا
درایو فلش  USBذخیره کنید .به دلیل اینکه داده های ضبط شده  MIDIهستند ،می توانید به راحتی آهنگ
هایتان را ویرایش کنید.
دو روش ضبط وجود دارد:
• ضبط سریع.................................به قسمت زیر مراجعه کنید
می توانید همه بخش های اجرایتان را همزمان ضبط کنید یا یک بخش خاص آن را ضبط کنید (سمت
راست ،سمت چپ یا پخش سبک).
• ضبط چند تراکی ...........................صفحه 69
می توانید داده ها را روی هر کانال به صورت تک به تک ضبط کنید یا یک آهنگ تکی چند بخشی
ایجاد کنید .کانال/بخش تخصیص داده شده را می توانید به راحتی تغییر دهید.

توجه
برای اطالع از دستورالعمل های مربوط
به ضبط آهنگ های صوتی (فایل ها) ،به
صفحه  74مراجعه کنید.
توجه
داده های صوتی مانند کانال های ریتم
ایجاد شده از طریق داده های صوتی
مولتی پد پيوند صوتي (صفحه  )78و فایل
های صوتی (صفحه  )71را نمی توانید
روی آهنگ های  MIDIضبط کنید.

ضبط سریع
قبل از ضبط کردن ،تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید .با انجام این ضبط ،هر بخش در کانال های زیر ضبط می شود.
• بخش های صفحه کلید :کانال های 3 – 1
• بخش های مولتی پد :کانال های 8 – 5
• بخش های سبک :کانال های 16 – 9

1

دکمه  [REC] SONGو ] (STOP) [Jرا همزمان فشار دهید.

یک آهنگ خالی برای ضبط به صورت خودکار تنظیم می شود و نام آهنگ در صفحه اصلی (صفحه  )24نیز به صورت ""NewSong
است.

2

دکمه  [REC] SONGرا فشار دهید.

توجه
برای لغو ضبط ،دکمه ] (STOP) [Jرا
قبل از رفتن به مرحله  3فشار دهید.

دکمه های ] [RECو ] (PLAY/PAUSE) [F/ Kچشمک می زنند و نشان دهنده و وضعیت
آماده به کار را نشان می دهند.

3

4

ضبط را شروع کنید.
می توانید با اجرای صفحه کلید ،شروع یک سبک ،پخش مولتی پد یا فشردن دکمه SONG
] ،(PLAY/PAUSE) [F/ Kضبط را شروع کنید.

توجه
می توانید در حین ضبط از مترونوم
(صفحه  )38استفاده کنید ،اما صدای
مترونوم ضبط نمی شود.

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا برای توقف ضبط فشار دهید.

ممکن است پیامی نمایش داده شود و از شما بخواهد داده ضبط شده را ذخیره کنید .دکمه ] [EXITرا
برای بستن این پیام فشار دهید.
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5

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

6

اجرای ضبط شده را به عنوان یک آهنگ ذخیره کنید.
 1-6دکمه  [SELECT] SONGرا برای فراخوانی صفحه انتخاب آهنگ فشار دهید.
	2-6با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در صفحه  ،28داده های ضبط شده را به عنوان یک
فایل ذخیره کنید.

توجه
بدون اجرای عملیات ذخیره سازی ،آهنگ
ضبط شده در صورت تغییر به آهنگی
دیگر یا خاموش کردن دستگاه از بین
خواهد رفت.

ضبط یک قطعه خاص

در مرحله  ،2دکمه ( [TR1] SONGیا ] )[TR2را فشار دهید در همین حال دکمه ] [RECرا فشار دهید تا بتوانید فقط با دست راست
(سمت راست) ضبط کنید.
اگر در حالی که دکمه ] [RECرا نگهداشته اید دکمه ] [EXTRA TRرا فشار دهید ،فقط ضبط سبک و پخش مولتی پد فعال می شود.

3

ضبط هر کانال به صورت جداگانه (ضبط چند تراکی)

1

دکمه  [REC] SONGو ] (STOP) [Jرا همزمان فشار دهید.
یک آهنگ خالی برای ضبط به صورت خودکار تنظیم می شود و نام آهنگ در صفحه اصلی
(صفحه  )24نیز به صورت " "NewSongاست.

2

در حالیکه دکمه  [REC] SONGرا نگه داشته اید ،دکمه ] [8 ] – [1 مناسب را
برای تنظیم کردن کانال دلخواه روی " "RECفشار دهید.

 – اه گنهآ طبض و نیرمت ،شخپ – اه گنهآ

با ضبط اجرایتان در هر کانال به صورت تک به تک ،می توانید آهنگی ایجاد کنید حاوی  16کانالً .
مثال هنگام ضبط یک قطعه پیانو می توانید سمت
راست را روی کانال  1و سمت چپ را روی کانال  2ضبط کنید .با این کار می توانید یک قطعه کامل ایجاد کنید که ممکن است اجرای زنده آن با هر
دو دست به صورت همزمان مشکل باشدً .
مثال برای ضبط یک اجرا با پخش سبک ،پخش سبک را روی کانال های  9تا  16و ملودی ها را روی کانال
 1ضبط کنید و در همین حال به پخش سبک ضبط شده قبلی گوش کنید.
قبل از ضبط کردن ،تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید.

برای لغو وضعیت  RECمربوط به کانال ،دکمه کانال دلخواه را فشار دهید.

٣

3

برای تغییر قسمت تخصیص داده شده برای کانال مورد نظر جهت ضبط ،از دکمه های ][D]/[C
استفاده کنید.

توجه
برای لغو ضبط ،دکمه ] (STOP) [Jرا
قبل از رفتن به مرحله  4فشار دهید.
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4

5

ضبط را شروع کنید.
می توانید با اجرای صفحه کلید ،شروع یک سبک ،پخش مولتی پد یا فشردن دکمه
 ،(PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGضبط را شروع کنید.

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا برای توقف ضبط فشار دهید.
ممکن است پیامی نمایش داده شود و از شما بخواهد داده ضبط شده را ذخیره کنید .دکمه ] [EXITرا
برای بستن این پیام فشار دهید.

6

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

7

اجرایتان را با تکرار مراحل  2تا  6در باال روی یک کانال دیگر ضبط کنید.

8

اجرای ضبط شده را به عنوان یک آهنگ ذخیره کنید.

توجه
عملکرد راه اندازی مجدد سبک
(صفحه  )112را نمی توانید هنگام ضبط
مجدد روی داده های موجود مورد استفاده
قرار دهید.

 8-1دکمه  [SELECT] SONGرا برای فراخوانی صفحه انتخاب آهنگ فشار دهید.

توجه
بدون اجرای عملیات ذخیره سازی ،آهنگ
ضبط شده در صورت تغییر به آهنگی
دیگر یا خاموش کردن دستگاه از بین
خواهد رفت.

 8-2با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در صفحه  ،28داده های ضبط شده را به
عنوان یک فایل ذخیره کنید.

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  3مراجعه کنید.
تنظیمات مربوط به ویرایش نت موسیقی:

دکمه های ][8 ] – [1 ] ← [SCORE

تنظیمات ویرایش ترانه/نمایش متن:

دکمه های ][8 ] – [1 ] ← [LYRICS/TEXT

استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ:

STYLE CONTROL ← ]ACMP[ ← [F/K] + [J] SONG
]STYLE CONTROL [START/STOP] ← [SYNC START

پارامترهای مرتبط با پخش آهنگ:

][H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

•تمرین با صفحه کلید و ووکال با استفاده از عملکرد راهنمایی:

← TAB [E] GUIDE/CHANNEL

•نواختن بخش ها با فن آوری دستیار اجرا :

← [7 ]/[6 ] P.A.T. ← TAB [F] OTHERS

ایجاد/ویرایش آهنگ ها (ایجاد کننده آهنگ):
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][B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

•ضبط ملودی ها (ضبط مرحله ای):

← TAB [E][F] 1-16

•ضبط آکوردها (ضبط مرحله ای):

← TAB [E][F] CHORD

•انتخاب پارامترهای تنظیم ضبط شده روی قسمت باالیی آهنگ:

← TAB [E][F] SETUP

•ضبط مجدد یک قسمت خاص -پانچ داخل /خارج:

← TAB [E] REC MODE

•ویرایش رویدادهای کانال:

← TAB [E][F] CHANNEL

•ویرایش رویدادهای آکورد ،نت ها ،رویداد خاص سیستم و
ترانه:

←  .TAB [E][F] CHORD ،1-16 ،SYS/EXیا LYRICS

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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پخش کننده/ضبط کننده صدای USB
– پخش و ضبط فایل های صوتی –
عملکرد راحت پخش کننده/ضبط کننده صدای  USBبه شما امکان می 
دهد فایل های صوتی ( WAVیا  )MP3ذخیره شده در درایو فلش USB
را مستقیماً از دستگاه پخش کنید .عالوه بر آن به دلیل اینکه می توانید 
اجرایتان و موارد ضبط شده را به عنوان فایل صوتی ( )WAVدر درایو 
فلش  USBضبط کنید ،می توانید فایل ها را در کامپیوتر پخش کنید ،آنها 
را با دوستانتان به اشتراک بگذارید و سی دی های خودتان را نیز ضبط 
کنید و از آنها لذت ببرید.
توجه
برای اطالع از دستورالعمل های پخش و ضبط آهنگ های  ،MIDIبه صفحه  62مراجعه کنید.

4

پخش فایل های صوتی

1

درایو فلش  USBحاوی فایل های صوتی را به پایانه ] [USB TO DEVICEوصل کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.

2

دکمه ] [USB AUDIO PLAYERرا فشار دهید تا صفحه نمایش USB
 AUDIO PLAYERفراخوانی شود

توجه
در حالی که فایل صوتی دلخواه ( )WAVرا 
در عملکرد مولتی پد  Audio Linkانتخاب
می کنید (مرحله  5در صفحه  ،)78دکمه
] [USB AUDIO PLAYERکار نمی کند.

3

دکمه ] (FILES) [Hرا برای فراخوانی صفحه انتخاب فایل صوتی فشار دهید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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یادص هدننک طبض/هدننک شخپشخپ  USBیادص هدننک طبض/هدننک شخپ

می توانید فایل های صوتی ذخیره شده در درایو فلش  USBرا به فرمت های زیر پخش کنید.
•......WAVسرعت نمونه  44.1کیلوهرتز 16 ،بیت وضوح ،استریو
• :MPEG-1 Audio Layer-3...... MP3سرعت نمونه  48/44.1کیلوهرتز 64 ،تا  320کیلوبیت در
ثانیه و سرعت بیت متغیر ،مونو/استریو

توجه
فایل های محافظت شده با ( DRMمدیریت
حقوق دیجیتال) را نمی توانید پخش کنید.

71
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4

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب فایل دلخواه فشار دهید.

توجه
بارگذای فایل های صوتی کمی طوالنی تر
از فایل های دیگر است.

۵

مشاهده اطالعات فایل صوتی

با فشردن دکمه ] ،(INFO) [6 پنجره اطالعات فراخوانی می شود که در آن می توانید نام فایل ،مسیر ،سرعت نمونه و سایر موارد مربوط
به فایل دارای کادر قرمز را مشاهده کنید.
توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش (صفحه  )26نشان داده شود.

برای بستن این پنجره ،دکمه ] (OK) [Fرا فشار دهید.

5
6

دکمه ] (AUDIO PLAY) [7 را برای شروع پخش فشار دهید.
صفحه نمایش به صورت خودکار به صفحه  USB AUDIO PLAYERتغییر می کند.

برای توقف پخش ،دکمه ] (STOP) [2 را فشار دهید.

توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین
سمت راست صفحه نمایش (صفحه )26
نشان داده شود.
توجه
در حین پخش ،فلش  USBرا جدا نکنید
یا دستگاه را خاموش نکنید .این کار
ممکن است داده موجود در درایو فلش
 USBرا خراب کند.
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عملکردهای مرتبط با پخش
کل زمان پخش

مدت زمان پخش سپری شده

][3 

PLAY/PAUSE

پخش قسمت فعلی را شروع یا موقتاً متوقف می کند.

][4 

PREV

با انتخاب این دکمه ،فایل قبلی انتخاب می شود ،اگر آن را نگهدارید ،به صورت پیوسته در بین فایل فعلی به عقب
می رود (در قالب ثانیه).

][5 

NEXT

با انتخاب این دکمه ،فایل بعدی انتخاب می شود ،اگر آن را نگهدارید ،به صورت پیوسته در بین فایل فعلی به جلو 
می رود (در قالب ثانیه).

][6 

AUDIO VOLUME

میزان صدای فایل صوتی فعلی را تنظیم می کند.
توجه

][7 

TIME STRETCH

][8 

PITCH SHIFT

][I

VOCAL CANCEL

4
یادص هدننک طبض/هدننک شخپشخپ  USBیادص هدننک طبض/هدننک شخپ

][2 

STOP

پخش را متوقف می کند.

توازن صدای بین پخش آهنگ و پخش فایل صوتی را می توانید با استفاده از دکمه ] [BAL.تنظیم کنید .برای اطالعات از
دستورالعمل ها به صفحه  74مراجعه کنید.

سرعت پخش را با گسترش/فشرده کردن صدا در مقایسه با سرعت اصلی  %100تنظیم می کند .مقادیر باالتر
باعث ایجاد تمپوی سریع تر می شوند.
توجه
•این مقدار را می توانید بین  %70تا  %160تنظیم کنید.
•برای فایل های  MP3با سرعت نمونه  48کیلوهرتز نمی توانید از گسترش زمان استفاده کنید.

گام را بین  -12و  12در قالب نیم گام تغییر می دهد.
توجه
برای فایل های  MP3با سرعت نمونه  48کیلوهرتز نمی توانید از قابلیت "تغییر" استفاده کنید.

موقعیت میانی صدای استریو را لغو یا کاهش می دهد .با استفاده از این قابلیت می توانید به سبک "کارائوکه" و 
ً
معموال در مرکز استریو قرار می گیرد.
همراهی دستگاه بخوانید زیرا در اکثر موارد ضبط شده ،صدای ووکال

تکرار پخش  B-Aاز طریق دکمه ](B A) [C

این قسمت مشخص شده (بین نقطه های  Aو  )Bرا می توانید مکرراً پخش کنید.
1.1برای تنظیم نقطه  ،Aوقتی پخش به نقطه دلخواه رسید ،دکمه ] [Cرا فشار دهید.
زمان تنظیم شده به عنوان نقطه  Aبه صورت " "[--:--] Aدر صفحه نمایش داده می شود و با اولین عالمت قطعه در نوار پیشرفت پخش 
نشان داده می شود.
2.2برای تنظیم نقطه  ،Bوقتی پخش به نقطه دلخواه رسید ،دوباره دکمه ] [Cرا فشار دهید.
زمان تنظیم شده به عنوان نقطه  Bبه صورت " "[--:--] Bدر صفحه نمایش داده می شود و با دومین عالمت قطعه در نوار پیشرفت پخش 
نشان داده می شود.
ً
قسمت  B-Aخاص فایل صوتی اکنون مکررا پخش می شود.
3.3برای لغو پخش تکراری ،دکمه ] [Cرا دوباره فشار دهید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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تکرار حالت پخش از طریق دکمه ](REPEAT MODE) [D
•

خاموش.................در طول فایل انتخابی پخش می شود و سپس متوقف می شود.
تکي.............در طول فایل انتخابی مرتباً پخش می شود.

•

همه..................پخش را در بین همه فایل های موجود در پوشه فعلی مرتباً تکرار می کند.

•

بدون ترتيب.........به صورت بدون ترتیب پخش همه فایل ها را در پوشه فعلی تکرار می کند.

•

تنظیم توازن صدای بین پخش آهنگ و صدا

اگر دکمه ] [BAL.را یک یا دو بار فشار دهید ،صفحه  (2/2) BALANCEفراخوانی می شود .در این صفحه نمایش ،می توانید توازن صدای 
بین آهنگ ) (MIDIو صدا را با استفاده از دکمه های ] [3 ] – [2 تنظیم کنید .وقتی روی  CENTERتنظیم می شود ،سطوح آهنگ و 
صدا برابر هستند .برای بازنشانی فوری توازن روی  ،CENTERدکمه های ] [2 و ]( [3 یا ] [2 و ] )[3 را همزمان فشار دهید.

توجه
برای کسب اطالعات بیشتر درباره صفحه نمایش  ،BALANCEبه صفحه  57مراجعه کنید.

ضبط اجرا به صورت فایل صوتی
می توانید اجرایتان را به صورت یک فایل صوتی (فرمت  - WAVسرعت نمونه  44.1کیلوهرتز ،وضوح
 16بیت ،استریو) مستقیماً در درایو فلش  USBضبط کنید.

صداهایی که می توانید ضبط کنید:
•صداهایی که می توانید از طریق همه قسمت های صفحه کلید تولید کنید (چپ ،راست ،)2 ،1قسمت های 
آهنگ ،قسمت های سبک و مولتی پد.
•صداهای پخش کننده صوتی متحرک که از طریق فیش ] [AUX INمتصل می شوند.

حداکثر مدت زمان ضبط:
• 80دقیقه برای هر ضبط ،هرچند که ممکن است بسته به ظرفیت درایو فلش  USBمتفاوت باشد.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.
توجه
اگر می خواهید چندین بخش مختلف را 
جداگانه ضبط کنید یا داده ها را بعد از
ضبط کردن روی این دستگاه ویرایش 
کنید ،آنها را به صورت فایل های MIDI
(صفحه  )68ضبط کنید.

توجه

1

درایو فلش  USBرا به پایانه ] [USB TO DEVICEمتصل کنید.

2

تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید.

3

دکمه ] [USB AUDIO PLAYERرا فشار دهید تا صفحه نمایش
 USB AUDIO PLAYERفراخوانی شود
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داده هایی که نمی توانید ضبط کنید 
عبارتند از :آهنگ های محافظت شده با 
قانون حق نسخه برداری (مانند آهنگ
های از پیش تنظیم شده) و صداهای 
مترونوم.

توجه
اگر چند درایو فلش  USBمتصل باشد،
درایو فلش  USBبا نام " "USB1به عنوان
مقصد ضبط انتخاب می شود.
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از دکمه های ] (REC) [1 برای وارد کردن ضبط به حالت آماده به کار استفاده کنید.
دکمه ] [PLAY/PAUSEدر صفحه نمایش چشمک می زند.
زمان قابل ضبط

5

با استفاده از دکمه های ] (PLAY/PAUSE) [3 ضبط را شروع کنید ،سپس
اجرایتان را آغاز کنید.
زمان ضبط سپری شده در حین ضبط در صفحه نمایش نشان داده می شود.

توجه
در حین ضبط کردن ،فلش  USBرا
جدا نکنید یا دستگاه را خاموش نکنید.
این کار ممکن است داده موجود در
درایو فلش  USBیا داده های ضبط را
خراب کند.

مدت زمان ضبط سپری شده

7

4

۶

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد ،دکمه ] (STOP) [2 را برای توقف ضبط فشار دهید.
داده های ضبط شده به صورت خودکار در درایو فلش  USBذخیره می شوند و نام فایل به صورت
خودکار تنظیم می شود.

دکمه های ] (PLAY/PAUSE) [3 را برای پخش اجرای ضبط شده فشار دهید.
برای مشاهده فایل اجرای ضبط شده در صفحه نمایش انتخاب فايل ،دکمه ] (FILES) [Hرا فشار
دهید.

توجه
عملیات ضبط ادامه می یابد حتی اگر
صفحه نمایش  USB AUDIO PLAYERرا 
با فشردن دکمه ] [EXITببندید .دکمه
] [USB AUDIO PLAYERرا فشار دهید 
تا صفحه نمایش USB AUDIO PLAYER
دوباره فراخوانی شود ،سپس با فشردن
دکمه ] (STOP) [2 موارد ضبط شده 
را متوقف کنید.

توجه
فراموش نکنید که اگر اشتباهی در اجرا 
داشتید ،نمی توانید با رونویسی همان فایل 
مشکل را برطرف کنید .فایل ضبط شده 
را در صفحه انتخاب فایل حذف کنید و 
دوباره اجرایتان را ضبط کنید.
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یادص هدننک طبض/هدننک شخپشخپ  USBیادص هدننک طبض/هدننک شخپ

۵

6

توجه
می توانید در حین ضبط از مترونوم
(صفحه  )38استفاده کنید ،اما صدای 
مترونوم ضبط نمی شود.
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مولتی پدها
– افزودن عبارت های موسیقی به اجرای شما –

مولتی پدها را می توان برای نواختن توالی هایی از ریتم ها و ملودی های کوتاه
از پیش ضبط شده به کار برد و از آنها می توان برای اضافه کردن تنوع و
ضربه به اجرای صفحه کلید استفاده کرد.
مولتی پدها در داخل گروه های چهارتایی قرار می گیرند .این وسیله طیف
متنوعی از بانک های مولتی پد را در ژانرهای مختلف موسیقی فراهم می
آورد.
عالوه بر آن ،عملکرد مولتی پد پیوند صوتی به شما امکان می دهد پد جدیدی
را با داده صوتی (فایل های  )WAVخودتان ایجاد کنید تا در حین اجرا ،پخش
شود.

پخش مولتی پدها
این قسمت فقط درباره نحوه پخش مولتی پدها است .امامی توانید مولتی پدها را در حین پخش سبک/آهنگ نیز اجرا کنید تا اجرای جالب تری
داشته باشید.

1

دکمه  [SELECT] MULTI PAD CONTROLرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب
منبع مولتی پد فشار دهید.
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺪ

پوشه های گروه مولتی پد را
نمایش می دهد.

2

3

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب منبع دلخواه فشار دهید.
با فشردن دکمه های مربوط به شماره صفحه ها ( )...P2 ،P1یا فشردن مرتب دکمه
 [SELECT] MULTI PAD CONTROLمی توانید سایر صفحه ها را فراخوانی کنید.
دکمه ] (UP) [8 را فشار دهید تا پوشه سطح باالتر بعدی فراخوانی شود که مولتی پدها در آن گروه
بندی می شوند.

هرکدام از دکمه های  [4] – [1] MULTI PAD CONTROLرا برای نواختن عبارت
مولتی پد فشار دهید.
عبارت مرتبط با دکمه به طور کلی با
تمپوی تنظیم شده فعلی شروع به پخش می کند .همزمان می توانید حداکثر چهار مولتی پد پخش کنید.

توجه
دو نوع داده مولتی پد وجود دارد .برخی
از انواع یکبار پخش شده و هنگامیکه
به انتها می رسد متوقف می شود .سایر
موارد به صورت مکرر (حلقه ای) پخش
می شوند.

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

دکمه ] [STOPرا برای توقف پخش مولتی پدها فشار دهید.
برای توقف پدهایی خاص ،به طور همزمان دکمه ] [STOPرا نگهدارید و پد یا پدهایی را که می
خواهید متوقف شود فشار دهید.

نکاتی درباره دکمه های  ]4[ – ]1[ MULTI PAD CONTROLوضعیت المپ
• سبز :معین می کند که پد مربوطه دارای داده (عبارت) می باشد.
• قرمز :معین می کند که پد مربوطه در حال پخش می باشد.
•	قرمز (چشمک زن) :نشان دهنده پد مرتبط در حالت آماده به کار است (شروع سینکرو؛ به قسمت
زیر مراجعه کنید).
• خاموش :نشان دهنده این است که پد مربوطه هیچ داده های ندارد و قابل پخش نیست.

•در حین پخش سبک یا آهنگ ،دکمه
 Multi Padرا فشار دهید تا پخش در
باالی اندازه بعدی شروع شود .با توقف
سبک یا آهنگ ،اگر دکمه  Multi Padرا
فشار دهید ،فوراً پخش شروع می شود.
•در حین پخش سبک یا آهنگ ،اگر دکمه
[START/STOP] STYLE CONTROL
یا  (STOP) [J] SONGرا نیز فشار
دهید ،پخش مولتی پد متوقف می شود.
در حین پخش سبک یا آهنگ ،اگر دکمه
 (STOP) [J] SONGرا نیز فشار
دهید ،پخش مولتی پد ،سبک و آهنگ
متوقف می شود.

استفاده از تطبیق آکورد
وقتی ] [ACMPیا سمت چپ روشن است ،عبارت های مولتی پد به صورت خودکار گام را تغییر می دهند تا با آکورد پخش شده در قسمت
آکورد مطابقت داشته باشد.
قبل/بعد از فشردن هرکدام از مولتی پدها ،آکورد را در قسمت آکورد پخش کنید
توجه

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺪ

قسمت آکورد

•بعضی از مولتی پدها از تطبیق آکورد
تاثیر نمی پذیرند.
•مولتی پدهایی که در پوشه ""DJ Phrase
گروه بندی شده اند به طور خاص
برای سبک های ( DJصفحه  )50ایجاد
شده اند و فقط کلید ریشه را می توانید
تغییر دهید.

می توانید با پخش صفحه کلید یا شروع پخش سبک ،مولتی پد را پخش کنید.

1

هنگامی که دکمه  [SELECT] MULTI PAD CONTROLرا پایین نگهداشته اید،
دکمه دلخواه یا دکمه هایی از ] [4] – [1را فشار دهید.
دکمه های مربوطه به رنگ قرمز چشمک می زنند و نشان دهنده وضعیت آماده به کار هستند.

توجه
برای لغو وضعیت آماده به کار پد
انتخابی ،همین کار را تکرار کنید یا
کافی است دکمه ] [STOPرا فشار دهید تا
وضعیت همه پدها لغو شود.

ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﻟﺘﻲ ﭘﺪ

2

 – امش یارجا هب یقیسوم یاه ترابع ندوزفا – اهدپ یتلوم

استفاده از عملکرد شروع سینکروی مولتی پد

5

توجه

پخش مولتی پد را شروع کنید.

وقتی دو یا تعداد بیشتری مولتی پد در
حالت آماده به کار هستند ،هرکدام از آنها
را که فشار دهید ،پخش همگی به صورت
همزمان شروع می شود.

• وقتی ] [ACMPخاموش است ،هر نتی را فشار دهید یا یک سبک پخش کنید.
• وقتی ] [ACMPروشن است ،یک آکورد را در قسمت آکورد پخش کنید یا یک سبک
پخش کنید.
اگر یک مولتی پد را در حین اجرای سبک یا آهنگ در حالت آماده به کار قرار دهید ،هرکدام از نت
ها را که فشار دهید (هنگامی که ] [ACMPخاموش است) یا اگر یک آکورد را در قسمت آکورد
فشار دهید (وقت ] [ACMPروشن است) ،پخش مولتی پد در باالی اندازه بعدی متوقف می شود.
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ایجاد یک مولتی پد با فایل های صوتی (مولتی پد )Audio Link
می توانید با ایجاد پیوند با فایل های صوتی یک مولتی پد جدید ایجاد کنید (فرمت  :WAVسرعت نمونه
 44.1کیلوهرتز ،وضوح  16بیت استریو) در درایو فلش  USBبرای هرکدام از مولتی پدها .فایل های
صوتی ( )WAVمی تواند داده هایی باشد که در این وسیله ضبط شده است (صفحه  )74به همراه مواردی
که در بازار موجود است .مولتی پدهایی که فایل های صوتی به آنها پیوند شده اند ،مولتی پدهای پیوند
صوتی هستند .مولتی پدهای پیوند صوتی جدید را می توانید در درایو  USERیا درایو فلش  USBذخیره
کنید.

1

درایو فلش  USBحاوی فایل های صوتی ( )WAVرا به پایانه ][USB TO DEVICE
وصل کنید.

2

دکمه  [SELECT] MULTI PAD CONTROLرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب
منبع مولتی پد فشار دهید.

3

دکمه ] (AUDIO LINK) [6 را برای فراخوانی صفحه نمایش AUDIO LINK
 MULTI PADفشار دهید.
یک پیام تأیید ممکن است در این قسمت نشان داده شود .در این صورت ،دستورالعمل های روی
صفحه نمایش را دنبال کنید.

توجه
مولتی پدهای پیوند صوتی را در حین
پخش ،ضبط یا حالت آماده به کار و یا
ضبط فایل های صوتی ،نمی توانید ایجاد
یا پخش کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.

توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین
سمت راست صفحه نمایش (صفحه )26
نشان داده شود.

توجه
فایل صوتی را نمی توانید به یک مولتی
پد  MIDIپیوند دهید.

۴

4
5

پد دلخواه را با فشردن هرکدام از دکمه های ] [F] ،[B] ،[Aو [ ]Gانتخاب کنید.
صفحه انتخاب فایل  WAVEنمایش داده می شود.

فایل صوتی دلخواه را با استفاده از دکمه های ] [J] – [Aانتخاب کنید.
برای تأیید اطالعات فایل صوتی انتخابی

با فشردن دکمه ] (INFO) [6 در صفحه انتخاب فایل  ،WAVEمی توانید اطالعات را تأیید کنید
(عنوان ،نام ،سرعت بیت و سرعت نمونه یا دیگر موارد) .برای بستن آن دکمه ] (OK) [Fرا فشار
دهید.

6

توجه
اگر مولتی پد پیوند صوتی با فشردن
دکمه ] (AUDIO LINK) [6 در مرحله
 3انتخاب شده است ،پیوندهای ایجاد شده
برای پد انتخابی نمایش داده می شوند.
برای ایجاد یک پد جدید ،حتماً دکمه
] (NEW BANK) [Cرا فشار دهید .در غیر
اینصورت کافی است دوباره پیوند را در
پد انتخابی ،انتخاب کنید.

دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش  AUDIO LINK MULTI PADفشار
دهید.
برای تأیید مسیر فایل صوتی انتخابی

با فشردن دکمه ] (INFO) [Hدر صفحه نمایش  AUDIO LINK MULTI PADمی توانید
مسیر را تأیید کنید .برای بستن آن دکمه ] (OK) [Fرا فشار دهید.
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اگر می خواهید سایر فایل های صوتی را به سایر پدها پیوند دهید ،مراحل  4تا  6را تکرار کنید.

8

در صورت تمایل ،میزان صدای هر فایل صوتی را با استفاده از ] [4 ]–[1 تنظیم
کنید.
با فشردن دکمه  [4] – [1] MULTI PAD CONTROLدلخواه می توانید میزان صدا را در حین
پخش عبارت مولتی پد تنظیم کنید.

9

تنظیمات را به عنوان منبع مولتی پد ذخیره کنید.

توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید،
مولتی پد پیوند صوتی دیگری را انتخاب
کنید یا برق دستگاه را قطع کنید،
تنظیمات از بین می روند.

 1-9دکمه ] (SAVE) [Iرا در صفحه نمایش AUDIO LINK MULTI PAD
فشار دهید تا صفحه انتخاب منبع مولتی پد فراخوانی شود.
 2-9تنظیمات را به عنوان یک فایل منبع ذخیره کنید و برای این کار دستورالعمل های
موجود در صفحه  28را دنبال کنید.

10

دکمه [ ]EXITرا فشار دهید تا مولتی پد پیوند صوتی در صفحه انتخاب منبع مولتی پد بررسی
شود.
مولتی پد پیوند صوتی که جدید ایجاد شده است با عبارت " "Audio Linkدر باال سمت چپ نام فایل
عالمت گذاری می شود.

اگر می خواهید تنظیم پیوند را تغییر دهید:
مولتی پد پیوند صوتی دلخواه را انتخاب کنید و سپس مراحل مشابه در مرحله  3تا  10را تکرار کنید.

پخش مولتی پدهای پیوند صوتی
توجه
بارگذاری فایل های صوتی ( )WAVدر
مقایسه با فایل های  MIDIکمی بیشتر
طول می کشد.

 – امش یارجا هب یقیسوم یاه ترابع ندوزفا – اهدپ یتلوم

می توانید مولتی پدی را پخش کنید که فایل صوتی به آن تخصیص یافته است و برای ای کار ،آنها را
در زبانه  USERیا  USBدر صفحه نمایش انتخاب منبع مولتی پد انتخاب کنید .همچنین می توانید همین
مراحل را در صفحه  76تکرار کنید و آنها را پخش کنید ،به محدودیت های زیر توجه داشته باشید.

5

•حتماً درایو فلش  USBحاوی فایل های صوتی ( )WAVمرتبط را متصل کنید.
•پخش تکراری خودکار امکان پذیر نیست.
•فقط یک پد را می توانید هر بار پخش کنید.
•تطبیق آکورد اعمال نمی شود.

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  5مراجعه کنید.
ایجاد مولتی پد (ایجادکننده مولتی پد):

][C] MULTI PAD CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

ویرایش مولتی پدها:

صفحه نمایش انتخاب منبع مولتی پد ← ](EDIT) [7 
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یابنده موسیقی
– فراخوانی تنظیمات ایده آل صفحه برای اجرایتان –

این ویژگی به شما کمک می کند تنظیمات ایده آل صفحه را برای موسیقی که می
خواهید پخش کنید فراخوانی کنید ،کافی است یک "ضبط" یابنده موسیقی را
انتخاب کنید که شامل تنظیمات صدا و سبک باشد .اگر می خواهید بخش خاصی
از موسیقی را پخش کنید اما نمی دانید کدام تنظیم سبک و صدا مناسب است ،می
توانید موارد ضبط شده مرتبط را از طریق عنوان قطعه جستجو کنید.
همچنین با ثبت آهنگ ،فایل سبک و صدای ذخیره شده در قسمت های مختلف در
یابنده موسیقی می توانید به راحتی فایل مورد نظر را از موارد ضبط شده مرتبط
فراخوانی کنید.

انتخاب مورد ضبط شده دلخواه (تنظیمات صفحه)
1

دکمه ] [MUSIC FINDERرا برای فراخوانی صفحه نمایش  MUSIC FINDERفشار
دهید.
در صورت لزوم با استفاده از دکمه های  [E][F] TABیک زبانه انتخاب کنید.
• ..................ALLموارد ضبط شده در یابنده موسیقی
• ....... FAVORITEموارد ضبط شده دلخواهی که اضافه کرده اید (برای اطالع از جزئیات به
صفحه  172مراجعه کنید)
• ....SEARCH 1, 2نتیجه جستجو (صفحه )80

هر ورودی یک "ضبط" نامیده می شود.
عنوان های آهنگ ) (MUSICو اطالعات
موجود در سبک ها را نشان می دهد.

2

از دکمه های ] [3 ]/[2 برای مورد ضبط شده دلخواه استفاده کنید.
همچنین می توانید از پیچ تنظیم داده و دکمه ] [ENTERاستفاده کنید.
تنظیمات صفحه در قسمت موارد ضبط شده فراخوانی می شوند .وقتی یک مورد ضبط شده حاوی نام
سبک انتخاب می شود ،دکمه های ] [ACMPو ] [SYNC STARTروشن می شوند و سبک
مربوطه فراخوانی می شود .با این کار می توانید فوراً پخش سبک را شروع کنید.

شروع موارد ضبط شده

در صورت لزوم دکمه ] (SORT BY) [Fرا مکرراً فشار دهيد تا نحوه ترتيب بندي موارد ضبط شده تغيير کند :بر اساس ( MUSICقطعه
موسيقي) STYLE، BEAT ،يا  .TEMPOدکمه ] (SORT ORDER) [Gرا براي تغيير ترتيب به صورت صعودي يا نزولي فشار دهيد.
هنگام مرتب کردن موارد ضبط شده بر اساس موسیقی ،می توانید از دکمه ] [1 برای رد شدن به باال یا پایین در بین نام آهنگ ها بر
اساس حروف الفبا استفاده کنید .هنگام مرتب کردن موارد ضبط شده بر اساس سبک ،می توانید از دکمه ] [5 ]/[4 برای رد شدن
به باال یا پایین در بین نام سبک ها بر اساس حروف الفبا استفاده کنید .همزمان دکمه های [ ]و [ ]را برای حرکت مکان نما به اولین
مورد ضبط شده فشار دهید.
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با مشخص کردن آکوردها در قسمت آکورد ،پخش سبک را شروع کنید.
برای جلوگیری از تغییر تمپو در هنگام پخش سبک هنگامی که ضبط دیگری را انتخاب می کنید

دکمه ] (STYLE TEMPO) [Iرا فشار دهید تا " "STYLE TEMPOروی " "HOLDیا " "LOCKتنظیم شود .وقتی روی ""LOCK
تنظیم می شود ،تمپو در حین توقف و پخش قفل می شود .اگر می خواهید هر بار که ضبط دیگری را انتخاب می کنید تمپو بازنشانی شود ،آن
را روی " "RESETتنظیم کنید.

جستجوی ضبط ها (تنظیمات صفحه)
شما می توانید با مشخص کردن عنوان آهنگ یا کلمه کلیدی ،ضبط ها را با استفاده از عملکرد جستجوی يابنده موسيقي جستجو کنید.

1

در صفحه نمایش  ،MUSIC FINDERدکمه ] (SEARCH 1) [6 را فشار دهید تا صفحه MUSIC FINDER
 SEARCH 1فراخوانی شود.

2

معیارهای جستجو را وارد کنید.

6

][B

KEYWORD

پنجره وارد کردن نویسه (صفحه  )32را برای وارد کردن کلمه
کلیدی فراخوانی می کند .برای پاک کردن کلمه کلیدی وارد شده،
دکمه ] (CLEAR) [Gمربوطه را فشار دهید.

][C

STYLE

صفحه انتخاب سبک (صفحه  )49را فراخوانی کنید .بعد از
انتخاب سبک با استفاده از دکمه های ] ،[J] – [Aدکمه ][EXIT
را فشار دهید تا به صفحه  SEARCH 1برگردید .برای پاک کردن
نام سبک وارد شده ،دکمه ] (CLEAR) [Hمربوطه را فشار دهید.

][D

BEAT

امضای زمان را برای جستجو مشخص می کند .اگر شما  ANYرا
انتخاب کنید تمام تنظیمات ضربان های موسیقی مورد جستجو قرار
می گیرد.

][E

SEARCH AREA

یک مکان خاص را برای جستجو انتخاب می کند (زبانه باالی
صفحه نمایش .)MUSIC FINDER

][1 

ALL CLEAR

همه معیارهای انتخاب وارد شده را پاک می کند.

][3 

TEMPO FROM

محدوده تمپوی مورد نظرتان را برای استفاده جهت جستجو تنظیم
می کند.

][4 

TEMPO TO

]/[5 
][6 

GENRE

ژانر موسیقی دلخواه را انتخاب می کند.

توجه
اگر می خواهید دو یا تعداد بیشتری کلمه
کلیدی وارد کنید ،یک کاما بین هر کلمه
بگذارید.

توجه
اگر یک ضربه  4/2یا  8/6انتخاب کنید،
سبک مناسب برای اجرای آهنگ در
ضربه  4/2و  8/6را می توانید جستجو
کنید اما سبک واقعی با استفاده از ضربه
 4/4ایجاد می شود.

توجه
برای لغو جستجو ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.
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][A

MUSIC

پنجره وارد کردن نویسه (صفحه  )32را برای وارد کردن عنوان
آهنگ فراخوانی می کند .برای پاک کردن عنوان وارد شده ،دکمه
] (CLEAR) [Fمربوطه را فشار دهید.
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دکمه ] (START SEARCH) [8 را برای آغاز جستجو فشار دهید.
بعد از تکمیل جستجو ،ضبط های نتیجه در زبانه  SEARCH 1در صفحه نمایش
 MUSIC FINDERنشان داده می شود .اگر هیچ ضبطی لیست نشده است ،مراحل  1تا  3را مجدداً
با یک عنوان آهنگ یا کلمه کلیدی دیگر امتحان کنید.

4

از دکمه های ] [3 ]/[2 برای مورد ضبط شده دلخواه استفاده کنید.

5

با مشخص کردن آکوردها در قسمت آکورد ،پخش سبک را شروع کنید.

توجه
اگر می خواهید نتایج جستجوی فعلی را
حفظ کنید و یک جستجوی دیگر را شروع
کنید ،از دکمه ] (SEARCH 2) [6 در
مرحله  1استفاده کنید( .ضبط های
جستجوی فعلی در زبانه  SEARCH 1باقی
می مانند).

دانلود ضبط ها (تنظیمات صفحه) از وب سایت
بعضی از ضبط های نمونه به عنوان مورد پیش فرض کارخانه در یابنده موسیقی ارائه شده اند .برای استفاده راحت تر و مؤثرتر از عملکرد
یابنده موسیقی ،توصیه می کنیم ضبط ها را از سایت  Yamahaدانلود کنید و آنها را در این وسیله بارگذاری کنید.

1

در کامپیوتر ،به وب سایت زیر بروید و فایل یابنده موسیقی ( )***.mfdرا در درایو فلش
 USBمتصل به کامپیوتر دانلود کنید.
http://download.yamaha.com/

2

درایو فلش  USBحاوی فایل های یابنده موسیقی ( )***.mfdرا به پایانه
] [USB TO DEVICEاین وسیله وصل کنید.

3

دکمه ] [MUSIC FINDERرا برای فراخوانی صفحه نمایش  MUSIC FINDERفشار
دهید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در
صفحه  95مطالعه کنید.

تعداد ضبط ها

۴

4

از دکمه های ] (FILES) [7 برای فراخوانی صفحه انتخاب فایل استفاده کنید.

5

با فشردن دکمه های ] [J] – [Aفایل یابنده موسیقی را در درایو فلش  USBانتخاب کنید و
پیامی را فراخوانی کنید که از شما می خواهد  REPLACEیا  APPENDرا انتخاب کنید.

6

دکمه ] (APPEND) [Hرا در صورتی فشار دهید که می خواهید ضبط های فایل یابنده
موسیقی انتخابی را اضافه کنید ،یا دکمه ] (REPLACE) [Gرا فشار دهید تا همه ضبط ها با
موارد جدید جایگزین شود.
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وقتی پیام های نمایش داده شده را تأیید می کنید ،دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
می توانید ضبط های ضمیمه شده را با بررسی تعداد ضبط ها در گوشه سمت راست پایین صفحه
نمایش بررسی کنید.

توجه
حتی بعد از ضمیمه کردن یا جایگزین
شدن ضبط های یابنده موسیقی می توانید
آنها را به تنظیمات اولیه در کارخانه
برگردانید و برای این کار فایل
" "MusicFinderPresetرا در زبانه
 PRESETدر مرحله  5انتخاب کنید.

ثبت فایل آهنگ ،صدا یا سبک در یک ضبط
با ثبت فایل های آهنگ ،صدا یا سبک در مکان های مختلف ( PRESET ،USERو  )USBدر یابنده
موسیقی می توانید به راحتی فایل های دلخواهتان را فراخوانی کنید.

1

در صفحه انتخاب آهنگ ،صدا یا سبک ،فایل دلخواهتان را انتخاب کنید.
برای اطالع از دستورالعمل های مربوط به آهنگ ها ،به صفحه  ،62برای صدا به صفحه  71و برای
سبک ها به صفحه  49مراجعه کنید.

توجه
•اگر می خواهید فایل ها را در درایو
فلش  USBثبت کنید ،درایو فلش USB
حاوی داده ها را به پایانه
] [USB TO DEVICEوصل کنید.
•قبل از استفاده از درایو فلش ،USB
حتماً قسمت "اتصال دستگاه های "USB
را در صفحه  95مطالعه کنید.

6

3

دکمه ] (OK) [8 را برای ثبت فایل فشار دهید.

4

ضبط ثبت شده را که در صفحه نمایش  MUSIC FINDERنشان داده شده است بررسی کنید.

توجه
برای اطالع از جزئیات درباره صفحه
نمایش ،MUSIC FINDER RECORD EDIT
به صفحه  173مراجعه کنید.

توجه
برای لغو این عملیات ،دکمه ][8 
) (CANCELرا فشار دهید.

در ستون  STYLEدر مورد ضبط شده ،آهنگ به عنوان "( ،")SONGفایل صوتی به عنوان
"( ")AUDIOو سبک با توجه به نام سبک مربوطه ثبت می شود.
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2

دکمه ] (ADD TO MF) [5 را برای فراخوانی صفحه نمایش
 MUSIC FINDER RECORD EDITفشار دهید.

توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین
سمت راست صفحه نمایش (صفحه )26
نشان داده شود.
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فراخوانی آهنگ ،صدا یا سبک ثبت شده در یابنده موسیقی
می توانید آهنگ ،صدا یا سبک ثبت شده را به روش انجام شده در قسمت های "انتخاب ضبط دلخواه"
(صفحه  )80و "جستجوی ضبط ها" (صفحه  )81فراخوانی کنید.
فایل انتخابی را می توانید به صورت زیر پخش کنید:
•آهنگ  :دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا فشار دهید یا صفحه کلید را بنوازید .برای
توقف پخش ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار دهید.
•صدا :دکمه ] (F PLAY) [Jرا در صفحه نمایش  MUSIC FINDERفشار دهید .برای توقف پخش،
دکمه ] (J STOP) [Jرا فشار دهید.
•سبک  :آکوردها را با دست چپ خود مشخص کنید و با دست راست خود یک ملودی را بنوازید .برای
توقف پخش ،دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLرا فشار دهید.

توجه
اگر می خواهید یک آهنگ ،صدا یا فایل
سبک را در درایو فلش  USBپخش کنید
که به عنوان ضبط ثبت شده است ،حتماً
همان درایو فلش  USBرا به پایانه
] [USB TO DEVICEوصل کنید.

توجه
وقتی آهنگ یا فایل های صوتی
(صفحه  )81را جستجو می کنید ،الزم
است معیار جستجو را به صورت زیر
تنظیم کنید.
STYLE: Blank
BEAT: ANY
"TEMPO: "---" - "---

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  6مراجعه کنید.
ایجاد یک مجموعه از ضبط های دلخواه:

] TAB [E][F] ALL SEARCH 1 ← [MUSIC FINDERیا SEARCH 2
← [H] ADD TO FAVORITE

ویرایش موارد ضبط شده:

](RECORD EDIT) [8 ] ← [MUSIC FINDER

ذخیره ضبط به عنوان یک فایل تکی:

](FILES) [7 ] ← [MUSIC FINDER
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حافظه رجیستر
– ذخیره و بازخوانی تنظیمات صفحه سفارشی –

عملکرد حافظه رجیستر به شما اجازه می دهد بطور مجازی تمام تنظیمات 
صفحه را روی یک دکمه حافظه رجیستر بطور مجازی ذخیره ( یا "ثبت")
کنید ،سپس فورا با فشار دادن یک دکمه ،تنظیمات صفحه سفارشی را بازخوانی 
کنید .تنظیمات ثبت شده برای هشت دکمه حافظه رجیستر را باید به عنوان یک
منبع تکی (فایل) ذخیره کرد.

ثبت تنظیمات صفحه
1
2

تنظیمات صفحه دلخواه را انجام دهید ،مانند تنظیمات مربوط به صدا ،سبک ها و جلوه ها.
برای اطالع درباره تنظیمات صفحه که با عملکرد حافظه رجیستر ثبت می شوند ،به قسمت ثبت در 
"نمودار پارامتر" در لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.

دکمه ] [MEMORYرا در قسمت  REGISTRATION MEMORYفشار دهيد.
صفحه نمایش انتخاب گروه های مورد نظر برای ثبت شدن نمایش داده می شوند.

7

گروه های مورد نظر برای ثبت را تعیین کنید.
با استفاده از دکمه های ] [3 ] – [1 مورد دلخواه را انتخاب کنید ،سپس با استفاده از دکمه 
ای ] ،(MARK OFF) [5 ]/[4 ]/(MARK ON) [5 ]/[4 عالمت بزنید یا عالمت را
بردارید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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توجه
همچنین می توانید از پیچ تنظیم داده برای
انتخاب موارد مختلف استفاده کنید ،سپس
با استفاده از دکمه ] [ENTERعالمت ها را
اضافه کرده یا بردارید.
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4

یکی از دکمه های  [8] – [1] REGISTRATION MEMORYرا فشار دهید که می
خواهید تنظیمات صفحه تان روی آن ذخیره شود.

توجه
اگر دکمه ای را انتخاب می کنیدکه المپ
آن در اینجا به رنگ قرمز یا سبز است،
تنظیم صفحه ای که ً
قبال روی دکمه ذخیره
شده است پاک می شود و با تنظیمات
جدید جایگزین می شود.

دکمه ای که تنظیم روی آن ذخیره شده است قرمز می شود که نشان می دهد آن دکمه شماره ای حاوی
داده هایی است و شماره آن انتخاب شده است.

نکاتی درباره وضعیت المپ ها

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

5

با تکرار مراحل  1تا  ،4تنظیمات مختلف صفحه را روی دکمه های دیگر ثبت کنید.
تنظیمات ذخیره شده صفحه را با فشردن دکمه عددی دلخواه می توانید فراخوانی کنید.

توجه
تنظیمات صفحه ثبت شده بر روی دکمه 
های عددی حتی بعد از خاموش شدن
دستگاه حفظ می شوند .اگر می خواهید کل
هشت تنظیم فعلی صفحه را پاک کنید،
درحالی که دکمه  B5را نگهداشته اید
(آخرین کلید  Bسمت راست روی صفحه 
کلید) ،دستگاه را روشن کنید.

ذخیره حافظه رجیستر به عنوان یک فایل منبع
می توانید تمام هشت تنظیم ثبت شده صفحه را به صورت یک فایل منبع حافظه ثبت تکی ذخیره کنید.
منبع 04
منبع 03
منبع 02
منبع 01

1

دکمه های  [+] REGIST BANKو ]–[ را به طور همزمان برای فراخوانی صفحه نمایش
انتخاب منبع ثبت فشار دهید.

2

دکمه ] (SAVE) [6 را برای فایل منبع فشار دهید.
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برای اطالع از دستورالعمل ها درباره عملکرد ذخیره کردن ،به صفحه 28 مراجعه کنید.

توجه
بررسی کنید  MENU 2در گوشه پایین
سمت راست صفحه نمایش (صفحه)86 
نشان داده شود.
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فراخوانی تنظیم ثبت شده صفحه
فایل های منبع حافظه رجیستر ذخیره شده را با استفاده از دکمه های  [-]/[+] REGIST BANKیا مراحل
زیر می توانید فراخوانی کنید.

1
2

		 دکمه های  [+] REGIST BANKو ] [-را به طور همزمان برای فراخوانی صفحه نمایش
انتخاب  REGISTRATION BANKفشار دهید.
یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب منبع فشار دهید.
همچنین می توانید از دکمه های  [-]/[+] REGIST BANKیا پیچ تنظیم داده و دکمه ][ENTER
برای انتخاب یک منبع استفاده کنید.

توجه
•زمانیکه تنظیمات شامل انتخاب فایل
آهنگ ،سبک ،متن و دیگر موارد را از 
یک دستگاه فلش  USBفراخوانی می 
کنید ،مطمئن شوید که درایو فلش USB
مناسب شامل آهنگ/سبک ثبت شده به 
پایانه ] [USB TO DEVICEمتصل شده 
باشد.
•قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا
در صفحه 95 مطالعه کنید.

توجه

تأیید اطالعات حافظه رجیستر

در صفحه نمایش انتخاب  ،REGISTRATION BANKدکمه ] (INFO) [6 را فشار دهید تا 
پنجره اطالعات فراخوانی شود که نشان می دهد کدام صداها و سبک ها روی دکمه های ][8] – [1
منبع حافظه رجیستر ذخيره شده اند.

فعال کردن دکمه ] [FREEZEبه شما امکان
می دهد فراخوانی مواردی خاص را به 
دلخواه غیرفعال کنید .برای اطالعات از 
دستورالعمل ها به صفحه 177 مراجعه 
کنید.

توجه
بررسی کنید  MENU 1در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش (صفحه )86 نشان داده شود.

توجه
اگر یک نام صدا به رنگ خاکستری نشان داده می شود ،به این معنی است که با فشردن دکمه های
 ،[8] – [1] REGISTRATION MEMORYقسمت مربوط به آن صدا خاموش شده است.

برای بستن این پنجره ،دکمه ] (CLOSE) [Fرا فشار دهید.

3

یکی از دکمه های شماره دار سبز رنگ (] )[8]–[1را در قسمت حافظه رجیستر فشار دهید.

ویژگی های پیشرفته

7

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  7مراجعه کنید.
غیر فعال کردن فراخوانی موارد خاص (تثبیت):

]← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE
TAB [E] REGISTRATION SEQUENCE

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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 – یشرافس هحفص تامیظنت یناوخزاب و هریخذ –رتسیجر هظفاح

فراخوانی ثبت
شماره های حافظه به ترتیب (توالی ثبت):

]← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [F] FREEZE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE
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8

گام های شرقی
– تنظیم گام های اصلی –
ويژگي گام های شرقی به شما اجازه می دهد که به سادگی و آسانی گام نت های
خاصی راتغییر دهید و گام های خودتان را ایجاد کنید .می توانید تنظیمات گام را در
هر زمانی تغییر دهید -حتی در زمانیکه در حال نواختن هستید.

استفاده از گام های شرقی
تنظیم یک گام
دکمه های  SCALE SETTINGبه شما اجازه میدهد که به سادگی نت های خاصی را  50سنت کاهش
داده و گام های شرقی خودتان را ایجاد کنید .این دکمه ها یک اکتاو صفحه کلید را شبیه سازی می کنند (از
 Cتا  .)Bدکمه های مربوط به کلیدی را که می خواهید گام سیم آن را پایین آورید فشار دهید (دکمه روشن
می شود) .دوباره فشار دهید تا به گام معمولی برگردید ( 0سنت) .این تنظیم بر روی تمام نت هایی که
دارای نام نت مشابهی در تمام اکتاوها هستند ،تاثیر می گذارد.

توجه
در مفاهیم موسیقی ،هر "سنت" یک صدم
هر نیم گام می باشد 100( .سنت برابر
یک نیم گام است).

توجه
به دلیل اینکه گام روی تمپرمان برابر
تنظیم می شود و نت پایه به صورت پیش
فرض  Cاست ،باید گام هر کلید را با
توجه به  Cبه عنوان ریشه تنظیم کنید.

توجه

همچنین می توانید از الگوهای گام مناسب (از جمله گام های شرقی) استفاده کنید و با تنظیم دقیق نت
های گام ،گام های خودتان را ایجاد کنید .صفحه نمایش عملکرد را می توانید از طریق ][FUNCTION
← TAB [F] SCALE TUNE ← [E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1
فراخوانی کنید .برای اطالع از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )108مراجعه کنید.

عملکرد تنظیم گام بر روی صداهایی مانند
 Drum Kit/SFX Kitهیچ تأثیری ندارد.

توجه
صفحه نمایش  SCALE TUNEرا می توانید
از طریق فشردن دکمه ] [Bیا ] [Cروی
صفحه اصلی نیز فراخوانی کنید.

ذخیره تنظیمات گام
این تنظیمات (با استفاده از دکمه های  SCALE SETTINGیا در صفحه نمایش  )SCALE TUNEرا می توانید برای دکمه های
 SCALE MEMORYبرای فراخوانی سریع ذخیره کنید.

1

		تنظیمات گام دلخواه را با استفاده از دکمه های  SCALE SETTINGیا پارامترها در صفحه
نمایش  SCALE TUNEانجام دهید.
برای اطالع از دستورالعمل ها در مورد صفحه نمایش  ،SCALE TUNEبه قسمت ویژگی های
پیشرفته (صفحه  )108مراجعه کنید.
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2

هنگامی که دکمه ] SCALE MEMORY [MEMORYرا گرفته اید ،یکی از دکمه های
( [5] – [1] SCALE MEMORYدکمه دلخواه برای ذخیره تنظیمات گام) را فشار دهید.

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

نکاتی درباره وضعیت المپ دکمه های ][5] – [1

•روشن :داده ها ثبت شده است و هم اکنون انتخاب شده است
•خاموش :هیچ داده ای ثبت نشده است یا اکنون انتخاب نشده است
توجه

وقتی همه نت ها دارای گام طبیعی هستند ،دکمه ] [RESETروشن می شود.

3

توجه

با تکرار مراحل  1و  ،2تنظیمات گام را روی سایر دکمه ها ذخیره کنید.
تنظیمات ذخیره شده را با فشردن دکمه عددی دلخواه می توانید فراخوانی کنید.

بازنشانی سریع تنظیمات گام

فشردن دکمه ] SCALE MEMORY [RESETسبب بازنشانی همه نت ها روی گام معمولی
( 0سنت) می شود .این عملیات سبب پاک شدن تنظیمات ذخیره شده روی دکمه های ] [5] – [1نمی
شود.

ذخیره حافظه گام به عنوان فایل منبع
تنظیمات گام ذخیره شده روی دکمه های  [5]–[1] SCALE MEMORYرا می توانید به عنوان یک فایل منبع تنظیم گام تکی ذخیره کنید.

 – یلصا یاه ماگ میظنت – یقرش یاه ماگ

اگر برق دستگاه را قطع کنید بدون اینکه
کارتان را ذخیره کرده باشید (به قسمت
زیر مراجعه کنید) تنظیمات گام ذخیره
شده روی دکمه عددی از بین می رود.

8

منبع 04
منبع 03
منبع 02
منبع 01

1

		دکمه ] [DIRECT ACCESSو دکمه ] [EXITرا برای فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار دهید.

٢
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2

دکمه ] [Dرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید.

3

دکمه ] (SAVE) [6 را برای فایل منبع فشار دهید.
برای اطالع از دستورالعمل ها درباره عملکرد ذخیره کردن ،به صفحه  28مراجعه کنید.

صفحه نمایش SCALE TUNE
 EDITظاهر می شود.

۳

صفحه نمایش SCALE TUNE EDIT

محتویات منبع تنظیم گام فعلی در صفحه  SCALE TUNE EDITلیست شده است .نام تنظیمات گام ذخیره شده روی دکمه های
 [5] –[1] SCALE MEMORYدر صفحه نمایش نشان داده می شود .می توانید نام هرکدام از تنظیمات گام را تغییر داده یا حذف کنید.
برای اطالع از دستورالعمل ها درباره تغییر نام یا حذف عملکردهای مختلف ،به صفحه های  32 – 30مراجعه کنید.

فراخوانی تنظیم گام ذخیره شده
با انتخاب فایل منبع تنظیم گام همانطور که در زیر توصیف شده است می توانید تنظیمات گام ذخیره شده را فراخوانی کنید.

1

		دکمه ] [DIRECT ACCESSو دکمه ] ،[EXITرا برای فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار
دهید.

2

دکمه ] [Dرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید.

3

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب منبع فشار دهید.

4

یکی از دکمه های  [5] – [1] SCALE MEMORYرا برای انتخاب یک محل حافظه خاص
فشار دهید.
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کنسول ترکیب
– ویرایش میزان صدا و توازن صدا –

کنسول ترکیب به شما کنترل مستقیمی بر روی جنبه های مختلف بخش های
صفحه کلید و کانالهای آهنگ/سبک می دهد ،شامل توازن میزان صدا و طنین
صدا ارائه می کند .به شما اجازه می دهد که سطح اصوات و مکان استریو (پن)
هر صدا را بر روی باالنس بهینه قرار داده و تصویر استریو را تنظیم کنید ،و به
شما اجازه می دهد تنظیم کنید که جلوه ها چگونه بکار برده شوند.

مراحل اصلی

2

دکمه ] [MIXER/EQرا مکرراً فشار دهید تا صفحه نمایش  MIXING CONSOLEبرای
بخشهای مربوطه نمایش داده شود.

– ادص نزاوت و ادص نازیم شیاریو – بیکرت لوسنک

1

دکمه [ ]MIXER/EQرا فشار دهید و صفحه نمایش  MIXING CONSOLEرا فراخوانی
کنید.

گروه بخش (صفحه ،سبک ،آهنگ) در باالی صفحه نمایش مشخص شده است.

کل بخش آهنگ ،سبک ،مولتی پد ،قسمت های چپ و راست 2/1

PANEL

ریتم  ،2 ،1بم ،آکورد  ،2 ،1پد ،عبارت 2 ،1

STYLE

صفحه  :1کانال های آهنگ  1تا 8
صفحه  :2کانال های آهنگ  9تا 16

CH 1-8( SONG
یا )CH 9-16

9

توجه
با فشردن دکمه ] (PART) [Aمی توانید بین
صفحه های  SONGجابجا شوید.
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3

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخواندن صفحه مورد نظر استفاده کنید.
برای اطالع از جزئیات درباره هر صفحه ،به قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه  )181مراجعه کنید.
• ....... VOL/VOICEصدا را برای هر بخش تغییر می دهد و پن و میزان صدا را برای هر بخش 
تنظیم می کند.
•.............. FILTERمحتوای هارمونیک (رزنانس) و شفافیت صدا را تنظیم می کند.
• ................. TUNEتنظیمات مرتبط با (تنظیم گام ،جابجایی و سایر موارد)
• ............ EFFECTنوع جلوه را انتخاب می کند و عمق هر بخش را تنظیم می کند.
• ..................... EQباند باال یا پایین را برای هر بخش تقویت/قطع می کند تا صدا یا طنین آن 
تصحیح شود.
• .................. MEQنوع اکوالیزر اصلی که در مورد کل صدا اعمال می شود را انتخاب می
کند و پارامترهای مربوطه را ویرایش می کند.
• .................. CMPاین یک تنظیم اصلی در قسمت ساخت آهنگ است که میزان پویایی کلی
توجه
صدا را تعیین می کند.
تنظیمات  MEQبرای پخش صوتی CMP
یا صدای مترونوم اعمال نمی شوند.

4

از دکمه های [ ]J[ – ]Aبرای انتخاب یک پارامتر استفاده کنید سپس از دکمه های
] [8 ] – [1 برای تنظیم مقدار برای هر بخش استفاده کنید.

5

تنظیمات کنسول ترکیب خود را ذخیره کنید.
•برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش :PANEL
آنها را در حافظه رجیستر ثبت کنید (صفحه .)85

توجه

می توانید فوراً همان مقدار پارامتر را 
برای همه بخش ها تنظیم کنید ،برای این
کار همزمان یکی از دکمه های ][J] – [A
را پایین نگهدارید و از دکمه های
]( [8 ] – [1 یا پیچ تنظیم داده)
استفاده کنید.

•برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش :STYLE
آنها را در داده های سبک ذخیره کنید .اگر می خواهید تنظیمات را برای استفاده های بعدی
فراخوانی کنید ،فایل سبک ذخیره شده در این قسمت را انتخاب کنید.

1 .1صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION
2 .2دکمه ] [EXITرا برای بستن صفحه نمایش  RECORDفشار دهید.
3 .3دکمه ] (SAVE) [Iرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب سبک (صفحه  )28و ذخیره آن 
فشار دهید.
•برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش :SONG
در ابتدا تنظیمات ویرایش شده را بعنوان بخشی از داده های آهنگ ثبت کنید ،سپس آهنگ را 
ذخیره کنید .اگر می خواهید تنظیمات را برای استفاده های بعدی فراخوانی کنید ،فایل آهنگ ذخیره
شده در این قسمت را انتخاب کنید.

1 .1صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION
2 .2از دکمه های  [E][F] TABبرای تنظیم زبان  SETUPاستفاده کنید.
3 .3از دکمه های ] (APPLY) [8 برای اعمال تنظیمات استفاده کنید.
4 .4دکمه ] (SAVE) [Iرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب آهنگ فشار دهید ،سپس آن را 
ذخیره کنید (صفحه .)28

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  9مراجعه کنید.
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اتصال ها
– استفاده از دستگاه با سایر وسیله ها –

در این بخش درباره رابط های این وسیله توضیحاتی ارائه می شود .برای اطالع از محل رابط ها در این دستگاه ،به صفحه های  14تا  15مراجعه 
کنید.
احتیاط
قبل از اتصال دستگاه به تجهیزات الکترونیکی ،برق همه تجهیزات را خاموش کنید .همچنین ،قبل از روشن یا خاموش کردن تجهیزات ،مطمئن شوید که سطح صدای همه را بر روی
حداقل ( )0تنظیم کنید .در غیر اینصورت به مؤلفه ها آسیب وارد می شود ،برق گرفتگی ایجاد شده یا حتی ممکن است به صورت دائمی شنواییتان را از دست بدهید.

اتصال یک سوییچ پایی/کنترل پایی (فیش های )FOOT PEDAL
سوییچ های پایی  FC4/FC4Aیا  FC5و کنترل پایی ( FC7به صورت جداگانه به فروش می رسد) را می توانید به یکی از فیش های
 FOOT PEDALوصل کنید .از سوییچ پایی می توانید برای روشن و خاموش کردن عملکردها استفاده کنید در حالی که کنترل پایی
پارامترهایی مانند میزان صدا را به صورت متوالی کنترل می کند.
توجه
مطمئن شوید تنها زمانی که دستگاه 
خاموش است پدال را متصل کرده و یا 
قطع کنید.

– اه هلیسو ریاس اب هاگتسد زا هدافتسا – اه لاصتا

پدال های پایی

FC7

FC5

FC4/FC4A

هر فیش به صورت پیش فرض دارای عملکردهای زیر است .از سوییچ پایی  FC4/FC4Aیا  FC5استفاده 
کنید.
•] ............ FOOT PEDAL [1سبب خاموش یا روشن شدن عملکرد نگهداشت می شود.
•] ............ FOOT PEDAL [2صداهای تولید شده قوی را کنترل می کند (صفحه.)38 
همچنین می توانید به دلخواه عملکردهای اختصاص داده شده به پدال ها را تغییر دهید.
•مثال :شروع/توقف کنترل آهنگ با استفاده از سوییچ پایی
یک سوییچ پایی ( FC4/FC4Aیا  )FC5به یکی از فیش های پدال پایی وصل کنید.
برای اختصاص عملکرد به پدال متصل "SONG PLAY/PAUSE" ،را در قسمت نمایش عملکرد انتخاب
کنید← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] :
.TAB [E] FOOT PEDAL

10

توجه
برای اطالع از جزئیات درباره 
عملکردهایی که می توانید به پدال ها 
اختصاص دهید ،به صفحه 192 مراجعه 
کنید.

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  10مراجعه کنید.
تخصیص عملکردهای خاص به هر پدال پایی:

]← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
TAB [E] FOOT PEDAL
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اتصال فیش های دستگاه های صوتی (])[AUX IN] jack ،OUTPUT [L/L+R]/[R
توجه

استفاده از سیستم استریوی خارجی برای پخش

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

می توانید یک سیستم استریو را وصل کنید تا صدای دستگاه با استفاده از فیش های OUTPUT
] [L/L+R]/[Rبه صورت قوی پخش شود.

توجه
فقط از فیش ] [L/L+Rبرای اتصال به 
دستگاه تک صدایی استفاده کنید.

توجه
بلندگوی دارای برق

فیش ورودی
دوشاخه تلفن
(استاندارد)

دوشاخه تلفن
(استاندارد)

سیگنال صوتی
کابل صوتی

برای اینکه از بروز آسیب احتمالی
جلوگیری شود ،ابتدا این وسیله و سپس
دستگاه خارجی را روشن کنید .در هنگام
قطع برق ،ابتدا دستگاه خارجی و سپس
این وسیله را خاموش کنید .به دلیل اینکه
ممکن است به دلیل عملکرد "خاموش
شدن خودکار" (صفحه  )17برق این
دستگاه به صورت خودکار قطع شود،
هنگامی که نمی خواهید از دستگاه
استفاده کنید ،برق دستگاه خارجی را
قطع کنید یا عملکرد خاموش شدن
خودکار را غیرفعال کنید.

توجه

می توانید با استفاده از پیچ ] [MASTER VOLUMEسطح صدای خروجی دستگاه خارجی را تنظیم
کنید.

از اتصال خروجی فیش های []OUTPUT
به فیش های [ ]AUX INخودداری کنید.
اگر چنین اتصالی برقرار می کنید،
ورودی سیگنال در فیش [ ]AUX INاز
فیش های [ ]OUT-PUTپخش می شود و
سپس دوباره باز می گردد ،با این کار
یک چرخه ایجاد می شود که در نتیجه آن
ممکن است عملکرد معمولی غیرممکن
باشد یا حتی به دستگاه آسیب برسد.

پخش دستگاه پخش کننده متحرک صوتی همراه با بلندگوهای داخلی
می توانید فیش هدفون یک دستگاه پخش صوتی متحرک را به فیش ] [AUX INاین وسیله متصل کنید و 
در نتیجه صدای آن پخش کننده متحرک را از طریق بلندگوهای داخلی این وسیله بشنوید.

توجه
برای جلوگیری از آسیب وارد آمدن به
دستگاه ها ،ابتدا دستگاه خارجی و سپس
این وسیله را روشن کنید .در هنگام قطع
برق ،ابتدا برق وسیله اصلی و سپس
برق دستگاه خارجی را قطع کنید.

پخش کننده صدای
متحرک
فیش هدفون
دوشاخه تلفن (استریوی
کوچک)

سیگنال صوتی

دوشاخه تلفن
(استریوی کوچک)

کابل صوتی

سیگنال ورودی از فیش ] [AUX INتحت تأثیر تنظیم پیچ ] [MASTER VOLUMEوسیله 
قرار می گیرد و توازن صدا با سایر صداهای پخش شده در صفحه کلید را می توانید از طریق
صفحه نمایش "( "BALANCEصفحه )57 تنظیم کنید.
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اتصال دستگاه های ( USBپایانه ])[USB TO DEVICE
می توانید یک درایو فلش  USBیا یک آداپتور  LANبی سیم ( USBبه صورت جداگانه به فروش می رسد) را به پایانه ][USB TO DEVICE
وصل کنید .با این کار می توانید داده ای را که در این دستگاه ایجاد کرده اید در درایو فلش ( USBصفحه )28 ذخیره کنید .همچنین می توانید
دستگاه را از طریق  LANبی سیم (صفحه )97 به یک وسیله هوشمند مانند  iPadوصل کنید.

احتیاط در زمان استفاده از پایانه ][USB TO DEVICE

ترمینال ] [USB TO DEVICEجزو ساختمان داخلی و ویژیگی این دستگاه می باشد .هنگام اتصال دستگاه  USBبه این پایانه ،حتماً با احتیاط از 
دستگاه استفاده کنید .احتیاط های مهم زیر را دنبال کنید.
توجه
برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با کار کردن با دستگاه های  ،USBبه دفترچه راهنمای دستگاه  USBمراجعه کنید.

دستگاه های  USBسازگار

•درایو فلش USB
•هاب USB
•آداپتور  LANبی سیم UD-WL01( USB؛ ممکن است
بسته به منطقه شما در دسترس نباشد)
از سایر دستگاههای  USBمانند صفحه کلید کامپیوتر یا موس را نمی
توان استفاده کرد.
این دستگاه لزوماً تمامی دستگاه های  USBموجود در بازار را
پشتیبانی نمی کند Yamaha .کارکرد دستگاه های  USBرا که شما 
خریداری کرده اید ،تضمین نمی کند .قبل از خرید دستگاه  USBبرای
استفاده با این وسیله ،لطفاً از صفحه وب زیر دیدن کنید:

http://download.yamaha.com/

توجه

استفاده از درایو فلش USB

با اتصال دستگاه به درایو فلش  ،USBمی توانید داده های ایجاد شده را
در دستگاه متصل ذخیره کنید ،همچنین می توانید داده های موجود در
دستگاه متصل را پخش کنید.

حداکثر تعداد درایوهای فلش  USBمجاز است

حداکثر دو درایو فلش  USBرا می توانید به پایانه
] [USB TO DEVICEوصل کنید ( .اگر نیاز است از یک هاب
 USBاستفاده کنید .تعداد دستگاه های فلش  USBرا که می توان با 
دستگاه های موسیقی به طور همزمان مورد استفاده قرار دهید حتی اگر 
یک هاب  USBنیز مورد استفاده قرار گرفته باشد ،حداکثر  2عدد 
است).

درجه بندی پایانه ] [USB TO DEVICEحداکثر  5ولت 500/میلی آمپر است .دستگاه های
 USBحاوی رتبه بندی باالتر از این مقدار را متصل نکنید زیرا ممکن است به وسیله 
اصلی آسیب وارد شود.

فرمت کردن درایو فلش USB

وقتی یک دستگاه  USBرا به پایانه ] [USB TO DEVICEوصل
می کنید ،مطمئن شوید که اتصال دستگاه مناسب بوده و در جهت
صحیح متصل شده باشد.

توجه

اتصال دستگاه USB

درایو فلش  USBرا فقط باید با این دستگاه (صفحه )96 فرمت کنید.
درایو فلش  USBکه در دستگاهی دیگر فرمت شده باشد ممکن است به 
درستی کار نکند.
عملیات فرمت تمامی اطالعات قبلی موجود را از بین می برد .مطمئن شوید درایو فلش
 USBکه شما فرمت می کنید ،حاوی اطالعات مهم نباشد .این احتیاط را مد نظر داشته
باشید ،بخصوص زمانی که چند درایو فلش  USBمتصل شده است.

برای محافظت از داده ها (محافظت در برابر نوشتن)

برای جلوگیری از پاک شدن سهوی داده های مهم ،از ویژگی محافظت
در برابر نوشتن برای همه درایوهای فلش  USBاستفاده کنید .اگر داده 
ها را روی درایو فلش  USBذخیره می کنید ،حتماً قابلیت محافظت در
برابر نوشتن را غیرفعال کنید.

 – اه هلیسو ریاس اب هاگتسد زا هدافتسا – اه لاصتا

هرچند که می توانید از دستگاه های  USBمدل  1.1تا  3با این وسیله 
استفاده کنید ،اما مدت زمان ذخیره در این دستگاه ها یا بارگیری از 
دستگاه  USBبسته به نوع داده یا وضعیت وسیله ممکن است متفاوت
باشد.

توجه
•اگر می خواهید همزمان دو دستگاه را به پایانه وصل کنید ،باید از یک هاب USB
دارای باس استفاده کنید .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 را دوباره متصل کنید.
•وقتی کابل  USBرا متصل می کنید ،بررسی کنید طول آن کمتر از  3متر باشد.

10

خاموش کردن دستگاه

توجه
•در هنگام پخش/ضبط و انجام کارهای مدیریتی فایل (مانند ذخیره ،کپی ،حذف و فرمت
کردن) یا هنگام دسترسی به دستگاه  ،USBدستگاه  USBرا متصل یا جدا نکنید .عدم
توجه به این مسئله ممکن است باعث "توقف" عملکرد دستگاه یا خراب شدن دستگاه
 USBیا داده های آن شود.
•در هنگام اتصال و سپس جدا کردن دستگاه ( USBو بالعکس) ،حتماً چند ثانیه بین دو
عملیات منتظر بمانید.

وقتی دستگاه را خاموش می کنید ،بررسی کنید دستگاه در حال 
دسترسی به درایو فلش  USBنباشد ،یعنی در حال پخش/ضبط یا انجام
کارهای مدیریت فایل (مانند ذخیره ،کپی یا حذف و فرمت) .اگر این
کار را نکنید ممکن است دستگاه و داده ها خراب شوند.
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فرمت کردن درایو فلش USB
با اتصال یک درایو فلش  ،USBپیامی نمایش داده می شود و از شما می خواهد که درایو فلش  USBرا
فرمت کنید .در این صورت ،فرمت کنید.

1

یک درایو فلش  USBرا برای فرمت کردن به ] [USB TO DEVICEوصل کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

توجه
عملیات فرمت تمامی اطالعات قبلی
موجود را از بین می برد .مطمئن شوید
درایو فلش  USBکه شما فرمت می کنید،
حاوی اطالعات مهم نباشد .این احتیاط را
مد نظر داشته باشید ،بخصوص زمانی که
چند درایو فلش  USBرا متصل می کنید.

]TAB [F] USB ← [J] UTILITY ← TAB [F ] MENU 1 ← [FUNCTION
توجه

۴

3

٣

پخش سبک ،آهنگ و مولتی پدها با شروع
فرمت کردن متوقف می شود.

از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب درایو مورد نظر برای فرمت کردن از لیست درایو انتخاب
کنید.
عالمت  USB 2 ،USB 1بسته به تعداد درایوهای انتخابی نمایش داده می شود.

4

دکمه ] (FORMAT) [Hرا فشار دهید تا درایو فلش  USBرا فرمت کنید.

5

دکمه ] (YES) [Gرا فشار دهید تا فرمت انجام شود.

توجه
برای لغو عملیات فرمت ،دکمه ](NO) [H
را فشار دهید.

تأیید میزان حافظه باقیمانده

می توانید میزان حافظه باقیمانده درایو فلش  USBرا با فشردن دکمه ] (PROPERTY) [Fبررسی کنید.

انتخاب فایل ها در درایو فلش USB
با فشردن دکمه ] [USBمی توانید به فایل های ذخیره شده در درایو فلش  USBدسترسی داشته باشید.

با استفاده از دکمه های ] [C] – [Aو ] [H] – [Fدسته مورد نظر را انتخاب کنید سپس با فشردن یکی از 
دکمه های ] [Aتا ] [Jفایل ها را انتخاب کنید.
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اتصال به یک پایانه ]USB TO HOST[ ،]USB TO DEVICE[( iPhone/iPad
و )MIDI
با اتصال یک دستگاه هوشمند مانند  iPhone or iPadمی توانید از تنوع عملکردهای موسیقی دستگاه 
استفاده کنید .با استفاده از ابزارهای کاربردی در دستگاه هوشمندتان می توانید از عملکردهایی راحت
استفاده کنید و بیشتر از این دستگاه لذت ببرید.
می توانید به یکی از این روش ها اتصال را برقرار کنید.
•از طریق آداپتور  LANبی سیم ( ،UD-WL01به صورت جداگانه فروخته می شود) به پایانه
] [USB TO DEVICEمتصل کنید.
•از طریق رابط  USB MIDIبرای  i-UX1( iPhone/iPod touch/iPadو دیگر موارد ،به صورت
جداگانه فروخته می شود) به پایانه ] [USB TO HOSTمتصل کنید.
•از طریق رابط  MIDIبرای  ،i-UX1( iPhone/iPod touch/iPadبه صورت جداگانه فروخته می
شود) به پایانه های  MIDIمتصل کنید.
* ممکن است بر اساس منطقه شما ،این وسیله های جانبی در دسترس نباشند.

برای اطالع از جزئیات درباره اتصال ها ،به "( iPhone/iPad Connection Manualدفترچه راهنماي
اتصال  )iPhone/iPadو قسمت ویژگی های پیشرفته (صفحه )200 مراجعه کنید.
برای اطالع درباره دستگاه های هوشمند و ابزارهای کاربردی پیشرفته ،به صفحه زیر بروید:
/http://www.yamaha.com/kbdapps

توجه
 iPhone/iPadرا روی سطحی که محکم
نیست قرار ندهید .انجام این کار ممکن
است باعث شود زمین بیفتند و آسیب
ایجاد شود.

توجه
• قبل از استفاده از پایانه
] ،[USB TO DEVICEحتما "موارد 
احتیاط در هنگام استفاده از پایانه 
] "[USB TO DEVICEرا در صفحه95 
مطالعه کنید.
• وقتی از این دستگاه همراه با برنامه ای
در  iPhone/iPadاستفاده می کنید،
توصیه می کنیم " "Airplane Modeرا
ذر  iPhone/iPadروی " "ONو ""Wi-Fi
را روی " "ONبگذارید تا صدای اضافی
در نتیجه برقراری ارتباط ایجاد نشود.

اتصال به یک (پایانه ] )[USB TO HOSTکامپیوتر

توجه
• وقتی کابل  USBرا برای ارتباط بین
دستگاه و کامپیوتر خود استفاده می
کنید ،مطمئن شوید که ارتباط مستقیم
بوده و از هیچ هاب  USBعبور نمی
کند.
• دستگاه بعد از مدت کوتاهی از ایجاد 
ارتباط  ،USBانتقال را شروع می کند.
• برای اطالعات مربوط به مراحل راه 
اندازی نرم افزار ،به راهنمای کاربر 
همان نرم افزار مراجعه کنید.

 – اه هلیسو ریاس اب هاگتسد زا هدافتسا – اه لاصتا

با اتصال کامپیوتر به پایانه ] [USB TO HOSTمی توانید داده های بین این دستگاه و کامپیوتر را از 
طریق  MIDIمنتقل کنید .برای اطالع از جزئیات درباره استفاده از کامپیوتر با این وسیله ،به
( Computer-related Operationsعملکردهاي مرتبط با کامپيوتر) در وب سایت مراجعه کنید.

توجه
از یک کابل  USBنوع  AVبا طول کمتر
از  3متر استفاده کنید .نباید از کابل های
 USB 3.0استفاده کنید.

10

کابل USB
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اتصال به دستگاه های خارجی ( MIDIپایانه های )[OUT]/[IN] MIDI
از پایانه های ] MIDI [IN]/[OUTو کابل های استاندارد  MIDIبرای اتصال دستگاه های  MIDIخارجی (صفحه کلید ،تنظیم کننده توالی
و دیگر موارد) استفاده کنید.
• ............ MIDI INپیام های  MIDIرا از یک دستگاه  MIDIدیگر دریافت می کند.
• ........ MIDI OUTپیام های  MIDIایجاد شده توسط دستگاه را به یک دستگاه  MIDIدیگر منتقل می کند.

MIDI IN

MIDI OUT

انتقال MIDI

دستگاه MIDI
MIDI IN

MIDI OUT

دریافت MIDI
(پخش)

برای اطالع دقیق از تنظیمات  MIDIمانند کانال های انتقال/دریافت در دستگاه ،به قسمت ویژگی های
پیشرفته (صفحه )194 مراجعه کنید.

توجه
برای داشتن اطالعات کلی از MIDI
ونحوه استفاده مؤثر از آن ،به "اصول 
اولیه  "MIDIمراجعه کنید که می توانید آن
را از وب سایت دانلود کنید.

ویژگی های پیشرفته

به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک ،بخش  10مراجعه کنید.
تنظیمات :MIDI
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11

سایر عملکردها
– انجام تنظیمات کلی و استفاده از ویژگی های پیشرفته –

در منوی عملکرد ،طیفی از تنظیمات راحت و ابزارهای این دستگاه ارائه شده 
است .این موارد شامل تنظیمات کلی هستند که بر کل دستگاه تأثیر می گذارند،
همچنین تنظیمات دقیق برای عملکردهای خاص .همچنین ویژگی های ایجاد کننده 
پیشرفته مانند سبک ها ،آهنگ ها و مولتی پدها ارائه شده اند.

مراحل اصلی
1

3
4

– هتفرشیپ یاه یگژیو زا هدافتسا و یلک تامیظنت ماجنا – اهدرکلمع ریاس

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] MENU 1/MENU 2 ← [FUNCTION

یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای فراخوانی صفحه عملکرد دلخواه فشار دهید.
برای اطالع از اینکه در هر صفحه چه کاری می توانید انجام دهید ،به لیست عملکرد در صفحه 209 مراجعه کنید.

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخواندن صفحه مورد نظر استفاده کنید.
تنظیمات را برای انجام کارهای مختلف تغییر دهید.
برای اطالع از محل دسترسی به اطالعات دقیق به لیست عملکردها در صفحه 209 مراجعه کنید.

11
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ویژگی های پیشرفته
صداها



1
2
3
4

سبک ها
آهنگ ها
پخش کننده/ضبط کننده صدای USB

مولتی پدها
یابنده موزیک
حافظه رجیستر
گام های شرقی
کنسول ترکیب
اتصال ها
سایر عملکردها
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1

صداها
انواع صدا (مشخصات)
نوع خاص صدا بر اساس قست باال سمت چپ نام صدا در صفحه نمایش انتخاب صدا مشخص می شود .مشخصات خاص این صداها و
مزیت عملکرد آنها در زیر توضیح داده شده است.

!S.Art
)(Super Articulation

این صداها مزایای بسیاری دارند که در کوتاه ترین زمان می توانید با قدرت و گیرایی بسیاری آنها
را کنترل کنید.
ً
مثال با صدای " "Saxophoneاگر در هر لگاتو یک  Cو سپس یک  Dبزنید ،متوجه می شوید که
نت به زیبایی تغییر می کند مانند اینکه یک نوازنده ساکسیفون در حال دمیدن در ساز است.
همچنین با صدای " "Concert Guitarو پخش قوی یک نت  ،Dنت  Dصای قوی ضربه روی تار
گیتار را ایجاد می کند بدون اینکه الزم باشد دوباره تار ساز را باال ببرید .بسته به نحوه نواختن شما،
جلوه های دیگری مانند "لرزش" یا "صدای نفس (برای صدای ترومپت) یا "صدای انگشت" برای
"صدای گیتار" تولید می شوند.
برای اطالع از نحوه پخش هر صدای ! S.Artبه بهترین شکل ،پنجره اطالعات را فراخوانی کنید
(دکمه ] (INFO) [6 را در صفحه نمایش انتخاب صدا فشار دهید)
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!Live

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

!Cool

این صداها از برنامه ریزی های پیچیده ای استفاده می کنند تا بافت پویا و ظرافت خاص سازهای
برقی را به تصویر بکشند.

!Sweet

این صداهای آکوستیک نیز از فن آوری پیچیده  Yamahaبهره مند هستند و پر از جزئیات دقیق و
صداهای طبیعی هستند.

Drums

انواع اصوات درام و کوبه ای به هر یک از کلیدها تخصیص داده شده است ،به شما اجازه می دهد
که این اصوات را از صفحه کلید بنوازید .برای کسب اطالعات درباره اینکه چه صدایی به هر کلید
تعلق دارد ،به " "Drum/SFX Kit Listدر لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.

Live! Drums

این صداهای درام با کیفیت بسیار باال پر از مزایای نمونه برداری استریو و پویا هستند.

SFX

انواع اصوات جلوه های خاص و صداهایی بی نظیر به هر یک از کلیدها تخصیص داده شده است تا
بتوانید صداها را از صفحه کلید بنوازید .برای کسب اطالعات درباره اینکه چه صدایی به هر کلید
تعلق دارد ،به " "Drum/SFX Kit Listدر لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.

Live! SFX

این صداهای جلوه های خاص با کیفیت بسیار باال پر از مزایای نمونه برداری استریو و پویا هستند.

!Organ Flutes

این صدای ارگ دقیق به شما اجازه می دهد که با استفاده از تنظیم صدا برای تنظیم انواع فوتیج
های ،مهارت خود را در ایجاد صداهای ارگ ابتکاری خود نشان دهید .برای اطالع از جزئیات به
صفحه  118مراجعه کنید.
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MegaVoice

در این صداها استفاده خاصی از جابجایی قدرت نواختن است .هر قدرت نواختن ( اندازه میزان
شدت نواختن شما ) بطور کامل دارای آهنگ متفاوتی است.
برای مثال ،یک  MegaVoiceشامل اصواتی از تکنیک های اجرای مختلف می باشد .در دستگاه
های متداول ،سازهای متفاوتی که دارای آن اصوات هستند ممکن است با  MIDIو نواختن بصورت
ترکیبی ،جلوه مورد دلخواه را فراخوانی کنند .اما اکنون با  MegaVoiceها ،یک بخش گیتار راحت
و کامل را می توان تنها با یک ساز با مقادیر سرعت مشخص برای نواختن اصوات دلخواه نواخت.
به خاطر طبیعت پیچیده این صداها و نیاز به سرعت های (گام) دقیق برای نواختن اصوات ،آنها
برای نواختن از طریق صفحه کلید مناسب نیستند .اما ایجاد داده های  MIDIبسیار مناسب و راحت
هستند ،به خصوص زمانی که شما می خواهید از به کار بردن چندین صدا مختلف جلوگیری کرده و
فقط یک بخش از دستگاه را بکار ببرید.
 MegaVoiceها در پوشه " "MegaVoicesدر صفحه نمایش انتخاب صدا هستند .برای اطالع از
دستورالعمل های مربوط به انتخاب  MegaVoiceها ،به "انتخاب  GM&XGیا سایر صداها" در
صفحه  104مراجعه کنید.

توجه	صداهای ! S.Artو MegaVoicesبسته به محدوه صفحه کلید ،قدرت نواختن ،لمس و دیگر موارد صدای مختلفی دارند ،اما اگر دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOرا فعال کنید،
تنظیم جابجایی یا پارامترهای "تنظیم صدا" را تغییر دهید ،ممکن است صداهایی غیرمنتظره یا نامطلوب ایجاد شود.

اهادص

توجه	! S.Artو MegaVoicesبا سایر مدل های صداي سازگار نیست .به همین دلیل هر آهنگ یا سبکی که در این وسیله و با استفاده از این صداها ایجاد کرده اید در هنگام پخش در
دستگاهی که این نوع صداها را ندارد به خوبی اجرا نمی شود.

1

برای اطالع از لیستی از صداهای از پیش تنظیم شده این دستگاه ،به "لیست صداها" در لیست داده در وب سایت مراجعه کنید.
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انتخاب  GM&XGیا سایر صداها
این دستگاه صداهایی دارد که به خصوص برای پخش سبک مناسب هستند و با  XG/GMسازگاری دارند .این صداها را نمی توانید
مستقیماً از طریق دکمه های انتخاب گروه "صدا" فراخوانی کنید .اما به صورتی که در زیر توصیف شده است می توانید این کار را انجام
دهید.

1

دکمه  PART SELECTمربوط به قسمت مورد نظر برای استفاده را فعال کنید.

2

دکمه های انتخاب گروه صدا را فشار دهید (بجز دکمه های ] [ORGAN FLUTESو ] )[EXPANSION/USERتا صفحه
نمایش انتخاب صدا نشان داده شود.

3

دکمه ] (UP) [8 را برای فراخوانی گروه بندی های صدا فشار دهید.

٣

۴

4

دکمه ] (P2) [2 را برای نمایش دادن صفحه  2فشار دهید.

5

دکمه مورد نظر را از ] [J] - [Aفشار دهید تا صفحه انتخاب صدای مربوط به صداهای  ،GM&XGصداهای  GM2و دیگر
موارد نشان داده شود.
توجه  پوشه "موارد قبلی" را می توانید در این صفحه مشاهده کنید .این پوشه حاوی صداهای صفحه کلید قبلی  Yamahaاست (مثل  )PSR-A2000که از نظر داده با سایر مدل ها
سازگار است.
توجه  پوشه " "MegaVoicesحاوی  MegaVoiceها (صفحه  )103است.

6

104
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صدای دلخواهتان را انتخاب کنید.
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تنظیمات مرتبط با پاسخ و جلوه را لمس کنید
تنظیم پاسخ لمس صفحه کلید
پاسخ لمس مشخص می کند صدا چطور به قدرت نواختن شما پاسخ می دهد .نوع پاسخ لمس انتخابی به تنظیم معمول برای همه صداها تبدیل می
شود.
توجه بعضی از صداها بدون پاسخ لمس به صورت هدفمند طراحی شده اند تا ویژگی های واقعی این صدا به تصویر کشیده شوند (مثل سازهای قدیمی که هیچ پاسخ لمسی ندارند).

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

1

از دکمه ] [Aبرای انتخاب " "1 TOUCH RESPONSEاستفاده کنید.

اهادص

٢

پاسخ لمس برای قسمت های عالمت گذاری
شده اعمال می شود.

٣

3

از دکمه های ] [2 ] ،[1 و ] [7 ]–[4 برای تنظیم پاسخ لمس استفاده کنید.
نوع پاسخ لمس را تعیین می کند.

]/[1 
][2 

TOUCH

][4 

TOUCH OFF
LEVEL

وقتی حالت لمسی روی "خاموش" تنظیم می شود ،سطح تثبیت شده صدا را تعیین می کند.

]–[5 
][7 

LEFT–RIGHT2

لمس را برای هر بخش از صفحه کلید روشن یا خاموش می کند.

 :HARD 2نیاز به نواختنی نیرومند و قوی برای تولید میزان صدای باال دارد .بهترین برای
نوازندگانی با لمس قوی و سنگین.
 :HARD 1نیاز به نواخت با قدرت متوسط برای تولید میزان صدایی باال دارد.
 :MEDIUMپاسخ لمس استاندارد.
 :SOFT 1با نواختنی مالیم میزان صدایی باال را تولید می کند.
 :SOFT 2میزان صدای نسبتا باالیی را حتی با نواختنی سبک و ضعیف تولید می کند.
بهترین برای نوازندگانی با لمس سبک و ضعیف.
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ایجاد تنظیمات دقیق برای هارمونی/آرپژو

1
2

با استفاده از آن می توانید تنظیماتی دقیق انجام دهید ،از جمله تنظیم سطح صدا.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[[B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

با استفاده از دکمه های ] [6 ]–[1 می توانید گروه هارمونی/آرپژو و نوع دلخواه را انتخاب کنید.

٣

3
4

٢

از دکمه های ] )DETAIL( [7 برای فراخوانی پنجره تنظیم دقیق استفاده کنید.
از دکمه های ] [8 ]–[3 برای ایجاد تنظیمات مختلف هارمونی/آرپژو استفاده کنید.

وقتی یکی از انواع آرپژو را انتخاب می کنید ،فقط پارامترهای مشخص شده با "*" در لیست زیر را می توانید تنظیم کنید.
][3 

*VOLUME

میزان صدای نت های هارمونی/آرپژوی تولید شده توسط عملکرد هارمونی/آرپژو را تعیین
می کند.
نکته وقتی از صداهایی خاص استفاده می کنید ،مثل  Organکه در آن  TOUCH SENSE DEPTHدر صفحه نمایش
( VOICE SETصفحه  )114روی  0تنظیم می شود ،میزان صدا تغییر نمی کند.
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قسمتی از صفحه کلید را مشخص می کند که جلوه به آن تخصیص داده می شود.

]/[4 
][5 

*ASSIGN

][6 

SPEED

این پارامتر فقط زمانی در دسترس است که گروه "اکو" (اکو ،ترمولو یا تریل) انتخاب شده
باشد .این سرعت جلوه های اکو ،لرزش صدا و تریل را مشخص می کند.

][7 

CHORD NOTE
ONLY

این پارامتر فقط زمانی در دسترس است که گروه "هارمونی" انتخاب شده باشد .زمانی که بر
روی " "ONتنظیم می شود ،جلوه 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 ،به کار
برده می شود.

][8 

TOUCH LIMIT

پایین ترین قدرت نواختنی را که نت هارمونی ،اکو ،ترمولو یا تریل در آن به صدا در آید را
تعیین می کند .این به شما اجازه می دهد که بصورت انتخابی هارمونی را با شدت نواختن خود
بکار ببرید ،شما می توانید اکسان های هارمونی را در ملودی خود ایجاد کند .جلوه هارمونی
زمانی بکار برده می شود که شما کلیدها را قویا بنوازید ( باالی مقدار تنظیم شده).

 :AUTOجلوه را روی بخشی ( )RIGHT 1/2اعمال می کند که در آن "PART ON/
" OFFفعال است .اگر گروه هارمونی/اکو انتخاب شده باشد و هر دو قسمت روشن
باشند ،قسمت  RIGHT 1بر قسمت  RIGHT 2دارای اولویت است.
 :MULTIاین پارامتر زمانی در دسترس است که گروه هارمونی/اکو انتخاب شده باشد .وقتی
هر دو قسمت روشن هستند ،نت نواخته شده روی صفحه کلید با قسمت  RIGHT 1پخش
می شود و هارمونی ها (جلوه ها) به قسمت های  RIGHT 1و  RIGHT 2تقسیم می
شوند .وقتی فقط یک قسمت روشن است ،نت پخش شده روی صفحه کلید و جلوه از
قسمت های مختلف پخش می شوند.
 :RIGHT 2 ، RIGHT 1جلوه را روی قسمت انتخابی اعمال می کند ( RIGHT 1یا
)RIGHT 2

اهادص

توجه وقتی گروه "هارمونی" انتخاب شده است ،قسمتی از صفحه کلید که روی  MONOو  LEGATOتنظیم شده است و
برای صدا انتخاب می شود (صفحه  )114به صورت خاموش در نظر گرفته می شودً .
مثال وقتی راست  1روی
) LEGATO (MONOو راست  2روی  POLYتنظیم شده است و هر دو قسمت روشن هستند ،با فعال کردن دکمه
] [HARMONY/ARPEGGIOجلوه هارمونی فقط روی قسمت راست  2اعمال می شود.

1

توجه	تنظیم مربوط به عملکرد  Arpeggio Quantizeو  Arpeggio Holdرا می توانید در صفحه نمایش فراخوانی شده از طریق [← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION
( TAB [E][F] CONFIG 2 ← [J] UTILITYصفحه  )204انجام دهید.
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تنظیمات مربوط به گام
تنظیم دقیق سرعت کل دستگاه
می توانید سرعت کل دستگاه مانند صفحه کلید ،سبک و قسمت آهنگ را به دقت تنظیم کنید (بجز قسمت صفحه کلید که توسط درام کیت،
صداهای کیت  SFXو پخش صوتی اجرا می شوند) .این ویژگی در هنگام پخش  PSR-A3000در کنار سایر آالت موسیقی یا سی دی
صوتی بسیار مفید است.

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [E] MASTER TUNE ← [E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

از دکمه های ] [5 ]/[4 برای تنظیم دقیق گام های  0.2هرتزی استفاده کنید.

هر دو دکمه ] [و ]( [از  4یا  )5را همزمان فشار دهید تا مقادیر به تنظیمات کارخانه برگردند که  440هرتز است.

تنظیم مقیاس
شما می توانید مقیاس های مختلفی را برای نواختن در میزان صدایی دلخواه برای دوره های تاریخی خاص یا ژانرهای موزیک انجام دهید.

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [F] SCALE TUNE ← [E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب مقیاس دلخواه استفاده کنید.

تنظیم هرکدام از نت ها برای مقیاس انتخابی
فعلی نمایش داده می شود.

 انواع مقیاس های از پیش تنظیم شده
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EQUAL

محدوده گام هر اکتاو به دوازده بخش مساوی تقسیم شده است ،با هر نیم گام فاصله یکسان در گام.
این متداولترین تنظیم گام مورد استفاده در موسیقی امروز است.

BAYAT ،RAST

این تنظیمات گام را زمان نواختن موسیقی عربی بکار ببرید.

PURE MAJOR ،PURE
MINOR

این تنظیمات گام ،فواصل ریاضی محض هر مقیاس را حفظ می کنند ،به خصوص برای آکوردهای
سه تایی (ریشه ،سه ،پنج) .شما می توانید این حالت را در هارمونی های همراه با آواز واقعی به
بهترین وجه بشنوید -مانند دسته خوانندگان یا یک آواز کاپال.

PYTHAGOREAN

این مقیاس بوسیله فیلسوف مشهور یونانی ابداع شد و از یکسری از پنج گانه های کامل تشکیل شده
که در داخل یک اکتاو تداخل یافته اند .سومین از این میزان کمی ناپایدار بوده ولی چارمین و پنجمین
آن بسیار زیبا و مناسب برای برخی از سرمشق ها می باشند.

MEAN-TONE

این مقیاس با بهبود مقیاس فیثاغورث از طریق کوک "دقیق" سومین فاصله اصلی ایجاد شده است.
آن به خصوص برای اجراهای قرن  16تا  18میالدی مورد توجه بوده است .هاندل ،در میان بقیه
از این مقیاس استفاده کرده است.

،WERCKMEISTER
KIRNBERGER

مقیاس کامپوزیت سیستم های  Werckmeisterو  Kirnbergerرا ترکیب کرده ،که خود آنها بر
اساس بهبود مقیاس های فیثاغورث و مین -تن می باشند .ویژگی اصلی این مقیاس این است که هر
کلید کاراکتر مخصوص خود را دارد .این مقیاس بصورت گسترده در زمان باخ و بتهوون مورد
استفاده قرار می گرفت ،حتی امروز نیز اغلب برای اجراهای دوره ای موسیقی بر روی هاپسیکورد
مورد استفاده قرار می گیرد.
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3

تنظیمات زیر را در صورت نیاز تغییر دهید.

]/[3 
][4 

TUNE

با استفاده از دکمه های ] [3 نت مورد نظر را انتخاب کنید و با استفاده از دکمه های
] [4 آن را به صورت سنتی تنظیم کنید.

]–[5 
][8 

PART SELECT

اهادص

][2 

BASE NOTE

نت پایه را برای هر مقیاس مشخص می کند .زمانیکه نت پایه تغییر پیدا کرد ،گام صفحه کلید
جابجا شده ،اما همچنان ارتباط گام اصلی ما بین نت ها برقرار می باشد.

1

توجه  در عبارت های موسیقی هر "سنت" یک صدم هر نیم گام است 001( .سنت برابر یک نیم گام است).
توجه  همچنین با فشردن دکمه های  SCALE SETTINGمی توانید نت را انتخاب کنید.

تنظیم می کند که آیا تنظیم مقیاس برای هر بخش انجام شده است یا خیر.

توجه  برای ثبت تنظیم مقیاس در حافظه رجیستر ،حتماً مورد مقیاس را در صفحه نمایش محتوای حافظه رجیستر که با استفاده از دکمه ] [MEMORYنشان داده شده است ،عالمت
بزنید.

تغییر بخش تخصیص داده شده دکمه های تغییر حالت
می توانید تعیین کنید دکمه های  [+]/[-] TRANSPOSEروی کدام بخش اعمال شوند.

1

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

2

از دکمه ] [Bبرای انتخاب " "4 TRANSPOSE ASSIGNاستفاده کنید.

3

دکمه های ] [5 ]/[4 را برای انتخاب تخصیص قسمت مورد نظر فشار دهید.
KEYBOARD

دکمه های  [+]/[-] TRANSPOSEبر سرعت پخش صدای صفحه کلید ،پخش سبک ( که توسط
اجرا در قسمت آکورد صفحه کلید کنترل می شود) ،پخش مولتی پد (وقتی تطبیق آکورد روشن است
و آکوردهای سمت چپ مشخص شده اند) تأثیر می گذارند ،اما بر پخش آهنگ تأثیری نمی گذارند.

SONG

دکمه های  [+]/[-] TRANSPOSEفقط بر سرعت پخش آهنگ تأثیر می گذارند.

MASTER

دکمه های  [+]/[-] TRANSPOSEبر سرعت کلی پخش دستگاه تأثیر می گذارند بجز پخش صدا.

این تخصیص را می توانید از طریق صفحه نمایش داده شده توسط دکمه های  [+]/[-] TRANSPOSEتأیید کنید.
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ویرایش پارامترهای تخصیص داده شده به دسته کنترل
هشت ترکیب عملکردهای تخصیص داده شده به دسته کنترل به طور پیش فرض ارائه شده اند ،اما می توانید عملکردها را به دلخواه از بین
چندین گزینه انتخاب کنید.

1

دکمه ] [ASSIGNرا برای فراخوانی صفحه نمایش  LIVE CONTROLفشار دهید.

٢

Y+

٣
X-

X+

Y-

٢

2
3

از دکمه های ] [B]/[Aیا ] [8 ]–[1 برای انتخاب شماره عملکردهای دلخواه برای تغییر (از  2تا  )8استفاده کنید.
عملکردهای تغیر زیر و بمی صدا و مادوالسیون همیشه به شماره  1تخصیص داده می شوند و سایر عملکردها را نمی توانید تخصیص
دهید.

دکمه ] (ASSIGN) [Iرا برای فراخوانی صفحه نمایش  PARAMETER ASSIGNفشار دهید.

۴

4

از دکمه های ] [4 ]–[2 برای جهت های افقی ) (Xو از دکمه های ] [7 ]–[5 برای جهت های عمودی
) (Yو انتخاب عملکردهای مورد نظر برای تعیین استفاده کنید.
برای اطالع درباره عملکردهای موجود به صفحه  112 –111مراجه کنید.

5

دکمه ] [EXITرا برای بستن پنجره  PARAMETER ASSIGNفشار دهید.

6

در صورت لزوم مراحل  2تا  5را برای تغییر عملکرد سایر شماره ها تکرار کنید.
توجه  تنظیمات در این قسمت حتی با خاموش شدن دستگاه نیز حفظ می شوند.

110
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 عملکردهای قابل تخصیص به دسته کنترل
Pitch Bend

در حین نواختن صفحه کلید ،زیری نت ها را کم یا زیاد می کند .این حالت برای همه قسمت های
صفحه کلید ( RIGHT1, 2و  )LEFTاعمال می شود .حداکثر محدوده تغییر ریزی صدا را می
توانید در صفحه کنسول ترکیب تغییر دهید← TAB [E][F] TUNE ← ]MIXER/EQ[ :
[H] PITCH BEND RANGE
نکته  :درحین نواختن سبک و بسته به تنظیم سبک ،ممکن است جلوه تغییر صدای ریز روی قسمت  LEFTاعمال نشود.

Modulation

جلوه های مادوالسیون را اعمال می کند که در صفحه  CONTROLLERدر صفحه نمایش
( VOICE SETصفحه  )115روی نت های نواخته شده روی صفحه کلید تنظیم می شوند .این
حالت به صورت پیش فرض روی قسمت های  RIGHT1, 2و  LEFTکاربرد دارند .می توانید
تنظیم کنید جلوه های کنترل شده توسط دسته کنترل به صورت مستقل اعمال شوند یا روی همه
قسمت های صفحه کلید اعمال نشوند← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION[ :
← TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER
).[A]/[B] 2 MODULATION (+), 3 MODULATION (-

1

نکته :درحین نواختن سبک و بسته به تنظیم سبک ،ممکن است جلوه مادوالسیون روی قسمت  LEFTاعمال نشود.

Voice/Filter/Res/R1,R2

طنین صدا را برای فیلتر قسمت های  RIGHT1و  2تنظیم می کند .جابجا کردن اهرم کنترل در
جهت  +باعث می شود صدا قوی تر شود.

Voice/Filter/R1,R2

فرکانس قطع فیلتر را برای فیلتر و شفافیت صدا را برای قسمت های  RIGHT1و/یا  2تنظیم می
کند تا زیری یا تن صدا تغییر کند.

Voice/Filter/R1

اهادص

Voice/Filter/Cut/R1,R2

فرکانس قطع فیلتر را برای قسمت های  RIGHT1و  2تنظیم می کند .جابجا کردن اهرم کنترل در
جهت  +باعث می شود صدا شفاف تر شود.

Voice/Filter/R2
Voice/Attack/R1,R2
Voice/Attack/R1

مدت زمان (زمان اتک) را از هنگام نواخته شدن کلید تا زمانی که قسمت  RIGHT1و/یا  2به
حداکثر سطح برسد ،تنظیم می کند .برای افزایش ،دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید.

Voice/Attack/R2
Voice/Release/R1,R2
Voice/Release/R1

مدت زمان (زمان رهاسازی) را از هنگام رها کردن کلید تا زمانی که قسمت های  RIGHT1و/یا
 2کم کم ساکت می شوند ،تنظیم می کند .برای افزایش ،دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید.

Voice/Release/R2
Voice/Atck,Rls/R1,R2
Voice/Release/R1

زمان اتک و رهاسازی قسمت های  RIGHT 1و/یا  2را تنظیم می کند .برای افزایش هر دو
پارامتر ،دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید.

Voice/Release/R2
Voice/Arp/Velocity

میزان صدای آرپژو را تنظیم می کند .برای افزایش ،دسته کنترل را در جهت  +حرکت دهید.

Voice/Arp/GateTime

طول هر نت آرپژو را تنظیم می کند .برای افزایش ،دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید.

Voice/Arp/UnitMultiply

سرعت آرپژو را تنظیم می کند .دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید تا سریعتر شود.

Style/Filter/Cutoff

فرکانس قطع فیلتر را برای سبک تنظیم می کند دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید تا صدا
شفاف تر شود.

Style/Filter/Resonance

طنین فیلتر را برای سبک تنظیم می کند .دسته کنترل را در جهت  +حرکت دهید تا صدا قوی تر
شود.

Style/Filter/Cutoff,Res

فرکانس قطع فیلتر و طنین سبک را تنظیم می کند تا تیمبر یا تن صدا تغییر کند.
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Style/Retrigger

تنظیم طول عملکرد راه انداز سبک را فعال/غیرفعال می کند ،با این کار یک طول خاص از قسمت
اول سبک فعلی تکرار می شود .با حرکت دادن دسته کنترل ،عملکرد راه انداز سبک فعال می شود
و طول تنظیم خواهد شد .اگر دسته کنترل را به قسمت وسط برگردانید ،عملکرد راه انداز سبک
غیرفعال می شود.
نکته :عملکرد راه انداز سبک فقط روی قسمت اصلی سبک اعمال می شود.

112

7/22/2015 1:27:41 PM

Style/Track-Mute

پخش کانال های سبک را روشن/خاموش می کند .اگر دسته کنترل را به سمت  +حرکت دهید ،کانال
ها را به ترتیب ریتم  1يا  ،2عبارت  1يا  ،2بم/پد ،آکورد  2غیرفعال می کند و فقط آکورد  1در
پایان روشن می ماند .اگر دسته کنترل را در جهت – حرکت دهید ،کانال ها به ترتیب پد عبارت 1
يا  ،2آکورد  1يا  ،2بم ،ریتم  1تغییر می کند و فقط ریتم  2در پایان روشن می ماند .بازگرداندن
دسته کنترل به قسمت وسط باعث می شود همه کانال ها روشن شوند.

Filter/Voice,Style

فرکانس قطع و طنین فیلتر را برای همه قسمت های صفحه کلید ،و سبک مورد نظر برای تغییر
تیمبر یا تن صدا را تنظیم می کند.

Master Tempo

تمپوی سبک یا آهنگ انتخاب شده فعلی را تغییر می دهد .تنظیم محدوده از  %50مقدار تمپوی پیش
فرض تا  %150است .بازگرداندن دسته کنترل روی قسمت وسط باعث بازنشانی تمپو روی مقدار
پیش فرض می شود.

><No Assign

هیچ عملکردی تنظیم نشده است.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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ویرایش صداها (تنظیم صدا)
عملکرد تنظیم صدا به شما امکان می دهد با ویرایش چندین پارامتر از صداهای موجود ،صدای خودتان را ایجاد کنید .بعد از ایجاد یک صدا می
توانید آن را به صورت یک فایل در حافظه داخلی (درایو  )USERیا درایو فلش  USBذخیره کنید و بعداً آن را فراخوانی کنید.

1

صدای دلخواه را انتخاب کنید ( غیر از صدای فلوت ارگ).
صداهای فلوت ارگ دارای روشی متفاوت از مراحل ویرایش توصیف شده در اینجا دارد .برای دستورالعملهای مربوط به ویرایش
صداهای فلوت ارگ به صفحه  118مراجعه کنید.

2

در صفحه نمایش انتخاب صدا ،دکمه ] (VOICE SET) [5 را در  MENU 1فشار دهید تا صفحه نمایش تنظیم صدا
فراخوانی شود.

3

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخواندن صفحه تنظیمات مرتبط استفاده کنید.

1
اهادص

برای اطالع درباره پارامترهای موجود در هر صفحه ،به " "Editable Parameters in the VOICE SET Displaysدر صفحه 114
مراجعه کنید.

٣
۵

۴

4

در صورت لزوم از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب مورد دلخواه (پارامتر) استفاده کنید تا با استفاده از دکمه های
] [8 ]–[1 بتوانید صدا و همان پارامتر را ویرایش کنید.
دکمه ] (COMPARE) [Dرا برای مقایسه صدای ویرایش شده با صدای اصلی (ویرایش نشده) فشار دهید.

5

دکمه ] (SAVE) [Iرا برای ذخیره صدای ویرایش شده فشار دهید.
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن ،به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،صدای دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،تنظیمات از بین می روند.
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پارامترهای قابل ویرایش در صفحه نمایش تنظیم صدا
پارامترهای تنظیم صدا در سه صفحه مختلف دسته بندی شده است .پارامترها در هر صفحه نمایش به صورت مجزا در زیر توضیح داده شده
است.
توجه  پارامترهای موجود بر اساس نوع صدا متفاوت هستند.

صفحه مشترک
][1 

VOLUME

میزان صدای ویرایش شده فعلی را تنظیم می کند.

]/[2 
][3 

TOUCH SENSE

میزان حساسیت در برابر لمس ( حساسیت در برابر قدرت نواختن) را تنظیم کرده یا چگونه
بلندی میزان صدا به شدت نواختن شما واکنش نشان می دهد.

]/[4 
][5 

PART OCTAVE

محدوده اکتاو صدای ویرایش شده را در اکتاوها به باال یا پایین منتقل می کند .وقتی صدای
ویرایش شده برای هر یک از بخش های  RIGHT 1-2استفاده می شود ،پارامتر R1/R2
قابل استفاده است .وقتی صدای ویرایش شده به عنوان بخش  LEFTاستفاده می شود ،پارامتر
 LEFTدر دسترس می باشد.

][6 

MONO/POLY

تعیین می کند که آیا صدای ویرایش شده بصورت تک آوایی یا چند آوایی پخش شود.
با استفاده از دکمه  [MONO] VOICE EFFECTروی صفحه نیز می توانید این تنظیم را
انجام دهید.

][7 

MONO TYPE

هنگام نواختن با لگاتو و زمانی که صدا روی  MONOتنظیم شده است ،عملکرد نت های
صداهای کم شونده را تعیین می کند ،مثل گیتار.
وقتی  NORMALانتخاب می شود ،صداهای نت بعدی بعد از نت قبلی متوقف می شوند.
وقتی  LEGATOانتخاب می شود ،صدای نت پخش شده قبلی حفظ می شود و گام به گام نت
بعدی تبدیل می شود.

][8 

PORTAMENTO
TIME

TOUCH SENSE DEPTH

منحنی قدرت نواختن را بر اساس میزان قدرت نواخت
تغییر می دهد (با تنظیم افست بر روی )64

TOUCH SENSE OFFSET

منحنی سرعت را بر اساس آفست سرعت تغییر می
دهد ( با تنظیم ارتفاع بر روی )64

قدرت نواخت واقعی برای
ایجاد کننده نواخت

عمق = ( 127دو بار)

١٢٧

قدرت نواخت واقعی
برای ایجاد کننده نواخت

آفست = )127+( 127

آفست = )64+( 96
١٢٧

آفست = ( 64معمولی)

عمق = ( 64معمولی)
۶۴

عمق = ( 32نیمه)

آفست = )64-( 32

عمق = 0
١٢٧

قدرت نواختن دریافتی
(سرعت واقعی کلید)

۶۴

٠

١٢٧

قدرت نواختن دریافتی
(سرعت واقعی کلید)

به آفست
بستگی دارد

 ۶۴به آفست
بستگی دارد

۶۴

٠

آفست = )127-( 0

 :DEPTHحساسیت در برابر قدرت نواختن را تعیین می کند ،یا اینکه صدا در واکنش به
شدت نواختن شما چه تغییری می کند.
 :OFFSETمقداری را که بوسیله آن سرعت نواختن دریافتی را با سرعت واقعی جلوه
تنظیم می شود را تعیین می کند.

توجه این پارامتر برای صداهای  Super Articulation ،Organ Fluteو  Drum/SFX Kitدر دسترس نیست و عملکرد آن
مشابه تنظیم معمولی در هنگام انتخاب این صداها است.

توجه وقتی  LEGATOانتخاب می شود ،بسته به تنظیمات صفحه ،عملکرد (بجز آنچه در اینجا توصیف شد) ممکن است با
حالت  NORMALفرق کند.
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وقتی صدای ویرایش شده روی  MONOتنظیم می شود ،زمان جابجایی گام را تعیین می کند.
توجه  پورتامنتو یک عملکرد برای ایجاد یک تبدیل یکنواخت در گام از اولین نت نواخته شده از صفحه کلید به بعدی می
باشد.
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صفحه CONTROLLER

)1 MODULATION (+), 2 MODULATION (-

از دسته کنترل می توان برای تنظیم (مادوالسیون) پارامترهای زیر همچنین گام ( ویبراتو) استفاده کرد .در اینجا می توانید سطحی را
تنظیم کرده که به وسیله آن دسته کنترل هر یک از پارامترهای زیر را تنظیم کند.

][3 

AMPLITUDE

سطحی را تعیین می کند که به وسیله آن دسته کنترل ،دامنه نوسان (میزان صدا) را تنظیم می
کند.

][5 

PMOD

سطحی را تعیین می کند که به وسیله دسته کنترل ،گام یا جلوه ویبراتو را تنظیم می کند.

][6 

FMOD

سطحی را که تعیین می کند که به وسیله آن دسته کنترل ،مادوالسیون فیلتر یا جلوه "واه" تنظیم
می کند.

][7 

AMOD

سطحی را تعیین می کند که به وسیله آن دسته کنترل ،دامنه نوسان یا جلوه ترمولو را تنظیم می
کند.

توجه  عملکرد تنظیم (مادوالسیون) را هنگام استفاده از این جلوه ها به دسته کنترل اختصاص دهید (صفحه .)40

1
اهادص

][2 

FILTER

سطحی را تنظیم می کند که به وسیله دسته کنترل ،فرکانس نمونه برداری فیلتر را تنظیم می
کند .برای جزئیات مربوط به فیلتر ،به قسمت زیر مراجعه کنید.

صفحه SOUND
FILTER

فیلتر یک پردازشگر بوده که طنین یا تن صدا را با مسدود کردن یا عبور دادن محدوده خاصی از فرکانس تغییر می دهد .پارامترهای زیر
طنین کلی یک صدا را با تقویت کردن یا نمونه برداری از محدوده خاصی از فرکانس تعیین می کنند .به عالوه برای دلپذیرتر کردن یا
صاف تر کردن صدا ،فیلتر را میتوان برای تولید جلوه های الکترونیک و شبیه سینتی سایزر مورد استفاده قرار داد.
][1 

BRIGHT.
(روشنایی)

فرکانس نمونه برداری یا محدوده فرکانس
موثر فیلتر را تعیین می کند (نمودار را
مالحظه کنید) .مقادیر باالتر منتج به
صدای صاف تری می شود.

][2 

HARMO.
(محتوای هارمونیک)

قدرتی را تعیین می کند به فرکانس نمونه
برداری (رزونانس) داده می شود و بر
روی  BRIGHTتنظیم می شود (به
نمودار مراجعه کنید) مقادیر باالتر باعث
تولید جلوه قویتری می شود.

میزان صدا

فرکانس نمونه برداری

فرکانس (گام)

محدوده نمونه
برداری

این فرکانس ها توسط فیلتر
"عبور داده می شوند".

میزان صدا

رزونانس

فرکانس (گام)
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EG

تنظیمات ( EGتولید کننده انوالپ) چگونگی تغییر سطح صدا را در زمان تعیین می
کند .به شما امکان می دهد ویژیگی های بسیاری از صداهای مربوط به دستگاه های
اکوستیک معمولی را بازتولید کنید ،مانند اتک سریع و ممتد کردن اصوات ضربی یا
نگه داشتن ممتد یک تن ثابت پیانو.

سطح

سطح
نگهداشت
زمان

DECAY

RELEASE

کلید روشن

ATTACK

کلید روشن

][3 

ATTACK

پس از نواختن هر کلید ،با چه سرعتی صدا به حداکثر سطح خود می رسد را تعیین می کند .با
مقادیر پایینتر ،سریعتر به اتک می رسید.

][4 

DECAY

با چه سرعتی صدا به سطح ثابت ( کمی پایینتر از حداکثر سطح) خود می رسد را تعیین می
کند .با مقادیر پایینتر ،زودتر به سطح ثابت می رسید.

][5 

RELEASE

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

VIBRATO

یک جلوه صدای ارتعاش و لرزش است که با تنظیم منظم گام های صدا تولید می
شود.

گام

SPEED

DEPTH
DELAY

زمان

][6 

DEPTH

شدت جلوه ویبراتو را تعیین می کند .تنظیمات باالتر باعث تولید ویبراتو قویتری می شود.

][7 

SPEED

سرعت جلوه ویبراتو را تعیین می کند.

][8 

DELAY

مدت زمانی که ما بین نواختن یک کلید و شروع جلوه ویبراتو طول می کشد را تعیین می کند.
تنظیمات باالتر تاخیر زمانی شروع ویبراتو را افزایش می دهد.

صفحه EFFECT/EQ
1 REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH/PANEL SUSTAIN
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]/[1 
][2 

REVERB
DEPTH

عمق پژواک را تنظیم می کند.

]/[3 
][4 

CHORUS
DEPTH

عمق کورس را تنظیم می کند.

][5 

DSP ON/OFF

تعیین می کند که جلوه  DSPخاموش یا روشن باشد.
با استفاده از دکمه ] VOICE EFFECT [DSPروی صفحه نیز می توانید این تنظیم را انجام
دهید.

][6 

DSP DEPTH

عمق  DSPرا تنظیم می کند.
اگر می خواهید نوع  DSPرا دوباره انتخاب کنید ،می توانید آن را در منوی " "2 DSPکه در
صفحه  117توضیح داده شده ،انجام دهید.

][7 

PANEL
SUSTAIN

وقتی دکمه ] EFFECT [SUSTAINرا از روی صفحه فعال می کنید ،سطح ثابت به کار
برده شده برای صدای ویرایش شده را تعیین می کند.
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2 DSP
گروه و نوع جلوه  DSPرا انتخاب می کند .یک نوع را بعد از انتخاب یک گروه انتخاب کنید.

]/[1 
][2 

CATEGORY

]/[3 
][4 

TYPE

][6 

VARIATION
ON/OFF

حالت متغیر  DSPرا برای صدای انتخابی روشن یا خاموش می کند .با استفاده از دکمه
 [DSP VARI.] VOICE EFFECTروی صفحه نیز می توانید این تنظیم را انجام دهید.

]/[5 
][7 

DETAIL

دکمه ] [5 را برای ویرایش مقدار پارامتر استاندارد و دکمه ] [7 را برای ویرایش
مقدار پارامتر تغییر فشار دهید.

]–[2 
][4 

PARAMETER

پارامتر متغیر  DSPرا برای تنظیم شدن انتخاب می کند.

]–[5 
][6 

VALUE

مقدار پارامتر واریاسیون  DSPرا تنظیم می کند.

1
اهادص

3 EQ

فرکانس و بهره مربوط به باندهای باال و پایین  EQرا مشخص می کنند .از دکمه های ] [4 ]–[2 برای باند  EQپایین و از
دکمه های ] [7 ]–[5 برای باند  EQباال استفاده کنید.

صفحه HARMONY/ARP

مشابه فراخوانی صفحه از طریق [[B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION
(صفحه های  ،)107–106به استثنای موارد زیر:
• جزئیات تنظیم شده از طریق دکمه های ] (DETAIL) [7 در باالی صفحه نشان داده می شود.
• دکمه های ] (COMPARE) [Dو ] (SAVE) [Iدر دسترس هستند (به مراحل  4تا  5در صفحه  113مراجعه کنید).

غیر فعال کردن انتخاب خودکار تنظیمات صدا (جلوه ها و سایر موارد).
هر صدا به تنظیم پارامتر  VOICE SETپیش فرض خودش مرتبط می شود .به طور معمول این تنظیمات بطور خودکار زمانی که صدا را
انتخاب می کنید فراخوانی می شود .اگرچه شما می توانید این ویژگی را از طریق عملیات توضیح داده شده در زیر ،در صفحه نمایش مربوطه
غیر فعال کنیدً .
مثال اگر شما می خواهید صدا را تغییر ولی جلوه مشابه قبل را حفظ کنید ،پارامتر  EFFECTرا بر روی  OFFتنظیم کنید ( در
صفحه نمایش زیر توضیح داده شده است).

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[[F] VOICE SET FILTER ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

از دکمه های ] [B]/[Aرا برای انتخاب بخش صفحه کلید استفاده کنید.

٢

٣
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3

از دکمه های ] [7 ]–[4 برای روشن یا خاموش کردن هر مورد برای بخش انتخابی استفاده کنید.
وقتی دکمه روی  ONتنظیم می شود ،تنظیمات پارامتر مربوطه به صورت خودکار همراه با انتخاب صدا فراخوانی می شود .برای اطالع
درباره اینکه کدام پارامتر به کدام مورد مرتبط است ،به قسمت زیر مراجعه کنید.
][4 

VOICE

با تنظیمات پارامتر صفه های COMMON ،CONTROLLERو  SOUNDمنطبق است.

][5 

EFFECT

با تنظیمات پارامتر  1و  2در صفحه  EFFECT/EQمنطبق است.

][6 

EQ

با تنظیمات پارامتر  3در صفحه  EFFECT/EQمنطبق است.

][7 

HARMONY/
ARPEGGIO

با صفحه  HARMONY/ARPمنطبق است.

ویرایش کردن صداهای فلوت ارگ
صداهای فلوت ارگ را می توانید با تنظیم اهرم های پایی ،افزودن صداهای اتک و اعمال جلوه ها و اکوالیزر یا دیگر موارد ویرایش کنید.

1

صدای فلوت ارگ دلخواه را انتخاب کنید.

 1-1دکمه ] [ORGAN FLUTESرا فشار دهید.
 1-2دکمه ] (PRESET) [Iرا برای فراخوانی صفحه انتخاب صدا فشار دهید.
 1-3یکی از دکمه های ] [Aتا ] [Jرا برای انتخاب صدای دلخواه فشار دهید.

2

دکمه ] )VOICE SET( [5 را برای فراخوانی صفحه نمایش  VOICE SETفشار دهید.

3

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخواندن صفحه تنظیمات ( VOLUME/ATTACK ،FOOTAGEیا )EFFECT/EQ
استفاده کنید.
برای اطالع درباره پارامترهای موجود در هر صفحه ،به  45و  119مراجعه کنید.

4

ویرایش صدای فلوت ارگ

5

دکمه [ )PRESET( ]Iرا برای فراخوانی صفحه انتخاب صدای فلوت ارگ فشار دهید.

6

صدای ویرایش شده تان را ذخیره کنید.
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن ،به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،صدای دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،تنظیمات از بین می روند.

صفحه FOOTAGE

به صفحه  45مراجعه کنید.
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صفحه VOLUME/ATTACK

مشابه صفحه
.FOOTAGE

1
اهادص

][1 

VOLUME

سطح صدای کلی فلوت های ارگ را تنظیم می کند .میله گرافیکی بزرگتر ،سطح صدای
بیشتری دارند.

][2 

( RESP.پاسخ)

بر هر دو قسمت اتک و رها کردن صدا (صفحه  )116تأثیر می گذارد ،بر اساس کنترل های
 FOOTAGEباعث افزایش یا کاهش زمان واکنش ابتدای ایجاد شدن صدا و رها شدن آن می
شود .مقادیر باالتر ،باعث کند شدن امر ایجاد و رها شدن صدا می شود.

][3 

VIBRATO
SPEED

سرعت جلوه ویبراتو را تعیین می کند که به وسیله ویبراتو روشن/خاموش (دکمه های
] )[G]/[Fو عمق ویبراتو (دکمه ] )[Hکنترل می شوند.

][4 

MODE

کنترل  MODEیکی از دو حالت را انتخاب می کند FIRST :و  .EACHدر حالت ،FIRST
اتک (صدای ضربه ای) فقط برای اولین نت هایی که همزمان نواخته شده ونگهداشته شوند به
کار برده می شود؛ زمانیکه اولین نت ها نگهداشته شده اند ،برای نت های بعد از آن اتک به
کار برده نمی شود .در حالت  EACHاتک به طور مساوی برای تمام نت ها بکار می رود

]–[5 
][7 

’4’، 2 2/3’، 2

میزان سطح صدای اتک فلوت ارگ را تعیین می کنند '3/2-2 ،'4 .و  '2افزایش یا کاهش
سطح صدای اتک را برای فوتیج های مربوطه کنترل می کند .میله گرافیکی بزرگتر ،سطح
صدای اتک بیشتری دارند.

][8 

LENGTH

بر روی قسمت اتک صدا از تاثیر گذاشته و یک محو شدن بلندتر یا کوتاهتر را بالفاصله پس
از اتک اولیه تولید می کند .میله گرافیکی بزرگتر ،محو شدن طوالنی تری دارند.

صفحه EFFECT/EQ

پارامترهای مشابه پارامترهای  VOICE SETدر صفحه " "EFFECT/EQدر صفحه  116توضیح داده شده اند بجز اینکه PANEL
 SUSTAINبرای صداهای فلوت ارگ موجود نیستند.
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2

سبک ها
انواع انگشت گذاری آکورد
نوع انگشت گذاری آکورد تعیین می کند آکوردها جطور برای پخش سبک خاص هستند .انواع را می توانید به صورت زیر تغییر دهید:
[TAB [F] CHORD ← [A] SPLIT POINT/CHORD FINGERING ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION
.FINGERING
SINGLE FINGER

همنوازی خودکار ارکستر را با استفاده از آکوردهای ماژور ،هفتمین ،مینور و هفتمین-مینور با فشار
دادن فقط یک ،دو یا سه کلید از بخش آکورد صفحه کلید امکان پذیری می سازد.
C

Cm

برای آکورد ماژور ،فقط کلید
ریشه را فشار دهید.
برای یک آکورد ماژور،
همزمان کلید ریشه و کلید سیاه
سمت چپش را را فشار دهید.

C7

Cm 7

برای یک آکورد هفتم،
همزمان کلید ریشه و کلید سفید سمت
چپش را را فشار دهید.
برای آکورد مینور هفت ،همزمان کلید
ریشه و هر دو کلید سیاه و سفید سمت
چپش را فشار دهید.

MULTI FINGER

به طور اتوماتیک انگشت تکی یا انگشت گذاری های آکورد انگشت گذاری شده را تعیین می کند،
بنابراین شما می توانید هر نوع انگشت گذاری را بدون سوئیچ به انواع دیگر استفاده کنید.

FINGERED

به شما امکان می دهد با فشردن نت ها آکورد را مشخص کنید و هنگامی که ] [ACMPفعال است
یا سمت چپ فعال است ،یک آکورد در سمت چپ صفحه کلید بنوازید .برای اطالع درباره اینکه
کدام نت ها باید برای کدام آکورد فشرده شوند ،به صفحه  121مراجعه کنید یا از عملکرد مربي
آکورد در سمت راست این صفحه نمایش استفاده کنید.

FINGERED ON BASS

همان انگشت گذاری ها را می پذیرد اما پایین ترین نت پخش شده در مجموعه آکورد صفحه کلید به
عنوان نت بم پخش می شود و به شما امکان می دهد آکوردهای "آن باس (بم)" را بنوازید( .در نوع
انگشت گذاری ،ریشه آکورد همیشه به عنوان نت بم استفاده می شود).

FULL KEYBOARD

آکوردها را در کل محدوده صفحه کلید تشخیص می دهد .آکوردها به طریق مشابه انگشت گذاری
شناسایی می شوند ،حتی اگر شما نت ها را ما بین دست راست و دست چپ خود تقسیم کنید .برای
مثال نواختن یک نت باس (بم) با دست چپ و یک آکورد با دست راست ،یا نواختن یک آکورد با
دست چپ و یک نت ملودی با دست راست.

AI FINGERED

ً
اصوال مشابه حالت انگشت گذاری است ،با این تفاوت که کمتر از سه نت را برای مشخص کردن
آکوردها می توان نواخت ( مطابق آکورد نواخته شده قبلی ،غیره).

AI FULL KEYBOARD

این شبیه قسمت صفحه کلید بوده با این تفاوت که کمتر ار سه نت را برای مشخص کردن آکورد می
توان نواخت ( بر اساس آکورد نواخته شده قبلی ،غیره .).نهمین ،یازدهمین و سیزدهمین آکوردها را
نمی توان نواخت.

توجه " "Alبه معنای "هوش مصنوعی" است.
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انواع آکورد در حالت انگشت گذاری شناسایی می شوند

2
اه کبس

نام آکورد [مخفف]
1+8
1+5

نمایش برای ریشه ""C

صداگذاری معمولی*

ماژور ][M
] [6ششم
ماژور هفت ][M7

1+8
1+5
1+3+5
1+(3)+5+6
1+3+(5)+7

C1+8
C1+5
C
C6
CM7

ماژور هفت هم سطح با پنج ][M7b5
ماژور هفت بعالوه شارپ یازده ])[M7(#11
بعالوه نه [(افزودن ])9
ماژور هفت نه ][M7_9
شش نه ][6_9

1+3+b5+7
1+(2)+3+#4+5+7
1+2+3+5
1+2+3+(5)+7
1+2+3+(5)+6

)CM7(b5
)CM7(#11
Cadd9
)CM7(9
)C6(9

هم سطح پنج ])[(b5
زیاد شده ][aug
هفت زیاد شده ][7aug
ماژور هفت زیاد شده ][M7aug
مینور ][m
مینور شش ][m6
مینور هفت ][m7

1+3+b5
1+3+#5
1+3+#5+b7
1+(3)+#5+7
1+b3+5
1+b3+5+6
1+b3+(5)+b7
1+b3+b5+b7
1+2+b3+5
1+2+b3+(5)+b7
)1+(2)+b3+4+5+(b7
1+b3+b5+7
1+b3+(5)+7
1+2+b3+(5)+7
1+b3+b5
1+b3+b5+6
1+3+(5)+b7
1+4+5+b7
1+2+3+(5)+b7
1+(2)+3+#4+5+b7
1+3+(5)+6+b7
1+3+b5+b7
1+b2+3+(5)+b7
1+3+5+b6+b7
1+#2+3+(5)+b7
1+4+5
1+2+5

Cb5
Caug
C7aug
CM7aug
Cm
Cm6
Cm7

مینور هفت هم سطح پنج ][m7b5
مینور بعالوه نه ])[m(9
مینور هفت نه ])[m7(9
مینور هفت یازده ])[m7(11
مینور ماژور هفت هم سطح پنج ][mM7b5
مینور ماژور هفت ][mM7
مینور ماژور هفت نه ])[mM7(9
کم شده ][dim
هفت کم شده ][dim7
هفت ][7
هفت معلق چهار ][7sus4
هفت نه ])[7(9
ماژور هفت بعالوه شارپ یازده ])[7(#11
هفت بعالوه یازده ])[7(13
هفت هم سطح پنج ][7b5
هفت هم سطح نه ])[7(b9
هفت بعالوه سیزده هم سطح ])[7(b13
هفت شارپ نه ])[7(#9
چهار معلق ][sus4
یک بعالوه دو بعالوه پنج ][sus2
لغو

1+b2+2

)Cm7(b5
Cm add9
)Cm7(9
)Cm7(11
)CmM7(b5
CmM7
)CmM7(9
Cdim
Cdim7
C7
C7sus4
)C7(9
)C7(#11
)C7(13
)C7(b5
)C7(b9
)C7(b13
)C7(#9
Csus4
Csus2
Cancel

* نکات عنوان شده در پرانتز را می توانید حذف کنید.
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تنظیمات مرتبط با پخش سبک
این وسیله دارای طیف وسیعی از عملکردهای پخش آهنگ بوده که از طریق صفحه نمایش زیر قابل دسترس می باشند.

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
[[G] STYLE SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← ]FUNCTION

از دکمه های ] [Cو ] [8 ]–[1 برای هر تنظیم استفاده کنید.

][C

STOP ACMP

]/[1 
][2 

DYNAMICS
CONTROL

زمانیکه ] [ACMPروشن بوده و ] [SYNC STARTخاموش باشد ،شما می توانید آکوردها
را در قسمت آکوردهای صفحه کلید بنوازید در حالی که سبک متوقف شده است و همچنان
آکورد همراهی کننده را بشنوید .در این حالت که به آن "توقف همنوازی" نامیده می شود ،همه
انگشت گذاری های آکورد معتبر مورد قبول بوده و ریشه/نوع آکورد در صفحه نمایش نشان
داده خواهد شد .در اینجا ،شما می توانید در وضعیت توقف همراهی کننده ،تعیین کنید که
آکوردهای نواخته شده در قسمت آکورد به صدا درآیند یا نه.
 :OFFآکورد نواخته شده در قسمت آکورد به صدا در نمی آید.
 :STYLEآکورد نواخته شده در قسمت آکورد از طریق صداها برای کانال پد و کانال صدای
بم سبک انتخاب شده پخش می شود.
 :FIXEDآکورد نواخته شده در قسمت آکورد بوسیله صداهاي مشخص شده بدون در نظر
گرفتن سبک انتخاب شده به صدا در می آید.
توجه

وقتی سبک انتخابی حاوی  MegaVoiceباشد ،ممکن است در نتیجه تنظیم آن روی " ،"STYLEصداهای
غیرمنتظره ای پخش شود.

توجه

وقتی آهنگی را ضبط می کنید ،آکورد شناسایی شده از طرق پخش توقف همنوازی را می توانید بدون توجه به
تنظیم این قسمت ضبط کنید .لطفاً توجه داشته باشید که هنگام تنظیم روی " ،"STYLEصدای پخش شده و داده های
آکورد هر دو ضبط می شوند و فقط داده های آکورد هنگام تنظیم روی " "OFFیا " "FIXEDضبط خواهند شد.

نحوه تغییر صدای پخش سبک را بسته به قدرت پخش تعیین می کند.
 :OFFصدا بدون توجه به قدرت پخش بدون تغییر باقی می ماند.
 :NARROWصدا در محدوده باریک و ظریف ،تغییر می کند.
 :MEDIUMصدا در محدوده متوسط ،تغییر می کند.
 :WIDEصدا در محدوده وسیع ،تغییر می کند.
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]/[5 
][6 

SECTION SET

زمانی که شما سبکهای متفاوت دیگری را انتخاب می کنید (زمانی که پخش سبک متوقف شده
است) قسمت پیش گزیده های را که بصورت اتوماتیک فراخوانی می شود را تعیین می کند.
زمانی که بر روی " "OFFتنظیم شده باشد و پخش سبک متوقف شده باشد ،بخش فعال
همچنان نگاه داشته می شود حتی اگر سبک متفاوت دیگری انتخاب شده باشد .اگر هرکدام از
قسمت های  MAIN A-Dدر داده های سبک موجود نباشد ،نزدیکترین قسمت به صورت
خودکار انتخاب می شود .برای مثال ،زمانیکه  MAIN Dدر سبک انتخاب شده موجود نباشد،
 MAIN Cفراخوانی خواهد شد.

][7 

TEMPO

با این کار تعیین می شود آیا در هنگام تغییر سبک ها ،تنظیم تمپوی سبک تغییر می کند یا
خیر.

][8 

PART ON/OFF

 :LOCKتنظیم تمپوی قبلی همیشه حفظ می شود.
 :HOLDدر حین پخش سبک ،تنظیم تمپوی قبلی حفظ می شود .وقتی پخش سبک متوقف می
شود ،تمپو به تمپوی پیش فرض سبک انتخابی تغییر می کند.

2
اه کبس

]/[3 
][4 

SYNCHRO
STOP WINDOW

مدت زمانی را که می توانید یک آکورد را نگاه دارید قبل از اینکه عملکرد توقف همگام سازی
به صورت اتوماتیک کنسل شود را تعیین می کند .زمانیکه دکمه ] [SYNC STOPروشن
باشد و مقداری غیر از " "OFFبرای آن در نظر گرفته شده باشد ،اگر شما یک آکورد را
بیشتر از مدت زمان تعیین شده نگاه دارید  ،عملکرد توقف همگام سازی را بصورت خودکار
لغو می کند .این عمل براحتی کنترل پخش سبک را به نرمال بازنشانی کرده و به شما اجازه
می دهد تا کلیدها را رها کرده و هنوز پخش سبک را داشته باشید .به بیان دیگر ،اگر شما
کلیدها را قبل از زمان تعیین شده در اینجا رها کنید ،عملکرد توقف همگام سازی فعال می
شود.

 :RESETتمپو همیشه برای سبک انتخابی به تمپوی پیش فرض تغییر حالت می دهد.
تعیین می کند که آیا با تغییر سبک ها ،وضعیت روشن/خاموش کانال سبک تغییر می کند یا
خیر.
 :LOCKوضعیت خاموش/روشن کانال های سبک قبلی همیشه حفظ می شود.
 :HOLDدر حین پخش سبک ،وضعیت خاموش/روشن کانال های سبک قبلی حفظ می شوند.
با توقف پخش سبک ،همه کانال های سبک روی روشن تنظیم می شوند.
 :RESETتمام کانالهای سبک را بر روی روشن تنظیم می کند.
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ذخیره تنظیمات اصلی در تنظیمات تک لمسی
می توانید تنظیمات صفحه اصلی را در تنظیمات تک لمسی ذخیره کنید .تنظیم تک لمسی جدید ایجاد شده به صورت یک سبک در درایو USER
یا درایو فلش  USBذخیره می شود و می توانید به عنوان بخشی از آن سبک ،تنظیم تک لمسی را فراخوانی کنید.

1

سبک دلخواه را برای ذخیره تنظیم تک لمسی انتخاب کنید.

2

تنظیمات صفحه دلخواه را انجام دهید مانند تنظیمات مربوط به صدا و جلوه ها.

3

دکمه ] [MEMORYرا در قسمت  REGISTRATION MEMORYفشار دهید.

4

صفحه نمایش  REGISTRATION MEMORY CONTENTSنمایش داده می شود .اما نیازی نیست در اینجا تنظیمی انجام دهید
زیرا تنظیمات روشن/خاموش در این صفحه بر عملکرد تنظیم تک لمسی تأثیری ندارند.

یکی از دکمه های  [4]–[1] ONE TOUCH SETTINGرا فشار دهید که می خواهید تنظیمات صفحه تان روی آن ذخیره
شود.
پیامی نمایش داده می شود .اگر مطمئن هستید می خواهید تنظیمات فعلی را برای دکمه انتخابی ذخیره کنید ،دکمه ] (YES) [Fرا فشار
دهید .اگر می خواهید تنظیمات را تغیر دهید ،دکمه ] (NO) [Gرا فشار دهید ،سپس مراحل  2تا  4را به صورت لزوم تکرار کنید.

توجه برای دکمه های  ONE TOUCH SETTINGکه تنظیمات صفحه اصلیتان روی آنها ذخیره نشده اند ،تنظیمات  OTSسبک اصلی حفظ می شود.

5

دکمه ] (YES) [Fرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب سبک و ذخیره تنظیمات تک لمسی به عنوان سبک فشار دهید.
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن ،به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر سبک را تغییر دهید یا دستگاه را خاموش کنید بدون اینکه ذخیره کنید ،تنظیمات صفحه ذخیره شده (تنظیمات تک لمسی) از بین می روند.
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ایجاد/سبک های ویرایش (ایجاد کننده سبک)
سبک از چندین قسمت تشکیل شده است (مقدمه ،قسمت اصلی ،قسمت پایانی و سایر بخش ها) و هر بخش دارای چندین کانال جداگانه است
(الگوی ریتم ،خط باس ،پیش آکورد ،پد یا عبارت که به هرکدام یک "الگوی منبع" گفته می شود) .با عملکرد ایجاد کننده سبک ،می توانید یک
سبک اصلی را با ضبط جداگانه کانال ها ایجاد کنید یا اینکه داه های الگو را از سایر سبک های موجود کپی کنید.

عملکرد اصلی برای ایجاد یک سبک

1

سبک دلخواه را برای استفاده به عنوان پایه سبک اصلی انتخاب کنید.

2

صفحه نمایش ایجاد کننده سبک را فراخوانی کنید.

3

][A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

از صفحه  ،BASICیک قسمت را انتخاب کنید.

اه کبس

(اگر صفحه نمایش  RECORDدر قسمت پایینی صفحه نشان داده می شود ،دکمه ] [EXITرا فشار دهید ).دکمه ] [Aرا برای انتخاب
" 1قسمت" فشار دهید و سپس از دکمه های ] [4 ]/[3 برای انتخاب یک قسمت استفاده کنید.
کارهای زیر را در صورت نیاز انجام دهید.
ً
کامال جدید و از ابتدا ساخته اید ،دکمه ] (NEW STYLE) [Cرا برای فراخوانی سبک جدید خالی فشار دهید.
•  اگر سبکی را
•  برای قسمت فعلی ،طول الگو را از طریق دکمه های ] [6 ]/[5 انتخاب کنید .بعد از انتخاب ،دکمه ] (EXECUTE) [Dرا
فشار دهید تا طول خاص را وارد کنید.
•  برای کل سبک فعلی از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب " "2 TEMPO/BEATاستفاده کنید سپس تمپو را از طریق دکمه های
] [4 ]/[3 و امضای زمان را از طریق دکمه های ] [6 ]/[5 تنظیم کنید.

2

نکته حتی وقتی یک سبک وجود را ویرایش می کنید ،تغییر امضای زمان ( )BEATباعث می شود داده ها از همه قسمت ها حذف شود و الزم است سبک را از ابتدا ایجاد
کنید.

4

5

الگوی مبدأ را برای هر کانال ایجاد کنید.
• ضبط سریع در صفحه ( BASICصفحه )126
این روش به شما اجازه می دهد که سبک را به آسانی تنها با نواختن صفحه کلید ضبط کنید.
• ضبط مرحله ای در ( EDITصفحه )130
به شما امکان می دهد هر نت را به صورت جداگانه وارد کنید.
• ایجاد سبک در ( ASSEMBLYصفحه )130
به شما امکان می دهد الگوهای مختلفی را از سایر سبک های از پیش تنظیم شده یا سبک هایی که ً
قبال ایجاد کرده اید ،کپی
کنيد.

داده های کانال از قبل ضبط شده را ویرایش کنید.
• ویرایش داده های کانال در صفحه های ( GROOVEصفحه ( CHANNEL ،)132صفحه  )134و ( EDITصفحه )130
به شما امکان می دهد احساس ریتمیک ،حالت رقمی و قدرت نواخت یا دیگر موارد را تغییر دهید.
• ویرایش پارامترهای  SFFدر ( PARAMETERصفحه )135
به شما امکان می دهد پارامترهای ( SFFفرمت فایل سبک) مرتبط با کانال های از قبل ضبط شده را ویرایش کنید.
• ویرایش قسمت ریتم در صفحه  BASICبا استفاده از عملکرد تنظيم درام (صفحه )140
به شما امکان می دهد قسمت ریتم سبک را ویرایش کنید ،مانند تغییر صداهای هرکدام از وسیله ها به صورت جداگانه.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

7/22/2015 1:27:45 PM

125

12psra3000_fa_om.indb 125

6

مراحل  3تا  5را به دلخواه تکرار کنید.

7

دکمه ] [Iیا ] )SAVE( [Jرا در هرکدام از صفحه ها فشار دهید تا سبک ایجاد شده ذخیره شود.
برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید به سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ایجاد شده از بین می رود.

ضبط همزمان
در صفحه  BASICمی توانید الگوی ریتم اصلی را از صفحه کلید ضبط کنید.

مشخصات ضبط همزمان در ایجاد کنده سبک
• ضبط حلقه ای

پخش سبک ،الگوهای ریتم چندین اندازه را در یک "حلقه" تکرار می کند و ضبط سبک نیز با استفاده از حلقه ها انجام می شود .برای مثال ،اگر
ضبط را با یک قسمت اصلی دو اندازه ای شروع کنید ،این دو اندازه مکرراً ضبط می شوند .نت هایی که شما ضبط کرده اید از تکرار (حلقه)
بعد پخش می شوند ،به شما اجازه می دهد در حالیکه به ماتریال ضبطهای قبلی گوش می دهید ،ضبط کنید.

• ضبط مکمل

این روش موارد جدیدی را به کانالی که قبال دارای داده های ضبط شده است را بدون پاک کردن داده های اصلی اضافه می کند .در هنگام ضبط
کردن سبک ،داده های ضبط شده پاک نمی شوند بجز زمانی که از عملکردهایی نظیر پاک کردن ریتم (صفحه  )127و پاک کردن
(صفحه های  )129 ،127را استفاده کنید .برای مثال ،اگر شما ضبط کردن را با یک بخش  MAINدو-اندازه آغاز کنید ،دو اندازه بارها تکرار
خواهند شد .نت هایی که شما ضبط کرده اید از تکرار بعد پخش می شوند ،به شما اجازه می دهد ماتریال جدید را به حلقه بصورت مکمل اضافه
کنید در حالیکه به ماتریال ضبطهای قبلی گوش می دهید .زمانیکه شما یک سبک را بر اساس سبک های داخلی موجود ایجاد می کنید ،ضبط کردن
مکملی تنها برای کانال های ریتم قابل کاربرد می باشد .برای سایر کانال ها (بجز ریتم)  ،باید داده های اصلی را قبل از ضبط کردن پاک کنید.

ضبط کانال های ریتم  1تا 2

مرحله زیر در مورد مرحله  4در مراحل اصلی در صفحه صفحه  125کاربرد دارد.

1

هنگامی که دکمه ] )REC CHANNEL( [Fرا پایین نگهداشته اید ،از صفحه  BASICدکمه ] [1 یا ] [2 را فشار
دهید تا کانال دلخواه به عنوان هدف ضبط انتخاب شود.
کانال ریتم را می توانید به عنوان هدف ضبط انتخاب کنید ،فرقی نمی کند داده های از قبل ضبط شده موجود باشند یا خیر .اگر داده هایی
که از قبل ضبط شده اند در کانال انتخابی باشند ،می توانید نت هایی عالوه بر داده های موجود ضبط کنید.
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2

در صورت لزوم صدایی را انتخاب کنید و سپس الگوی ریتم را برای ضبط کردن امتحان کنید.
دکمه ] [1 یا ]( [2 کانال انتخابی) را فشار دهید تا صفحه انتخاب صدا فراخوانی شود ،سپس صدای دلخواه مانند  Drum Kitرا
انتخاب کنید .بعد از انتخاب کردن ،دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه ایجاد کننده سبک اصلی فشار دهید .با همان صدای انتخابی،
الگوی ریتم را برای ضبط شدن امتحان کنید.
• صداهای موجود برای ضبط
برای کانال  ،RHY1هر صدایی بجز صدای فلوت ارگ را می توانید برای ضبط مورد استفاده قرار دهید.
برای کانال  ،RHY2فقط  Drum/SFX Kitsرا می توانید برای ضبط مورد استفاده قرار دهید.
توجه برای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه برای هر صدای  Drum/SFXباید کدام کلید را بنوازید ،به " "Drum/SFX Kit Listدر ( Data Listليست داده ها) ها در وب سایت
مراجعه کنید.

3

4

دکمه ] STYLE CONTROL [START/STOPرا برای شروع ضبط فشار دهید.
با پخش داده های ضبط شده قبلی ،از دکمه ] [8 ]–[1 برای روشن یا خاموش کردن هر کانال به دلخواه استفاده کنید.
در صورت لزوم می توانید داده های کانال را حذف کنید .هنگامی که دکمه ] (DELETE) [Jرا پایین نگهداشته اید ،یکی از دکمه های
]( [8 ]–[1 کانال دلخواه) را فشار دهید.

به محض اینکه پخش حلقه ای به اولین ضربه در اولین اندازه باز می گردد ،الگوی ریتم را پخش کنید تا ضبط شود.

اه کبس

اگر ریتم برای پخش همزمان مشکل است ،آن را به چند بخش تقسیم کنید و هر بخش را به صورت جداگانه در قالب حلقه های پخش
بنوازید همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است.

2

دور  1حلقه

درام بم

دور  2حلقه
درام تله
درام بم

دور  3حلقه
Hi-Hat
درام تله
درام بم

حذف اشتباه نت های ضبط شده (پاک کردن ریتم)
اگر اشتباه کردید یا نت های اشتباه را پخش کردید می توانید آن نت های خاص را حذف کنید .هنگامی که دکمه ] (RHY CLEAR) [Eرا
پایین نگهداشته اید ،کلید مربوطه را از روی صفحه کلید فشار دهید.

5
6

دکمه ] [START/STOPرا برای توقف پخش فشار دهید.
اگر می خواهید نت های بیشتری اضافه کنید ،دوباره دکمه ] [START/STOPرا فشار دهید تا ضبط ادامه پیدا کند.

دکمه ] [1 یا ] [2 مربوطه را برای غیرفعال کردن ضبط فشار دهید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید به سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ایجاد شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126
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ضبط در کانال های بم ،آکورد  1تا  ،2پد و عبارت

مرحله زیر در مورد مرحله  4در مراحل اصلی در صفحه  125کاربرد دارد.

1

هنگامی که دکمه ] (REC CHANNEL) [Fرا پایین نگهداشته اید ،از صفحه  BASICدکمه های ] [8 ]–[3 را فشار
دهید تا کانال دلخواه به عنوان هدف ضبط انتخاب شود.
اگر یک سبک از پیش تنظیم شده انتخاب شده باشد ،یک پیام تأیید نمایش داده می شود و از شما می پرسد آیا داده های ضبط شده قبلی در
کانال انتخابی حذف شود یا خیر .دکمه ] (YES) [Gرا فشار دهید تا داده ها حذف شوند و کانال انتخابی به عنوان هدف ضبط مشخص
شود .توجه داشته باشید که داده کانالی بجز کانال های ریتم سبک از پیش تنظیم شده را نمی توانید مجدداً صداگذاری کنید.

2

در صورت لزوم صدایی را انتخاب کنید و سپس خط بم ،پیش آکورد یا عبارت مورد نظر را برای ضبط کردن امتحان کنید.
یکی از دکمه های ] [8 ]–[3 را فشار دهید تا صفحه انتخاب صدا فراخوانی شود ،سپس صدای دلخواه را انتخاب کنید .بعد از
انتخاب کردن ،دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش اصلی فشار دهید .با همان صدای انتخابی ،عبارت یا پیش آکورد را برای
ضبط شدن امتحان کنید.
• صداهای موجود برای ضبط
هر صدایی بجز فلوت ارگ و  Voice/Drum Kit/SFXرا می تواید برای ضبط کردن مورد استفاده قرار دهید.
• عبارتی را در  CM7ضبط کنید (برای پخش نت های مناسب در حین تغییر آکورد در حین اجرا)
قوانین موجود در هنگام ضبط یک مین (اصلی) یا فیل
در تنظیمات اولیه و پیش فرض ،ریشه مبدأ/آکورد (صفحه  )136روی  CM7تنظیم می شود .به این معنی است که باید یک الگوی مبدأ
را با استفاده از یک مقیاس  CM7ضبط کنید که با توجه به آکوردهای مشخص شده در حین اجرای معمولی ،تغییر می کنند .یک خط بم،
عبارت یا پیش آکورد ضبط کنید که می خواهید هنگام مشخص شدن  CM7آن را بشنوید .برای اطالع از جزئیات به قسمت زیر مراجعه
کنید.
• فقط تن های مقیاس  CM7را در زمان ضبط  BASSو کانال های  ( PHRASEبطور مثال  C ،D ،E ،G ،Aو )Bبکار ببرید.
• فقط از تن های آکورد در زمان ضبط کانال های  CHORDو PADاستفاده کنید ( بطور مثال  C ،E ،Gو .)B

 = Cنت آکورد
 = C،Rنت توصیه شده

C R C

C R C

اگر از این قانون پیروی کنید ،نت های پخش سبک بسته به تغییرات آکوردی که در حین اجرا ایجاد می کنید به خوبی تبدیل می شوند.
قوانین موجود در هنگام ضبط یک مقدمه یا قسمت پایانی
این قسمت ها با در نظر گرفتن این مسئله تعیین شده اند که آکورد در حین پخش تغییر نمی کند .به همین دلیل است که الزم است از قانون
مربوط به قسمت های "مین" و "فیل" که در باال توصیف شد پیروی کنید و همچنین می توانید در هنگام ضبط کردن ،آکوردهای خاصی
ایجاد کنید .اما با توجه به اینکه ریشه مبدأ/آکورد روی  CM7تنظیم شده است ،این قوانین را دنبال کنید.
• وقتی اینترو (مقدمه) را ضبط می کنید ،بررسی کنید عبارت ضبط شده به درستی به مقیاس  Cمنتهی شود.
• وقتی قسمت پایانی را ضبط می کنید ،بررسی کنید عبارت ضبط شده با مقیاس  Cشروع شود یا به دقیقاً قبل از آن باشد.
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• در صورت لزوم ،ریشه مبدأ/آکورد را تنظیم کنید
هرچند که ریشه مبدأ/آکورد همانطور که در باال توصیف شده روی  CM7تنظیم شده است ،می توانید این مورد را روی هر کلید یا
آکورد دلخواهی تنظیم کنید .از دکمه های  [][] TABبرای فراخوانی صفحه  PARAMETERاستفاده کنید و  PLAY ROOTو
 CHORDرا روی ریشه یا نوع آکورد دلخواه و مورد نظرتان تنظیم کنید .فراموش نکنید هنگامی که آکورد مبدأ را از حالت پیش فرض
 CM7به آکوردی دیگر تغییر می دهید ،نت های آکورد و نت های توصیه شده نیز تغییر می کنند .برای اطالع از جزئیات به
صفحه  136مراجعه کنید.

3

دکمه ] STYLE CONTROL [START/STOPرا برای شروع ضبط فشار دهید.
به دلیل اینکه داده های ضبط شده قبلی پخش می شوند ،از دکمه های ] [8 ]–[1 برای روشن یا خاموش کردن هر کانال به دلخواه
استفاده کنید.
در صورت لزوم می توانید داده های کانال را حذف کنید .هنگامی که دکمه ] (DELETE) [Jرا پایین نگهداشته اید ،یکی از دکمه های
]( [8 ]–[1 کانال دلخواه) را فشار دهید.

4

به محض اینکه پخش حلقه ای به اولین ضربه در اولین اندازه باز می گردد ،پخش خط بم ،پیش آکورد را عبارت برای ضبط شدن
شروع کنید.

5

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

اه کبس

اگر می خواهید نت های بیشتری اضافه کنید ،دوباره دکمه ] [START/STOPرا فشار دهید تا ضبط ادامه پیدا کند.
• برای شندین صدای پخش کانال هایی که از قبل ضبط شده اند با یک ریشه مبدأ/آکورد دیگر:
 )1از دکمه های  [][] TABبرای فراخوانی صفحه  PARAMETERاستفاده کنید.
)2دکمه ] (REC CHANNEL) [Fرا فشار دهید تا صفحه فراخوانی شود ،سپس از دکمه های ] [1 یا ] [8 برای روشن/
خاموش کردن کانال دلخواه استفاده کنید.
)3دکمه ] STYLE CONTROL [START/STOPرا برای شروع پخش فشار دهید.
 )4در صفحه  ،PARAMETERگزینه های  PLAY ROOTو  CHORDرا روی ریشه آکورد و نوع آکورد دلخواه تنظیم کنید.
عملکرد باال به شما امکان می دهد نحوه پخش الگوی مبدأ را از آکورد بشنوید که چطور در حین اجرای معمولی تغییر می کند.

6

2

دکمه ] [8 ]–[3 مربوطه را برای غیرفعال کردن ضبط فشار دهید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید به سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ایجاد شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

7/22/2015 1:27:46 PM

129

12psra3000_fa_om.indb 129

ضبط مرحله ای )(EDIT
این قسمت در مورد مرحله  4از عملکرد اصلی در صفحه  125کاربرد دارد .بعد از انجام یک انتخاب و انجام سایر تنظیمات در صفحه
 ،BASICصفحه نمایش  STEP RECORDرا با دنبال کردن دستورالعمل های زیر فراخوانی کنید ،سپس ضبط مرحله ای را انجام دهید.
)1هنگامی که دکمه ] (REC CHANNEL) [Fرا پایین نگهداشته اید ،از صفحه  BASICدکمه های ] [8 ]–[1 را فشار دهید تا کانال
دلخواه به عنوان هدف ضبط انتخاب شود.
 )2از دکمه  [] TABبرای فراخوانی صفحه  EDITاستفاده کنید.
  )3اگر عبارت " "SYS/EX.در محل منطبق با دکمه ] [Fنشان داده می شود ،دکمه ] [Fرا برای فراخوانی صفحه ویرایش کانال فشار دهید.
  )4دکمه ] (STEP REC) [Gرا برای فراخوانی صفحه نمایش  STEP RECORDفشار دهید.
مراحل ضبط مرحله ای در ایجاد کننده سبک به طور خاص مشابه مراحل موجود در ایجاد کننده آهنگ (صفحه های  152تا  )155است بجز
موارد زیر:
• برخالف ایجاد کننده آهنگ ،محل عالمت "پایان" را نمی توانید در ایجاد کننده سبک تغییر دهید .این امر به این دلیل است که تنظیم طول الگو
در صفحه  BASICتعیین کننده محل عالمت "پایان" استً .
مثال اگر یک قسمت از چهار اندازه را انتخاب کنید یا طول الگو را در صفحه
 BASICروی " "4تنظیم کنید ،محل عالمت "پایان" به طور خودکار روی انتهای اندازه چهار تنظیم می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد.
• برخالف ایجاد کننده آهنگ ،کانال ضبط را می توانید در صفحه  BASICتنظیم کنید .در صفحه  EDITامکان تنظیم آن وجود ندارد.
• برخالف ایجاد کننده آهنگ ،آکورد و داده های ترانه را نمی توانید وارد کنید .این امر به این دلیل است که چنین داده هایی برای پخش سبک
الزم نیستند.

برای اطالع از دستورالعمل ها درباره ضبط مرحله ای ،به صفحه های  155–152مراجعه کنید .برای اطالع درباره صفحه ( EDITدر ایجاد
کننده آهنگ به آن صفحه نمایش لیست رویداد گفته می شود) به صفحه  165مراجعه کنید.

ایجاد سبک )(ASSEMBLY
با این کار می توانید داده های کانال را به عنوان الگوی منبع از یک سبک از پیش تنظیم شده دیگر به سبک ایجاد شده فعلی کپی کنید .اگر یک
الگوی ریتم ،خط بم ،پیش آکورد یا عبارت دلخواه را از یک سبک دیگر پیدا کردید ،از این عملکرد استفاده کنید.
دستورالعمل های زیر در مورد مرحله  4در مراحل اصلی در صفحه  125کاربرد دارد .بعد از انتخاب یک بخش و عالمت گذاری سایر
تنظیمات در صفحه  ،BASICدستورالعمل های زیر را اجرا کنید.

1
2
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صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] ASSEMBLY ← [A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

در صورت لزوم ،قسمت مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید.

حتی اگر قسمت مورد نظر برای ویرایش ً
قبال در صفحه  BASICانتخاب شده باشد ،می توانید این قسمت را در این صفحه نیز تغییر دهید.
دکمه انتخاب دلخواه را در این صفحه فشار دهید تا پنجره  SECTIONفراخوانی شود ،سپس دکمه ] (OK) [8 را فشار دهید تا
انتخابتان وارد شود .اگر می خواهید یک قسمت فیل (که هیچ دکمه صفحه ای ندارد) را انتخاب کنید ،هرکدام از دکمه های قسمت را فشار
دهید و از دکمه های ] [7 ]/[6 برای انتخاب یک فیل استفاده کنید ،سپس دکمه ] (OK) [8 را فشار دهید.
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توجه مقدمه  4و پایان  4را می توانید در صفحه نمایش انتخاب کنید و سپس به عنوان سبک اصلی در صفحه نمایش ایجاد کنید ،هرچند که در این صفحه قابل دسترسی نیستند.

3

الگوی منبع کانال خاص را با الگوی یک سبک دیگر جایگزین کنید.

،١-٣
٢-٣

[،]D[–]A
[]I[–]F
دکمه ها

2
اه کبس

٣-٣
۴-٣
 1-3کانال دلخواه را انتخاب کنید تا از طریق دکمه های ] [D]–[Aو ] [I]–[Fجایگزین شوند.
 2-3دکمه مشابه کانال انتخابی را فشار دهید تا صفحه نمایش انتخاب سبک فراخوانی شود.
 3-3سبک دلخواه را انتخاب کنید سپس دکمه ] [EXITرا فشار دهید تا به صفحه نمایش اصلی برگردید.
 4-3قسمت مورد نظر و کانال سبک انتخابی را از طریق دکمه های ] [5 ]–[2 انتخاب کنید.
 5-3صدا را با الگوی منبع تعیین شده جدید و از طریق فشردن دکمه ]STYLE CONTROL [START/STOP
تأیید کنید تا سبک پخش شود.
پخش سبک در حین مونتاژ سبک

می توانید سبک را در حین ایجاد آن پخش کنید و روش پخش را نیز می توانید انتخاب کنید .در صفحه  ،ASSEMBLYاز دکمه های
] (PLAY TYPE) [7 ]/[6 برای انتخاب نوع استفاده کنید.
•  :SOLOکانال انتخاب شده را در صفحه  ASSEMBLYپخش می کند .هر کانالی که در صفحه نمایش  RECORDواقع در صفحه
 BASICبر روی  ONتنظیم شده است ،به صورت همزمان پخش می شود.
•  :ONکانال انتخاب شده را در صفحه  ASSEMBLYپخش می کند .هر کانالی که در صفحه نمایش  RECORDواقع در صفحه
 BASICبر روی چیزی غیر از  OFFتنظیم شده باشد ،به صورت همزمان پخش می شود.
•  :OFFکانال انتخاب شده را در صفحه  ASSEMBLYبیصدا می کند.

4

به دلخواه مرحله  3را برای یک کانال دیگر تکرار کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید به سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ایجاد شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126
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ویرایش حس ریتم )(GROOVE
با تغییر زمانبندی همه نوت ها و قدرت های نواختن ،می توانید حس ریتمیک را برای هرکدام از کانال های قسمت انتخاب شده فعلی را در
صفحه  BASICیا دکمه صفحه ویرایش کنید .دستورالعمل های زیر در مورد مرحله  5در مراحل اصلی در صفحه  125کاربرد دارد.

١
٢

١

1

در صفحه  GROOVEاز دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید ،سپس داده ها را با استفاده از دکمه
های ] [8 ]–[1 ویرایش کنید.
1 GROOVE

با استفاده از آن می توانید به موسیقی حالت تاب اضافه کرده یا "حس" ضربه ها را با انجام ماهرانه جابجایی در زمان بندی (ساعت) سبک
تغییر دهید .تنظیمات  Grooveبرای تمام کانال های قسمت انتخاب شده در صفحه  BASICکاربرد دارد.
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]/[1 
][2 

ORIGINAL
BEAT

ضربه هایی را که در زمانبندی گروو بکار برده شده را مشخص می کند .به بیان دیگر ،اگر
" "8 BEATانتخاب شده باشد؛ زمانبندی ( Grooveشکاف) برای نت های  8تایی به کار برده
می شود؛ اگر " "12 BEATانتخاب شده باشد؛ زمانبندی گروو برای سه تایی های نت  8تایی
به کار برده می شود.

]/[3 
][4 

BEAT
CONVERTER

در حقیقت زمانبندی ضربه ها ( در باال در پارامتر  ORIGINAL BEATمشخص شده
است) را به مقادیر انتخاب شده تغییر می دهد .برای مثال زمانیکه  ORIGINAL BEATبر
روی " "8 BEATتنظیم شده و  BEAT CONVERTERبر روی " "12قرار داشته باشد،
تمام نت های  8تایی در قسمت به زمانبندی سه تایی نت  8تایی جابجا می شوند .مبدل ضربه
" "16Aو " "16Bکه زمانیکه  ORIGINAL BEATبر روی " "12 Beatقرار دارد ظاهر
می شود ،متغیرهایی از تنظیمات نت  16تایی پایه هستند.

]/[5 
][6 

SWING

یک حس "تاب" را با جابجایی زمانبندی ضربه های پشتی بر اساس پارامتر ORIGINAL
 BEATباال تولید می کند .برای مثال اگر مقدار  ORIGINAL BEATروی ""8 BEAT
باشد ،پارامتر "تاب" به صورت انتخابی در ضربه های دوم ،چهارم ،ششم و هشتم هر اندازه
برای ایجاد حس تاب تاخیر می اندازد .تنظیمات " "Aتا " "Eدرجات مختلفی از تاب را ایجاد
می کند که " "Aزیرترین و" "Eقوی ترین است.

]/[7 
][8 

FINE

طیفی از "الگوهای" شکاف را انتخاب می کند تا در مورد قسمت انتخابی اعمال شود .تنظیمات
" "PUSHباعث می شود که ضربه های معینی زود نواخته شود ،در حالیکه تنظیمات
" "HEAVYباعث تأخیر در زمانبندی ضربه هایی معین می شود .تنظیمات شماره دار
( )5،4،3،2تعیین می کند کدامین ضربه ها تحت تاثیر واقع شود .تمام ضربه های تا ضربه
مشخص شده — اما شامل اولین ضربه نمی شود— زود یا با تاخیر نواخته می شوند (برای
مثال ،ضربه های دوم و سوم ،اگر " "3انتخاب شده باشد) .در تمام موارد ،انواع " "Aحداقل
جلوه را تولید کرده ،انواع " "Bجلوه متوسطی را تولید کرده و انواع " "Cحداکثر جلوه را
تولید می کند.
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2 DYNAMICS

این سرعت/سطح صدا (یا اکسان) نت های معینی را در هنگام پخش سبک تغییر می دهد .تنظیمات  Dynamicsبرای تمام کانال های
قسمت انتخاب شده در صفحه  BASICکاربرد دارد.

]/[3 
][4 

ACCENT TYPE

نوع اکسان به کار برده شده را تعیین می کند — به بیان دیگر اینکه کدام نت ها در بخش (ها)
با تنظیمات دینامیک (پویا) مورد تاکید قرار گرفته اند.

][6 

STRENGTH

تعیین می کند با چه میزان شدت نوع اکسان انتخاب شده (باال) بکار برده شود .مقادیر باالتر،
تاثیر شدیدتری دارند.

][7 

EXPAND/CMP.

محدوده مقادیر سرعت را باز و یا فشرده می کند .مقادیر بزرگتر از  %100محدوده دینامیک
را باز کرده  ،در حالیکه مقادیر کمتر از  %100آن را فشرده می کند.

][8 

BOOST/CUT

تمام مقادیر سرعت را در کانال/قسمت انتخاب شده ،تقویت یا قطع می کند .مقادیر باالتر از
 %100سرعت کلی را تقویت کرده ،در حالیکه مقادیر زیر  %100آن را کاهش می دهد.

2

دکمه ] (EXECUTE) [Dرا برای وارد کردن ویرایش های هر صفحه نمایش فشار دهید.
مقادیر نشان داده شده در پارامترهای  STRENGTH ،EXPAND/CMPو BOOST/CUTبه صورت درصدی از آخرین مقدار تنظیم
شده نشان داده می شوند.
بعد از اینکه عملیات تکمیل شد ،این دکمه به " "UNDOتغییر می کند و اگر از نتیجه  Grooveیا  Dynamicsراضی نیستید ،به شما
امکان می دهد داده های اصلی را بازیابی کنید .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط عملیات قبلی را می توان باطل کرد.

اه کبس

2

]/[1 
][2 

CHANNEL

کانال (بخش) دلخواهی را که می خواهید در دینامیک بکار ببرید را انتخاب می کند .کانالهای
انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نمایش نشان داده می شوند.

توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ویرایش شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126
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ویرایش داده های هر کانال )(CHANNEL
می توانید داده های ضبط شده را برای هر کانال در قسمت انتخاب شده فعلی در صفحه  BASICیا از طریق دکمه های صفحه ویرایش کنید.
دستورالعمل های زیر در مورد مرحله  5در مراحل اصلی در صفحه  125کاربرد دارد.

١
۴

۵

٣

1

٢

در صفحه  CHANNELاز دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید.
1 QUANTIZE

مشابه ایجاد کننده آهنگ (صفحه  )163است ،با این تفاوت که دو پارامتر اضافی زیر موجود می باشد.
نت هشت همراه با تاب
نت شانزده همراه با تاب

2 VELOCITY CHANGE

سرعت تمام نت ها را در کانال مشخص شده بر اساس در صد تعیین شده در اینجا تقویت و یا کاهش می دهد.

3 BAR COPY

این عملکرد به شما اجازه می دهد که داده ها را از یک اندازه یا گروه اندازه ها به مکان دیگری در کانال تعیین شده بتوان کپی کرد.
][4 

TOP

][5 

LAST

][6 

DEST

اولین ) (TOPو آخرین ) (LASTاندازه را در ناحیه مورد نظر برای کپی ،مشخص می کند.
اولین اندازه از مکان مقصد را که داده ها در آن کپی می شود ،مشخص می کند.

4 BAR CLEAR

این عملکرد تمام داده ها را از محدوده مشخص شده ای از اندازه ها در کانال انتخاب شده پاک می کند.

5 REMOVE EVENT

این عملکرد به شما اجازه می دهد که رویدادهای خاصی را از کانال انتخاب شده حذف کنید.

2

از دکمه های ] (CHANNEL) [2 ]/[1 برای انتخاب کانال مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.
کانالهای انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نمایش نشان داده می شوند.

3

از دکمه های ] [8 ]–[4 برای ویرایش داده استفاده کنید.

4

دکمه ] (EXECUTE) [Dرا برای وارد کردن ویرایش های هر صفحه نمایش فشار دهید.
بعد از اینکه عملیات تکمیل شد ،این دکمه به " "UNDOتغییر می کند و اگر از نتیجه ویرایش راضی نیستید ،به شما امکان می دهد داده
های اصلی را بازیابی کنید .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط عملیات قبلی را می توان باطل کرد.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ویرایش شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126
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انجام تنظیمات فرمت فایل سبک )(PARAMETER
فرمت فایل سبک ) (SFFتمام همنوازی های خودکار ( Yamahaپخش سبک) را در یک فایل واحد ترکیب می کند .با تنظیم پارامترهای مرتبط
با  ،SFFبا توجه به آکوردی که در قسمت آکورد صفحه کلید مشخص کرده اید ،تعیین می شود که نت های اصلی چطور به نت های واقعی تبدیل
شده اند .روش تبدیل در زیر نشان داده شده است.

تنظیمات الگوی منبع

• ریشه مبدأ
• آکورد مبدأ
تعیین می کند کدام کلید و کدام نوع آکورد برای پخش استفاده شده است.

این پارامترها را قبل از ضبط
تنظیم کنید.

آکورد در حین عملکرد معمولی تغییر می کند

تبدیل نت از الگوی مبدأ

2

• ( NTRتبدیل از طریق تغییر ریشه آکورد) …صفحه 137
• ( NTTتبدیل از طریق تغییر نوع آکورد) … صفحه 137

اه کبس

تنظیم اکتاو نت های تبدیل شده

این پارامترها را بعد از ضبط
تنظیم کنید.

• کلید زیاد (حد اکتاو باالیی در جابجایی نت)
• حد نت (محدوده نت بین باالترین و پایین ترین نت ها)

سایر

• ( RTRنحوه تغییر گام نت در پاسخ به تغییرات آکورد)

نت هایی با صدای واقعی

دستورالعمل های زیر در مورد مرحله  5در مراحل اصلی در صفحه  125کاربرد دارد.
توجه

1

پارامترهایی که می توانید در اینجا تنظیم کنید با فرمت  SFF GEسازگار هستند .به همین دلیل است که فایل های سبک ایجاد شده در این وسیله را می توانید فقط در دستگاه هایی
پخش کنید که با  SFF GEسازگار باشند.

در صفحه  PARAMETERاز دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید.
برای اطالع از جزئیات مربوط به منوی ویرایش ،به صفحه های  139–136مراجعه کنید.

١

٣

٢
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2
3

از دکمه های [ )CHANNEL( ]2 [/]1 برای انتخاب کانال مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.
کانال های انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نمایش نشان داده می شوند.

از دکمه های ] [8 ]–[3 برای ویرایش داده استفاده کنید.
برای اطالع از جزئیات مربوط به پارامترهای قابل ویرایش ،به صفحه های  139–136مراجعه
کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ویرایش شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126

1 SOURCE (PLAY) ROOT/CHORD
مهم
پارامترهای موجود در اینجا باید قبل از ضبط کردن تنظیم شوند .اگر تنظیمات را بعد از ضبط تغییر دهید ،نت مربوطه تبدیل نمی شود حتی زمانی که انواع مختلف آکورد را
مشخص می کند.

قبل از ضبط کردن باید این پارامترها را تنظیم کنید که مشخص می کنند وقتی الگوی مبدأ روی بم ،آکورد ،پد یا عبارت تنظیم شده است،
از کدام کلید برای پخش استفاده شود .اگر این مورد را روی " "Fm7تنظیم کنید ،عبارت اصلی ضبط شده شما (الگوی مبدأ) با مشخص
کردن  Fm7در حین اجرای معمولی شروع می شود( CM7 .ریشه آکورد مبدأ =  Cو نوع آکورد مبدأ =  )M7به صورت پیش فرض
تنظیم می شود .بسته به تنظیمات موجود در این قسمت ،نت های قابل پخش (نت های آکورد و نت های مقیاس توصیه شده) متفاوت هستند.
برای اطالع از جزئیات به قسمت زیر مراجعه کنید.
وقتی ریشه مبدأ  Cباشد:

 = Cنت های آکورد
 = C،Rنت های توصیه شده

توجه وقتی پارامترهای مربوط به کانال انتخابی روی  NTRتنظیم شده اند ROOT FIXED ،NTT: BYPASS :و  ،NTT BASS: OFFپارامترهای این قسمت به جای ""SOURCE ROOT
به " "PLAY ROOTتغییر می کنند .در این صورت می توانید با تغییر ریشه آکورد/نوع در حین پخش ،صدای نهایی را بشنوید.
توجه وقتی  NTRروی  GUITARتنظیم می شود ،تنظیمات این قسمت اعمال نمی شوند.
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2 NTR/NTT

تنظیم این قسمت مشخص می کند نت های اصلی الگوی مبدأ چطور در پاسخ به تغییر آکورد در حین اجرای معمولی ،تبدیل می شوند.
]/[3 
][4 

NTR
(قانون جابجایی نت)

هنگام تبدیل از الگوی مبدأ در پاسخ به تغییرات آکورد ،محل نسبی نت مبدأ را در آکورد
مشخص می کند .به لیست زیر مراجعه کنید.

]/[5 
][7 

NTT
(جدول جابجایی نت)

جدول جابجایی نت را برای الگوی مبدأ تنظیم می کند .به لیست زیر مراجعه کنید.

][8 

NTT BASS ON/
OFF

زمانیکه یک آکورد بم فعال توسط دستگاه تشخیص داده می شود ،کانال هایی که برای آنها
روی  ONتنظیم شده است با نت ریشه بم پخش خواهند شد .وقتی  NTRروی GUITAR
تنظیم شده است و این پارامتر روی  ONاست ،فقط نتی که به صدای بم اختصاص داده شده
است توسط نت ریشه بم پخش می شود.

توجه به دلیل اینکه کانال های ریتم نباید تحت تأثیر تغییرات آکورد قرار بگیرند ،بررسی کنید پارامترهای روی  NTRتنظیم شده باشند ROOT FIXED ،NTT: BYPASS :و NTT
 .BASS: OFFدر این حالت "SOURCE ROOT" ،به " "PLAY ROOTتغییر می کند.

( NTRقواعد جابجایی نت)

ROOT FIXED

نت تا حد امکان نزدیک به محدوده نت قبلی نگاه داشته می
شود .بطور مثال ،نت های  3C ،E3و  3Gدر کلید C
تبدیل به  3C ، F3و  3Aمی شوند ،زمانیکه آنها به F
جابجا شوند.

GUITAR

این حالت مخصوص تغییر همنوازی های گیتار است .نت ها به آکورهای تقریبی پخش شده با
انگشت نگاری گیتار طبیعی جابجا می شوند.

زمانیکه یک
آکورد ماژور C
را می نوازید.

زمانیکه یک
آکورد ماژور C
را می نوازید.

اه کبس

ROOT TRANS
(جابجایی های ریشه)

زمانیکه نت ریشه جابجا می شود ،ارتباط گام ما بین نت ها
حفظ می شود .بطور مثال ،نت های  3C ، E3و  3Gدر
کوک  Cتبدیل به  3A ،3Fو  4Cمی شوند ،زمانیکه آنها
به  Fجابجا شوند.

2

زمانیکه یک
آکورد ماژور  Fرا
می نوازید.

زمانیکه یک
آکورد ماژور  Fرا
می نوازید.

( NTTجدول جابجایی نت)

وقتی  NTRروی  ROOT TRANSیا  ROOT FIXEDتنظیم می شود
BYPASS

زمانیکه  NTRبر روی  ROOT FIXEDتنظیم شده باشد ،جدول جابجایی برای تعویض هیچ
نتی بکار نمی رود .زمانیکه  NTRبر روی  ROOT TRANSتنظیم شده باشد ،جدول مورد
استفاده فقط با حفظ ارتباط گام بین نت ها ،نت ها را جابجا می کند.

MELODY

برای جابجایی خط ملودی مناسب است .این را برای کانال های ملودی مانند عبارت  1و عبارت
 2بکار ببرید.

CHORD

برای جابجا کردن بخش های آکورد مناسب است .این را برای کانال های آکورد  1و آکورد 2
بکار ببرید به خصوص زمانیکه آنها شامل بخش های آکوردال شبیه گیتار یا پیانو هستند.

MELODIC MINOR

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغییر می کند ،این جدول فاصله
سوم را در مقیاس به اندازه یک نیم گام پایین می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک
آکورد مینور به ماژور تغییر می کند ،فاصله سوم مینور را به اندازه یک نیم گام باال برده می
شود .سایر نت ها تغییری نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و قسمت هایی که به
آکوردهای ماژور/مینور عکس العمل نشان می دهند مانند مقدمه و پایان ها بکار ببرید.

MELODIC MINOR
5th

عالوه بر جابجایی مینور ملودیک در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی پنجمین نت
از الگوی منبع تاثیر می گذارند.
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HARMONIC MINOR

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغییر می کند ،این جدول فواصل
سوم و ششم را در مقیاس به اندازه یک نیم گام پایین می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از
یک آکورد مینور به ماژور تغییر می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت ششم را به اندازه یک
نیم گام باال می برد .سایر نت ها تغییری نمی کنند .این را برای کانال های ملودی و قسمت هایی
که به آکوردهای ماژور/مینور عکس العمل نشان می دهند مانند مقدمه و پایان ها بکار ببرید.

HARMONIC MINOR
5th

عالوه بر جابجایی مینور هارمونیک در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی پنجمین
نت از الگوی منبع تاثیر می گذارند.

NATURAL MINOR

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغییر می کند ،این جدول فواصل
سوم و ششم و هفتم را در مقیاس به اندازه یک نیم گام پایین می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته
شده از یک آکورد مینور به ماژور تغییر می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت ششم و
یکنواخت هفتم را به اندازه یک نیم گام باال می برد .سایر نت ها تغییری نمی کنند .از آن برای
کانال های آکورد قسمت هایی استفاده می شود که فقط به آکوردهای ماژور/مینور مانند آکوردهای
قسمت مقدمه و پایان پاسخ می دهند.

NATURAL MINOR
5th

عالوه بر جابجایی مینور طبیعی در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی پنجمین نت
از الگوی منبع تاثیر می گذارند.

DORIAN

زمانیکه آکوردهای نواخته شده از یک آکورد ماژور به مینور تغییر می کند ،این جدول فواصل
سوم و هفتم را در مقیاس به اندازه یک نیم گام پایین می آورد .زمانیکه آکوردهای نواخته شده از
یک آکورد مینور به ماژور تغییر می کند ،فواصل سوم مینور و یکنواخت هفتم را به اندازه یک
نیم گام باال می برد .سایر نت ها تغییری نمی کنند .از آن برای کانال های آکورد قسمت هایی
استفاده می شود که فقط به آکوردهای ماژور/مینور مانند آکوردهای قسمت مقدمه و پایان پاسخ می
دهند.

DORIAN 5th

عالوه بر جابجایی دوریان در باال ،آکوردهای تقویت شده یا تقلیل یافته بر روی پنجمین نت از
الگوی منبع تاثیر می گذارند.

وقتی  NTRروی  GUITARتنظیم می شود
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ALL-PURPOSE

این جدول صداهای ضربه و آرپژو را تحت پوشش قرار می دهد.

STROKE

برای صداهای نواخت گیتار مناسب است .صدای بعضی از نت ها پخش نمی شود ،که این حالت
هنگام پخش آکوردها در گیتار توسط نواخت طبیعی است.

ARPEGGIO

برای صداهای آپرژوی گیتار مناسب است که در نتیجه صداهای زیبای آپرژوی چهار نتی ایجاد
می شوند.
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3 HIGH KEY / NOTE LIMIT

تنظیمات این قسمت سبب تنظیم اکتاو نت هایی می شوند که از نت های طبیعی در  NTTو  NTRتبدیل شده اند.
]/[4 
][5 

HIGH KEY

][6 

NOTE LIMIT
LOW

][7 

NOTE LIMIT
HIGH

این باالترین حد کوک (حد باالی اکتاو) از جابجایی نت را برای تغییر ریشه آکورد تنظیم می
کند .برای همه نت هایی که باالتر از باالترین کوک برآورد شده اند را به پایین ترین اکتاو
بعدی منتقل می کند .این تنظیمات تنها زمانی در دسترس است که پارامتر NTR
(صفحه  )137بر روی " ".Root Transتنظیم شده باشد.
نمونه  -زمانی که باالترین کلید  Fباشد.
تغییرات ریشه
تغییرات ریشه

برای صداهای ضبط شده در کانال های سبک ،محدوده نت (باالترین و پایین ترین نت ها) را
تنظیم می کند .با تنظیم هوشمندانه این محدوده ،شما می توانید مطمئن شوید که صداها تا حد
امکان واقعی هستند ،به بیان دیگر هیچ یک از نت ها خارج از محدوده طبیعی به صدا در نمی
آیند ( بطور مثال ،اصوات بم قوی یا اصوات ضعیف پیکولو).

اه کبس

مثال  -هنگامی که پایین ترین نت  C3و باالترین نت  D4باشد.

2

تغییرات ریشه
نت های پخش شده
حد زیاد
حد کم

( 4 RTRقانون پخش مجدد)

این تنظیمات تعیین می کند که آیا صدای نت ها متوقف شده یا خیر و چگونه گام آنها در واکنش به تغییرات آکورد تغییر می کند.
STOP

صدای نت ها متوقف می شود.

PITCH SHIFT

بدون یک اتک تازه برای تطبیق با نوع آکورد جدید ،گام نت خم خواهد شد.

PITCH SHIFT TO
ROOT

بدون یک اتک تازه برای تطبیق با ریشه آکورد جدید ،گام نت خم خواهد شد .اگر چه اکتاو نت جدید
تغییر نخواهد کرد.

RETRIGGER

بدون یک اتک تازه برای یک گام جدید مربوط به آکورد بعدی ،نت دوباره پخش خواهد شد.

RETRIGGER TO
ROOT

بدون یک اتک تازه برای نت ریشه آکورد بعدی ،نت دوباره پخش خواهد شد .اگر چه اکتاو نت جدید
تغییر نخواهد کرد.
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ویرایش قسمت ریتم یک سبک (تنظیم درام)
عملکرد تنظیم درام به شما امکان می دهد قسمت ریتم سبک فعلی را ویرایش کنید ،مانند تغییر ابزارهای درام و ایجاد تنظیمات مختلف .مرحله
زیر در مورد مرحله  4در مرحله اصلی در صفحه  125کاربرد دارد.

1

هنگامی که دکمه ] (REC CHANNEL) [Fرا پایین نگهداشته اید ،از صفحه  BASICدکمه ] [1 یا ] [2 را فشار دهید
تا کانال دلخواه برای ویرایش انتخاب شود.
توجه اگر صداهای مختلف درام به هر قسمت از کانال انتخابی اختصاص داده شود ،صداها روی آن قسمت فعلی تنظیم می شود تا امکان استفاده از عملکرد تنظیم درام وجود داشته
باشد.

١

٢

٧

١

۶

۵

2

دکمه ] (DRUM SETUP) [Gرا برای فراخوانی پنجره  DRUM SETUPفشار دهید.

3

در صورت لزوم دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLرا برای پخش قسمت ریتم فشار دهید.

4

۴

صداهای پخش شده روی صفحه کلید نمایش مشخص می شوند و به شما امکان می دهند تا نت را برای ویرایش بررسی کنید.

از دکمه های ] (NOTE) [2 ]/[1 برای انتخاب نت مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.
توجه می توانید با فشردن نت از روی صفحه کلید نیز آن را انتخاب کنید.

5

وسیله دلخواه را برای استفاده انتخاب کنید.

 1-5از دکمه های [ )INSTRUMENT( ]4 [/]3 برای فراخوانی پنجره مربوط به انتخاب وسیله استفاده
کنید.

٢-۵
 2-5از دکمه های ] [7 ]–[2 به ترتیب برای انتخاب کیت ،گروه و وسیله استفاده کنید.
 3-5دکمه ] [EXITرا برای بستن پنجره فشار دهید.
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6

در صورت لزوم ،میزان صدا و گام یا پن را با استفاده از دکمه های ] [7 ]–[5 تنظیم کنید.

7

در صورت لزوم ،تنظیمات دقیق تری انجام دهید.

 1-7دکمه های ] (DETAIL) [8 برای فراخوانی پنجره تنظیم دقیق فشار دهید

٢-٧
 2-7از دکمه های ] [5 ]–[3 برای انتخاب پارامتر استفاده کنید ،سپس از دکمه های ][7 ]/[6 
برای تنظیم مقدار استفاده کنید.

اه کبس

پارامترهای دارای "*" در لیست زیر نشان دهنده این امر هستند که این تنظیمات در این قسمت بر تنظیمات مرحله  6تأثیر می
گذارند.

2

*Pitch Coarse

برای تنظیم درشتی گام در هر نیم گام.

*Pitch Fine

برای تنظیم زیری گام در گام های سنت.

*Level

برای تنظیم میزان بلندی صدا.

Alternate Group

گروه جایگزین را تعیین می کند .هر وسیله ای در گروه مشابه نمی تواند همزمان صدا تولید کند.
نواختن هر وسیله ای در گروهی از وسیله ها فوراً سبب توقف صدای وسیله دیگر در همان گروه
می شود .اگر روی  0تنظیم شده باشد ،وسیله های موجود در آن گروه ممکن است همزمان صدا
تولید کنند.

*Pan

محل استریو را تعیین می کند.

Reverb Send

برای تنظیم عمق پژواک.

Chorus Send

برای تنظیم عمق کورس

Variation Send

برای تنظیم عمق جلوه متغیر (.)DSP1
وقتی پارامتر " "Connectionروی " "Insertionدر صفحه کنسول ترکيب تنظیم شده باشد و
این کانال ریتم به عنوان قسمت تخصیص انتخاب شده باشد ،این پارامتر به صورت زیر تأثیر می
گذارد.
• وقتی ارسال متغیر روی  0تنظیم شده باشد :هیچ جلوه ای در مورد این وسیله اعمال نمی
شود (درج خاموش).
• وقتی ارسال متغیر روی  127–1تنظیم شده باشد :جلوه ها در مورد این وسیله اعمال می
شود (درج روشن).

Key Assign

حالت تخصیص کلید را تعیین می کند .این پارامتر فقط زمانی کاربرد دارد که پارامتر کيت XG
مربوط به "( "SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGNبه لیست داده در وب
سایت مراجعه کنید) روی " "INST.تنظیم شده باشد.
• تکی :هر پخش متوالی از یک صدای مشابه سبب می شود صدای قبلی قطع شده یا بیصدا
شود.
ً
کامال محو می شود حتی زمانیکه مرتباً چند بار متوالی پخش شود.
• چندگانه :هر صدایی

Rcv Note Off

تعیین می کند آیا پیام های خاموشی نت دریافت شوند یا خیر.

Rcv Note On

تعیین می کند آیا پیام های روشن بودن نت دریافت شوند یا خیر.

Filter Cutoff

فرکانس نمونه برداری یا محدوده فرکانس موثر فیلتر را تعیین می کند .مقادیر باالتر منتج به
صدای صاف تری می شود.

Filter Resonance

قدرتی را تعیین می کند به فرکانس نمونه برداری (رزونانس) داده می شود و بر روی Filter
 Cutoffدر باال تنظیم شده است .مقادیر باالتر باعث تولید جلوه قویتری می شود.

توجه :در مفاهیم موسیقی ،هر "سنت" یک صدم هر نیم گام می باشد 100( .سنت برابر یک نیم گام است).
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EG Attack

پس از نواختن هر کلید ،با چه سرعتی صدا به حداکثر سطح خود می رسد را تعیین می کند.
هرچه مقدار بیشتر باشد ،اتک سریع تر است.

EG Decay 1

با چه سرعتی صدا به سطح ثابت ( کمی پایینتر از حداکثر سطح) خود می رسد را تعیین می کند.
هرچه مقدار بیشتر باشد ،سریع تر محو می شود.

EG Decay 2

تعیین می کند بعد از اینکه کلید رها شد ،با چه سرعتی صدا به سطح صفر یا قطع شدن می رسد
هرچه مقدار بیشتر باشد ،سریع تر محو می شود.

 3-7دکمه ] [EXITرا برای بستن پنجره فشار دهید.

8

دکمه [ ]EXITرا برای بازگشت به پنجره  DRUM SETUPفشار دهید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید سبکی دیگر جابجا شوید یا برق دستگاه را قطع کنید ،سبک ویرایش شده از بین می رود (مرحله  7در صفحه .)126
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3

آهنگ ها
ویرایش تنظیمات نت موسیقی (اسکور)
برای مشاهده نت موسیقی آهنگ انتخاب شده ،دکمه ] [SCOREرا فشار دهید .شما می توانید نمایش اسکور را بر اساس دلخواه خود و متناسب
با اولویت های شخصی تغییر دهید .این تنظیمات حتی در صورتی که برق هم خاموش شود ،حفظ می شود.
توجه شما می توانید تنظیمات را در اینجا به عنوان بخشی از یک آهنگ ذخیره کنید .برای این کار از ]← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION
 TAB [E][F] SETUPاستفاده کنید .نگاه کنید به صفحه .158
توجه ممکن است بسته به آهنگی که به صورت تجاری در دسترس است ،نمایش اسکور امکان پذیر نباشد.
توجه اسکور یک فایل صوتی را نمی توان مشاهده کرد زیرا اسکور تنها بر اساس رویدادهای  MIDIایجاد شده است.

3
اه گنهآ

][1 

LEFT ON/OFF

نمایش نت دست چپ را فعال/غیر فعال می کند .بسته به سایر تنظیمات ،ممکن است این
پارامتر قابل دسترسی نباشد و یا به صورت خاکستری شده ظاهر شود .در این صورت ،به
صفحه تنظیمات دقیق بروید (زیر را نگاه کنید) و پارامتر  LEFT CHرا بر روی هر کانالی
به غیر از " "AUTOتنظیم کنید .یا به صفحه ]TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
←  TAB [E] GUIDE/CHANNEL ← [H] SONG SETTINGبروید و پارامتر
 TRACK 2را روی هر کانالی به غیر از "( "OFFصفحه )147تنظیم کنید .پارامترهای
( RIGHTپارامتر بعدی) و  LEFTرا نمی توانید به صورت هم زمان خاموش کنید.

][2 

RIGHT ON/OFF

نمایش نت دست راست را فعال/غیر فعال می کند .پارامترهای  RIGHTو ( LEFTباال) را
نمی توانید به صورت هم زمان خاموش کنید.

][3 

CHORD ON/OFF

نمایش آکورد را فعال/غیر فعال می کند .اگر آهنگ انتخاب شده شامل داده های آکورد نباشد،
آکوردها نمایش داده نمی شوند.

][4 

LYRICS ON/OFF

نمایش متن ترانه را فعال/غیر فعال می کند .اگر آهنگ انتخاب شده شامل داده های متن نباشد،
متن آهنگ نمایش داده نمی شوند .هنگامی که آهنگ حاوی رویدادهای پدال است ،فشار دادن
این کلیدها می تواند به جای نمایش متن ترانه ها ،رویدادهای پدال را نمایش دهد.

][5 

NOTE ON/OFF

نمایش نام نت (گام) را فعال/غیر فعال می کند .نام نت در سمت چپ نت مشخص شده است.
هنگامی که فاصله میان نت ها بسیار کم باشد ،نشانگر ممکن است به به گوشه باال سمت چپ
نت منتقل شود .هنگامی که آهنگ حاوی رویدادهای انگشت گذاری است ،فشار دادن این کلیدها 
می تواند به جای نمایش نام نت ،انگشت گذاری را نمایش دهد.

][6 

COLOR ON/OFF

هنگامی که روی  ONتنظیم شده باشد ،نت ها در صفحه نمایش به صورت رنگی ( :Cقرمز،
 :Dزرد :E ،سبز :F ،نارنجی :G ،آبی :A ،ارغوانی ،و :Bخاکستری) نمایش داده می شود.
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][7 

SIZE

میزان زوم نمایش نت را مشخص می کند.

][8 

SET UP

صفحه تنظیمات دقیق را فراخوانی می کند .قسمت زیر را مالحظه کنید.

دکمه ] (SET UP) [8 را برای فراخوانی صفحه نمایش تنظیم جزئیات فشار دهید .می توانید با استفاده از دکمه های
] [6 ]–[1 و سپس فشردن دکمه ] (OK) [8 نوع نما را تنظیم کنید.

تعیین 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.

][1 

LEFT CH

][2 

RIGHT CH

]/[3 
][4 

KEY
SIGNATURE

این به شما اجازه می دهد که تغییرات گام های 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 تنظیمات
مربوط به گام های کوتاه و بلند صفحه کلید برای نمایش کتابچه نت نباشد.

][5 

QUANTIZE

این به شما امکان کنترل بر روی وضوح نت ها در کتابچه نت را می دهد ،به شما اجازه می
دهد با جابجایی یا اصالح زمانبندی تمام نت های نمایش داده شده ،آنها را در یک زمان خاص
نت در کنار همدیگر در یک خط قرار دهید .مطمئن شوید که کوچکترین مقدار نت استفاده شده
در آهنگ انتخاب شده باشد.

][6 

NOTE NAME

نوع نام نت را که در سمت چپ نت در کتابچه نت مشخص شده است را از میان سه گروه
زیر مشخص می کند .تنظیمات در اینجا هنگامی قابل دسترسی هستند که پارامتر NOTE
 ON/OFFدر باال روی  ONتنظیم شده باشد.

 :AUTOکانال های  MIDIدر اطالعات آهنگ برای بخش های دست-چپ و دست-
راست به صورت خودکار تخصیص می دهد — قطعات را به همان کانالی که در
]← [H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
( TAB [E] GUIDE/CHANNELصفحه  )147مشخص شده است ،تنظیم می
کند.
 :16–1کانال های خاصی از  )61-1( MIDIرا برای هر یک از بخش های دست
راست و دست چپ تخصیص می دهد.
( OFFتنظبمات موجود تنها برای کانال چپ) :هیچ کانالی را به بخش دست-چپ
تخصیص نمی دهد .این صفحه نمایش محدوده کلیدهای دست چپ را غیر فعال می
کند.

 :A, B, Cنام نت ها بصورت حروف ( )B ،A ،G ،F ،E ،D ،Cتعیین شده است.
 :Fixed DOنام های نت در سولفژ مشخص شده است و نت  Cروی  DOثابت شده
است .هنگامی که زبان روی انگلیسی تنظیم شده باشد ،نت های "،G ،F ،E ،D ،C
 "B ،Aهمیشه به صورت " "Ti ،La ،So ،Fa ،Mi ،Re ،Doمشخص می شوند.
توجه کنید که مشخص کردن نام نت بسته به زبان فعلی (صفحه  )148فرق دارد.
 :Movable DOنامهای نت مشخص شده در سولفش بر اساس کلید آهنگ فعلی مشخص
شده است .برای مثال ،هنگامی که زبان انگلیسی انتخاب شده باشد ،اگر یک آهنگ
در کلید ماژور  Dانتخاب شده باشد ،نت های " "C# ،B ،A ،G ،F# ،E ،Dبه
صورت " "Ti ،La ،Sol ،Fa ،Mi ،Re ،Doمشخص می شوند .توجه کنید که
مشخص کردن نام نت بسته به زبان فعلی (صفحه  )148فرق دارد.
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ویرایش تنظیمات نمایش ترانه/متن
برای مشاهده متن ترانه های یک آهنگ انتخابی یا نوشتار ،دکمه ] [LYRICS/TEXTرا فشار دهید .می توانید تنظیمات نمایش ترانه/متن
همچون رنگ پس زمینه را به صورت دلخواه تغییر دهید.
توجه هنگامی که متن ترانه ها به هم ریخته یا ناخوانا است ،می توانید تنظیمات مربوط به زبان ترانه را از ]← [H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION
( TAB [F] OTHERSصفحه  )148تغییر دهید.
توجه هنگامی که یک فایل نوشتاری در کامپیوتر ایجاد می کنید ،مطمئن شوید که سطرهای جدید را به صورت دستی وارد می کنید .این امر ضروری است زیرا سطرهای جدید را که
به صورت خودکار ایجاد شده است ،نمی توان در این آلت موسیقی وارد کرد .اگر یک جمله از صفحه نمایش فراتر باشد و به خوبی نمایش داده نشود ،نوشتار را اصالح کنید و
سطرهای جدید را به صورت دستی به آن اضافه کنید.

صفحه نمايش متن

صفحه نمايش ترانه

نوشتارهای ایجاد شده در کامپیونر را نمایش می دهد.

ترانه های موجود در داده های اهنگ را نمایش می دهد.
دکمه هاین][1
را فشار دهید

3
اه گنهآ

دکمهن] [6 ]/[5 را برای فراخوانی
فایل نوشتاری فشار دهید.

][1 

TEXT/LYRICS

صفحه نمایش را میان نمایش ترانه ها (که ترانه های آهنگ در آن نشان داده می شود) و
صفحه نمایش نوشتار (که یک فایل نوشتاری است که با دکمه های ][6 ]/[5 
انتخاب می  7شود) ،تغییر می دهد.

][2 

CLEAR
(تنها زمانی که یک
فایل نوشتاری انتخاب
شده است)

نوشتار را از صفحه نمایش پاک می کند .این عملیات خود فایل نوشتاری را حذف نمی کند،
بلکه باعث می شود که هیچ فایل نوشتاری انتخاب شده نباشد .در صورتی که می خواهید
نمایش نوشتار را بازگردانید ،مجدداً فایل را با استفاده از دکمه های ][6 ]/[5 
انتخاب کنید.

]/[3 
][4 

FIXED-16–28,
PROPORTIONAL
(-16–28تنها زمانی
که یک فایل نوشتاری
انتخاب شده است)

نوع نوشتار (ثابت یا متناسب) و اندازه قلم را مشخص می کند .ثابت برای نمایش متن ترانه
هایی مناسب است که با نام آکورد هستند ،زیرا محل نام ها به ترانه های مربوطه "ثابت" شده
است .متناسب برای نمایش متن ترانه هایی مناسب است که نام آکورد یا نت های توضیحی در
آن وجود ندارد .اعداد  28-16نشانگر اندازه قلم هستند.

]/[5 
][6 

TEXT FILES

صفحه انتخاب فایل نوشتاری را فراخوانی می کند .پس از انتخاب ،دکمه ] [EXITرا برای
بازگشت به صفحه نمایش متن ترانه/نوشتار فشار دهید.

]/[7 
][8 

BACKGROUND

امکان می دهد تا تصویر پس زمینه صفحه نمایش متن ترانه/نوشتار را تغییر دهید .پس از
تنظیم ،دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش متن ترانه/نوشتار فشار دهید.
توجه هنگامی که تصویر پس زمینه در اطالعات آهنگ مشخص شده باشد ،تنظیمات  BACKGROUNDرا نمی توان
تغییر داد.
توجه برای اطالعات در مورد فایل های تصویری ،به پارامتر  MAIN PICTUREدر صفحه  206مراجعه کنید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

7/22/2015 1:27:51 PM

145

12psra3000_fa_om.indb 145

استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ
زمانیکه یک آهنگ و سبک در آن واحد پخش می شوند ،کانال های  16-9در داده های آهنگ با کانال های سبک جایگزین می شوند — به شما 
اجازه می دهد بخشهای همنوازی را در طول آهنگ خود بنوازید .نواختن آکوردها را در طول پخش آهنگ مطابق دستورالعملهای نشان داده شده
در زیر ،امتحان کنید.

1

یک آهنگ را انتخاب کنید.

2

یک سبک را انتخاب کنید.

3

همچنان که دکمه  (STOP) [J] SONGرا پایین نگه داشته اید ،دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/ Kرا فشار دهید تا آغاز
همزمان آهنگ را فعال کنید.

4

دکمه  [ACMP] STYLE CONTROLرا برای روشن کردن عملکرد همنوازی خودکار فشار دهید ،سپس دکمه
] [SYNC STARTرا برای آغاز همزمان همنوازی فشار دهید.

5

دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLرا فشار دهید یا آکوردها را در قسمت آکورد بنوازید.
آهنگ و سبک شروع به نواختن می کند .هنگامی که آکوردها را می نوازید ،فشار دادن دکمه ] [SCOREو روشن کردن CHORD
(صفحه  )143به شما اجازه می دهد تا اطالعات آکورد را مشاهده کنید.
توجه زمانیکه شما یک آهنگ و یک سبک را در آن واحد پخش می کنید ،مقدار تمپو تنظیم شده در آهنگ بصورت اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.
توجه در طول پخش آهنگ ،عملکرد راه انداز مجدد سبک (صفحه  )112را نمی توان استفاده کرد.

زمانیکه پخش آهنگ متوقف شد ،پخش سبک نیز در همان زمان متوقف می شود.
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پارامترهای مربوط به پخش آهنگ (عملکرد راهنما ،تنظیمات کانال ،تنظیمات
تکرار)
این وسیله دارای طیف وسیعی از عملکردهای پخش آهنگ بوده — تکرار پخش ،تنظیمات چند راهنمایی و غیره—که از طریق صفحه نمایش
زیر قابل دسترس می باشند.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]  TAB[E][F] GUIDE/CHANNEL ← [H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTIONيا 
OTHERS

3
اه گنهآ

صفحه GUIDE/CHANNEL
][B]/[A

GUIDE MODE

نگاه کنید به صفحه .149

][I

PHRASE MARK
REPEAT

این پارامتر تنها زمانی قابل دسترسی است که آهنگ فعلی حاوی عالمت های عبارت باشد که
محل های مشخصی (از معیارهای مختلفی) را در آهنگ مشخص می کند .زمانی که این روی
 ONتنظیم شده باشد ،بخش مربوط به عالمت عبارت (که از طریق دکمه های [G] SONG
) (REWو ] (FF) [Hمشخص شده است) به صورت تکراری پخش می شود .توجه کنید که
این پارامتر را تنها هنگامی که پخش آهنگ متوقف شده است ،می توانید تنظیم کنید.

]/[2 
][3 

TRACK 2

]/[4 
][5 

TRACK 1

این پارامترها مشخص می کند کدام کانال  MIDIدر داده های آهنگ به بخش دست-چپ یا 
دست-راست عملکرد راهنما و عملکرد اسکور آهنگ تخصیص داده می شود .به عالوه،
تنظیمات اینجا همچنین مشخص می کند کدام کانال ها به دکمه های ] (TRACK 1) [TR1و
] (TRACK 2) [TR2تخصیص داده شده است.

]/[6 
][7 

AUTO CH SET

هنگامی که روی " "ONتنظیم شود ،به صورت اتوماتیک کانال های  MIDIمناسب را برای
بخش های دست-راست و دست-چپ که در داده های آهنگ تجاری از پیش برنامه ریزی شده
است ،تخصیص می دهد .به طور معمول این باید روی " "ONتنظیم شود.
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صفحه OTHERS
روش تکرار پخش را مشخص می کند.

][G

REPEAT MODE

][I

FAST
FORWARD
TYPE

]/[2 
][3 

LYRICS
LANGUAGE

]/[4 
][5 

QUICK START

بر روی برخی از داده های آهنگ های موجود در بازار ،تنظیمات معینی مربوط به آهنگن
(مانند انتخاب صدا ،سطح صدا ،غیره) در اولین اندازه ،قبل از داده های نت های واقعی ضبط
شده است .زمانیکه شروع سریع بر روی " "ONتنظیم شده باشد ،دستگاه تمام داده های اولیه
غیر نت آهنگ را با باالترین سرعت ممکن خوانده سپس بصورت اتوماتیک آهسته شده و به
تمپو مناسب در اولین نت می رود .این به شما اجازه می دهد که پخش را با حداکثر سرعت
ممکن و حداقل مکث برای خواندن داده ها آغاز کنید.

]/[6 
][7 

( P.A.T.فن آوری
دستیار اجرا)

نگاه کنید به صفحه .150

 :OFFتمام آهنگ انتخاب شده را پخش کرده ،سپس متوقف می شود.
 :SINGLEتمام آهنگ انتخاب شده را بصورت تکراری پخش می کند.
 :ALLتمام آهنگ های موجود در پوشه آهنگ مشخص شده را بصورت تکراری پخش می
کند.
 :RANDOMتمام آهنگ های موجود در پوشه آهنگ مشخص شده را بصورت تکراری و
تصادفی پخش می کند.
نوع جلو بردن سریع را هنگام فشردن دکمه ] (FF) [Hدر طول پخش آهنگ مشخص می
کند.
 :JUMPیک بار فشار دادن سریع دکمه ] [Hموقعیت پخش را بدون صدا روی معیار
بعدی تنظیم می کند .نگه داشتن دکمه ] [Hبه صورت پیوسته رو به جلو جابجا می کند.
 :SCRUBفشار دادن و نگه داشتن ] [Hمی نوازد و آهنگ را با با سرعت باال اجرا می
کند.
زبان نمایش داده شده در صفحه نمایش ترانه را مشخص می کند.
 :AUTOهنگامی که زبان در داده های آهنگ مشخص شده باشد ،ترانه ها بر طبق آن نمایش
داده می شود .هنگامی که زبان در داده های آهنگ مشخص نشده باشد ،زبان ترانه ها به
عنوان بین المللی در نظر گرفته می شود.
 :INTERNATIONALترانه های نمایش داده شده را به یک زبان غربی نمایش می دهد.
 :JAPANESEترانه های نمایش داده شده را به زبان ژاپنی نمایش می دهد.

تمرین صفحه کلید و آواز با استفاده از عملکرد راهنما
با عملکرد راهنما ،دستگاه زمان بندی الزم برای اجرای نت ها را در صفحه اسکور برای سهولت یادگیری نمایش می دهد .این دستگاه همچنین
دارای ابزارهای آسانی برای تمرین آواز است که به شما اجازه می دهد زمان بندی اجرای آهنگ را مطابق با اجرای آوازتان تنظیم کنید.

1

آهنگ دلخواه را برای تمرین صفحه کلید یا آواز خواندن انتخاب کنید.

2

صفحه نمایش تنظیمات را فراخوانی کنید.
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3

از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب راهنمای دلخواه استفاده کنید.

حالت های راهنما برای تمرین صفحه کلید
•Follow Lights

زمانیکه این نوع انتخاب شده باشد ،پخش آهنگ متوقف شده ،منتظر شما برای نواختن نت های صحیح می ماند .زمانیکه شما نت ها را
بصورت صحیح نواختید ،پخش آهنگ ادامه پیدا می کند .نورها را دنبال کنید برای سری های  Yamaha Clavinovaتوسعه داده شده
است .این عملکرد برای مقاصد آموزشی و تمرین بوده ،با المپ های توکار بر روی صفحه کلید ،نت هایی را که باید نواخته شوند نشان
می دهد .حتی اگر  PSR-A3000دارای این المپ ها نباشد ،شما می توانید این عملکرد را با دنبال کردن نشانه های نمایش داده شده در
کتابچه نت با عملکرد اسکور آهنگ ،استفاده کنید.

•Any Key

•Your Tempo

شبیه "نروها را دنبال کنید" ،با این تفاوت که اجرای آهنگ با سرعت نواختن شما هماهنگ می شود.

اه گنهآ

با این عملکرد ،شما می توانید ملودی یک آهنگ را فقط با فشار دادن یک کلید (هر کلیدی را فشار دهید) بموقع همراه با ریتم بنوازید .پخش
آهنگ متوقف شده و منتظر نواختن هر کلیدی توسط شما می ماند .به آسانی یک کلید از صفحه کلید را همراه با موسیقی نواخته و پخش
آهنگ ادامه پیدا می کند.

3

حالت راهنما برای آواز خواندن
•Karao-Key

این عملکرد به شما اجازه می دهد که زمانبندی نواختن آهنگ را فقط با یک انگشت کنترل کنید ،در حالی که شما در حال خواندن آواز
هستید .این برای آوازخواندن برای اجرای خودتان مفید است .پخش آهنگ متوقف شده و منتظر خواندن شما می ماند .به آسانی یک کلید از
صفحه کلید را نواخته (نواختن صفحه کلید صدایی تولید نمی کند) و پخش آهنگ ادامه پیدا می کند.

4

دکمه ] [GUIDEرا روشن کنید.

5

صفحه نمایش اسکور را با فشار دادن دکمه ] [SCOREفراخوانی کنید.

6

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا برای شروع پخش فشار دهید.

7

نواختن صفحه کلید یا آواز خواندن را همراه با حالت راهنما که در قدم  3انتخاب کردید ،تمرین کنید.

دکمه ] (STOP) [Jرا برای توقف پخش فشار دهید.
توجه می توانید تنظیمات راهنما را بعنوان بخشی از داده های آهنگ ذخیره سازی کنید (صفحه  .)158برای آهنگ هایی که تنظیمات راهنمای آنها ذخیره شده است ،عملکرد
راهنما بصورت اتوماتیک روشن شده و تنظیمات مربوطه زمانی که آهنگ انتخاب شده باشد ،فراخوانی خواهد شد.
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نواختن بخش ها با فن آوری دستیار اجرا
این ویژگی به شما اجازه می دهد تا بخش های خودتان را در صفحه کلید همراه با اجرای آهنگ بنوازید و کاری کنید که صدایی عالی داشته باشند
(حتی اگر نت هایی اشتباه را بنوازید).

1

2

یک آهنگ حاوی داده های آکورد را انتخاب کنید.
فن آوری دستیار اجرا تنها به آهنگی که حاوی داده های آکورد است اعمال می شود .برای اطمینان از این که آهنگ انتخاب شده حاوی داده
های آکورد است یا خیر ،به صفحه اصلی برگردید و سپس پخش را شروع کنید .اگر آهنگ فعلی حاوی داده های آکورد باشد ،صفحه اصلی
نوع آکورد فعلی را نشان می دهد .پس از توقف پخش ،به مرحله بعدی بروید.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB[F] OTHERS ← [H] SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

3

از دکمه های ] [7 ]/[6 برای روشن کردن "( "P.A.T.فن آوری دستیار اجرا) استفاده کنید.

4

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا برای شروع پخش فشار دهید.

5

با صفحه کلید بنوازید.

6

همراه با پخش آهنگ ،در حالی که عبارت ها یا آکوردهای مختلفی را با سمت راست می نوازید ،سعی کنید خط بم را با قسمت سمت چپ
بنوازید .حتی اگر ندانید چه نت هایی را باید بنوازید ،نگران نباشید و هر کلیدی را دوست دارید بنوازید! صرف نظر از نت هایی که در
واقع می نوازید ،تنها نت هایی که هارمونی "درست" دارند و مطابق آکورد فعلی هستند به صدا در می آیند .آکورد فعلی در صفحه اصلی
نمایش داده می شود.

دکمه ] (STOP) [Jرا برای توقف پخش فشار دهید.
پس از اتمام نواختن ،مطمئن شوید که  P.A.T.را خاموش کنید.
توجه انتخاب آهنگ دیگر  P.A.T.را به حالت خاموش برمی گرداند.
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ساخت/ویرایش آهنگ (ایجاد کننده آهنگ)
قسمت عملیات ابتدایی توضیح می دهد که چگونه یک آهنگ اصلی را با ضبط اجرای صفحه کلیدتان ضبط کنید ("ضبط همزمان" نامیده می
شود) .قسمت ویژگی های پیشرفته توضیح می دهد که چگونه یک آهنگ اصلی را با وارد کردن نت ها به صورت یک به یک ایجاد کنیدن
(که "ضبط مرحله ای" نام دارد) و چگونه یک آهنگ را که ً
قبال ایجاد شده است ،با ویرایش پارامترهای جزئی بهبود ببخشید.

¾¾ضبط همزمان و ضبط مرحله ای
هنگام ساخت یک آهنگ ،این دو روش ضبط قابل دسترسی هستند .با ضبط همزمان ،این دستگاه داده های اجرا را همزمان با نواختن ضبط می
کند .در روش ضبط مرحله ای ،می توانید اجرایتان را با "نوشتن" هر بخش در یک زمان ترکیب نمایید.
این بخش به طور عمده به دستورالعمل های مربوط به ضبط مرحله ای می پردازد.

¾¾ساختار داده های آهنگ
یک آهنگ متشکل از  16کانال  MIDIمی باشد .می توانید داده های یک آهنگ را با ضبط اجرای خودتان در یک کانال یا کانال های خاص به
صورت همزمان و یا با اجرای ضبط مرحله ای ،بسازید.
آهنگ

ضبط قطعه

(تنظیمات پیش فرض)

اجرای صفحه کلید

کانال 1

راست 1

ضبط همزمان:

کانال 2

چپ

کانال 3

راست 2

ضبط مرحله ای:

کانال 4

-

کانال 5

چندپدی 1

کانال 6

چندپدی 2

کانال 7

چندپدی 3

کانال 8

چندپدی 4

کانال 10

ریتم 2

کانال 11

بم

کانال 12

آکورد 1

کانال 13

آکورد 2

کانال 14

پد

کانال 15

عبارت 1

کانال 16

عبارت 2

به صورت پیش فرض اجرای صفحه کلیدتان در کانال های  MIDI 3-1ضبط خواهد شد.
بدون مشخص کردن بخش صفحه کلید ،می توانید ملودی ها و نت ها را در صفحه نت نگاری موسیقی به
صورت یک به یک وارد کانال دلخواه کنید.

اه گنهآ

کانال 9

ریتم 1

3

پخش چندپدی

ضبط همزمان:

به صورت پیش فرض پخش چند پدی تان در کانال های  MIDI 8-5ضبط خواهد شد.

ضبط مرحله ای:

رویدادهای پخش چندپدی را نمی توان از طریق ضبط مرحله ای وارد کرد.

پخش سبک

ضبط همزمان:

به صورت پیش فرض پخش سبک در کانال های  MIDI 16-9ضبط خواهد شد.

ضبط مرحله ای:

پس از وارد کردن رویدادهای تغییر آکورد/تغییر قسمت ،دکمه ] (EXPAND) [Fرا فشار دهید تا داده های
نت را در کانال های  MIDI 16-9ضبط کنید.

اجرایی سیستم
Lyrics

¾¾ساختار نمایش ایجاد کننده آهنگ

صفحه نمایش ایجاد کننده آهنگ را می توانید با ] [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTIONفراخوانی
کنید.

هفت صفحه (زبانه) در صفحه ایجاد کننده آهنگ وجود دارد.
• •.........REC MODEبرای ضبط یک آهنگ .نگاه کنید به صفحه .159
• •................SETUPبرای انتخاب تنظیمات صفحه جهت ضبط در باالی آهنگ .نگاه کنید به صفحه .158
• •...........CHANNELبرای ویرایش رویدادهای کانال .نگاه کنید به صفحه .162
• •...............CHORDبرای ضبط آکوردها و بخش ها با زمان بندی دقیق (صفحه  )155یا ویرایش آن ها (صفحه .)165

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

7/22/2015 1:27:53 PM

151

12psra3000_fa_om.indb 151

• •.....................1-16برای ضبط ملودی ها (ضبط مرحله ای؛ زیر را نگاه کنید) یا ویرایش ملودی های ضبط شده (صفحه .)165
• •...............SYS/EX.برای ویرایش رویدادهای اجرایی سیستم (تمپو ،فاصله زمانی ،غیره) .نگاه کنید به صفحه .165
• •................LYRICSبرای وارد کردن/ویرایش نام یک آهنگ و ترانه .نگاه کنید به صفحه .165

ضبط ملودی ها (ضبط مرحله ای)

1

2

دکمه های  [REC] SONGو (STOP) [J] SONGرا بطور همزمان فشار دهید.
یک آهنگ خالی ("آهنگ جدید") جهت ضبط فرا خوانی می شود.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E][F] 1-16 ← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

3

دکمه ] [Fرا برای انتخاب کانال جهت ضبط انتخاب کنید.

4

دکمه ] (STEP REC) [Gرا برای فراخوانی صفحه نمایش  STEP RECORDفشار دهید.

5

با استفاده از دکمه های ] [J]–[Aو ] [8 ]–[1 همچنین صفحه کلید ،ضبط مرحله ای را شروع کنید.
برای دستورالعمل های تخصصی به مثال ذکر شده در صفحه  154مراجعه کنید.

هنگامی که یک نت نواخته می
شود ،موقعیت (بار:ضربه:کالک)،
نام نت ،سرعت و طول به ترتیب
فهرست می شود.

152
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]/[B]/[A
][C

نشانگر را در فهرست جابجا می کند.

][G

سرعت (بلندی صدا) را برای نت نواخته شده تعیین می کند .مقدار سرعت را می توان در
محدوده ای بین  1تا  127تعیین کرد .هرچه مقدار سرعت باالتر باشد ،صدا بلندتر می شود.
 :KBD.VELسرعت واقعی حاصله
127 :fff
111 :ff
95 :f
79 :mf
63 :mp
47 :p
31 :pp
15 :ppp
زمان گیت (طول نت) را برای نتی که باید نواخته شود تعیین می کند.

][H

%80 :Normal
%99 :Tenuto
%40 :Staccato
%20 :Staccatissimo
 :Manualزمان گیت (طول نت) می تواند با استفاده از دکمه چرخان  DATAروی هر
درصد دلخواهی تنظیم شود.

3
اه گنهآ

نوع نتی را که باید نواخته شود تعیین می کند :نرمال ،نقطه دار یا سه گانه.

][I
][J

DELETE

داده های خط فعلی را حذف می کند.

][1 

BAR

][2 

BEAT

موقعیت نتی را که باید نواخته شود تنظیم می کند .توجه کنید که یک نت یک چهارم رزولوشن
 1,920کالک را دارد.

][3 

CLOCK

]–[4 
][8 

طول نتی را که باید نواخته شود تعیین می کند :نت کامل ،نت یک دوم ،نت یک چهارم ،نت
یک هشتم یا نت یک شانزدهم.

6

برای بازگشت به باالی آهنگ ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار دهید (یا دکمه ] [Cرا فشار دهید) ،و سپس آهنگ تازه
نواخته شده را با فشردن دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/ Kبشنوید.

7

دکمه ] [EXITرا برای خروج از صفحه نمایش ضبط مرحله ای فشار دهید.

8

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.
برای جزئیات ،به صفحه 28مراجعه کنید.
اعالمیه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،آهنگ دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های آهنگ ضبط شده از بین می روند.
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مثالی از ضبط مرحله ای — ملودی ها (دستورالعمل های جزئی از مرحله  5در صفحه )152

* شماره های نشان داده شده در دفترچه مربوط به شماره
مرحله عملیات زیر می باشد.

در این مثال ،بخاطر داشته باشید که یکی از مراحل پایین نگهداشتن یکی از دکمه ها در حین انجام کار می باشد.
قبل از اجرای دستورالعمل های زیر ،صدای مطلوب را در صفحه نمایش  STEP RECORDانتخاب کنید .توجه کنید که تنها عملیات انتخاب
صدا و ورود نت در طول ضبط مرحله ای امکان پذیر است.
توجه از آنجا که ممکن است طول نت واقعی (تعیین شده از طریق زمان گیت) با طول نت در نت نگاری فرق داشته باشد ،اسکور آهنگ ضبط شده در اینجا ممکن است با نت نگاری
باال فرق داشته باشد.

1

اولین و دومین نت را با یک حرکت سریع بین نت بنوازید.

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

دکمه ] [Gرا برای انتخاب " "fفشار دهید.
دکمه ] [Hرا برای انتخاب " "Tenutoفشار دهید.
دکمه ] [Iرا برای انتخاب نوع نت " "dottedفشار دهید.
با استفاده از دکمه های ] [6 طول نت یک چهارم نقطه دار را انتخاب کنید.
کلید  C3را بنوازید.

این کار اولین نت را می نوازد.

6-1
7-1
8-1

دکمه ] [Iرا برای انتخاب نوع نت " "normalفشار دهید.
دکمه ] [7 را برای انتخاب طول نت یک هشتم فشار دهید.
کلید  D3را بنوازید.

این کار دومین نت را می نوازد.

2

نت های بعدی را بنوازید و منقطع شدن را اعمال کنید.

1-2
2-2
3-2

دکمه ] [Hرا برای انتخاب "استاکاتو" فشار دهید.
دکمه ] [6 را برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.
کلیدهای  E3و F3را به ترتیب بنوازید.

این کار اولین اندازه را می نوازد.

3

154
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برای نواختن یک وقفه نت-یک چهارم ،دکمه ] [6 را مجدداً فشار دهید.
برای نواختن بقیه ،از دکمه های ] [8 ]–[4 استفاده کنید( .دکمه را برای انتخاب بقیه موارد یکبار فشار داده ،و یکبار دیگر
برای وارد کردن آن فشار دهید ).نشانه  BAR:BEAT:CLOCKبه شما اجازه می دهد مطمئن شوید که یک وقفه دارای طول نت مشخص
نواخته شده است.
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4

نت های بعدی را بنوازید و یک تای را اعمال کنید.

1-4
2-4
3-4

دکمه ] [Gرا برای انتخاب " "mp.فشار دهید.
دکمه ] [Hرا برای انتخاب " "Normalفشار دهید.
در حالیکه کلید  G3روی صفحه کلید را نگه داشته اید ،دکمه ] [6 را فشار دهید.

4-4

همچنان که در کلید  G3را نگه داشته اید ،کلید  C4را فشار دهید.

5-4

در حالیکه کلیدهای  G3و  C4روی صفحه کلید را نگه داشته اید ،دکمه ] [5 را فشار دهید.

این عملیات موقعیت ورودی را از ضربه دوم فعلی به ضربه سوم بعدی منتقل می کند .کلید  G3را ً
فعال رها نکنید .در حال اجرای
مراحل زیر همچنان آن را نگه دارید.
کلید های  C3و  G3را ً
فعال رها نکنید .هنگام انجام مرحله بعد ،نت ها را همچنان نگه دارید.

پس از فشار دادن دکمه ،کلیدها را رها کنید.

3

این کار نت های  G3را می نوازد و نت های  C4همان طور که در صفحه قبل در نت مگاری نشان داده شد ،نواخته می شود.

در ضبط مرحله ای ،می توانید زمان بندی دقیق تغییر آکوردها و قسمت های سبک فعلی را (همچون مقدمه ،اصلی و پایانی) را روی صفحه
نمایش تکی ضبط کنید .پس از اتمام عملیات7ها ،اطالعات یا رویدادهای ضبط شده به نت های  MIDIیا داده های آهنگ تبدیل می شوند.

1

اه گنهآ

ضبط آکورد ها (ضبط مرحله ای)

دکمه های  [REC] SONGو (STOP) [J] SONGرا بطور همزمان فشار دهید.
یک آهنگ خالی ("آهنگ جدید") جهت ضبط فرا خوانی می شود.
	هجوتانتخاب یک آهنگ خالی تنظیمات صفحه را شروع می کند.

2

سبکی را که می خواهید در آهنگ استفاده کنید ،انتخاب نمایید.

3

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

4

]TAB [E][F] CHORD ← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

دکمه [ )STEP REC( ]Gرا برای فراخوانی صفحه نمایش  STEP RECORDفشار دهید.
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5

با استفاده از دکمه های ] [J]–[Aو] [8 ]–[1 همچنین صفحه کلید ،ضبط مرحله ای را شروع کنید.
برای دستورالعمل های تخصصی به مثال ذکر شده در زیر مراجعه کنید.

برای اطالع از جزئیات درباره این
دکمه ها ،به صفحه 153مراجعه کنید.

6

برای بازگشت به باالی آهنگ ،دکمه  (STOP) [J] SONGرا فشار دهید (یا دکمه ] [Cرا فشار دهید) ،و سپس آهنگ تازه
نواخته شده را با فشردن دکمه ] (PLAY/PAUSE) [F/ Kبشنوید.

7

دکمه ] [EXITرا برای خروج از صفحه نمایش ضبط مرحله ای فشار دهید.

8

برای تبدیل داده هايی ضبط شده به نت های ( MIDIداده های آهنگ) ،دکمه ] (EXPAND) [Fرا فشار دهید.

9

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.
برای جزئیات ،به صفحه 28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،آهنگ دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های آهنگ ضبط شده از بین می روند.

مثالی از ضبط مرحله ای—آکورد (دستورالعمل های جزئی از مرحله  5در باال)
توجه این مثال از سبکی در زمان  4/4استفاده می کند.

MAIN B

BREAK

C

G7

F

MAIN A

G

F

C
* شماره های نشان داده شده در دفترچه مربوط به شماره مرحله عملیات
زیر می باشد.

قبل از اجرای دستورالعمل های زیر ،مطمئن شوید که دکمه ] [AUTO FILL INخاموش است ،زیرا هیچ تکمیل کننده ای در مثال نت نگاری
باال گنجانده نشده است.
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1

آکوردها را برای قسمت  Main Aبنوازید.

1-1
2-1
3-1

2

دکمه  [A] STYLE CONTROL MAIN VARIATIONرا فشار دهید.
دکمه ] [5 را برای انتخاب طول نت یک دوم فشار دهید.
آکوردهای  F ،Cو Gاز قسمت آکورد روی صفحه کلید را بنوازید.
C

C

C

F

F

F

G

G

G

آکوردها را برای قسمت  Breakبنوازید.
دکمه  [BREAK] STYLE CONTROLرا فشار دهید.
دکمه ] [6 را برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.
آکوردهای  Fو  G7را از قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.

F

اه گنهآ

1-2
2-2
3-2

F

G7

٣-٢

3
F

7G

١-٢٢-١

٢-٢

٢-٢

١-٢

G7

٢٣-٢
-٣

٢-٢

توجه اگر می خواهید قسمت تکمیل کننده را ضبط کنید ،دکمه ] [AUTO FILL INرا روشن کنید ،سپس یکی از دکمه های ] MAIN VARIATION [A]–[Dرا فشار دهید.

3

آکوردها را برای قسمت  Main Bبنوازید.

1-3
2-3
3-3

دکمه  [B] STYLE CONTROL MAIN VARIATIONرا فشار دهید.
دکمه ] [4 را برای انتخاب طول نت کامل فشار دهید.
دکمه آکورد  Cرا از روی قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.

C

C

C
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انتخاب داده های تنظیمات جهت ضبط در باالی آهنگ.
تنظیمات کنونی از صفحه نمایش کنسول ترکیبی و سایر تنظیمات پانل می توانند روی باالترین موقعیت آهنگ بعنوان یک داده تنظیم شده ضبط
گردند .تنظیمات پانل که در اینجا ضبط شده اند هنگامیکه آهنگ شروع شود ،بطور اتوماتیک فراخوانی می گردند.

1

آهنگی را که می خواهید داده های تنظیم شده در آن ضبط شود ،انتخاب کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB[E][F] SETUP ← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

۴

۵

3

دکمه  (STOP) [J] SONGرا برای حرکت دادن مکان آهنگ به باالی آهنگ فشار دهید.

4

داده های تنظیم شده ای را که باید ضبط شود ،مشخص کنید.
]–[1 
][3 

SELECT

]/[4 
][5 

MARK ON

]/[4 
][5 

MARK OFF

مشخص می کند کدام ویژگی های پخش و عملکردها همراه با آهنگ انتخاب شده ،به صورت
اتوماتیک فراخونی خواهد شد .موارد انتخاب شده در اینجا را می توان تنها در باالی آهنگ
ضبط کرد ،به جز .KEYBOARD VOICE
 :VOICE, VOLUME, PAN, FILTER, EFFECT, TEMPO, EQتمپو و
کلیه تنظیمات ساخته شده توسط تنظیم کنسول ترکیبی را ضبط می نماید.
 :KEYBOARD VOICEتنظیم پانل شامل صدای انتخاب شده از بخش صفحه کلید
( RIGHT 1,2و )LEFTو وضعیت های روشن/خاموش را ضبط می کند.
تنظیمات پانل ضبط شده موجود در این قسمت مشابه همانی است که در تنظیم تک
لمسی به حافظه سپرده شده است .این را می توانید در هر جایی از آهنگ ضبط کنید،
که به شما اجازه می دهد تا صداها را در وسط یک آهنگ تغییر دهید.
 :LYRICS SETTINGتنظیمات موجود در صفحه نمایش ترانه را ضبط می کند.
 :SCORE SETTINGتنظیمات موجود در صفحه نمایش امتیاز دهی را ضبط می
کند.
 :GUIDE SETTINGتنظیمات عملکردهای راهنما شامل تنظیمات روشن/خاموش
راهنما را ضبط می کند.

5
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6

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.
برای جزئیات ،به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،آهنگ دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های آهنگ ضبط شده از بین می روند.

ضبط مجدد یک قسمت خاص — پانچ داخل/خارج
هنگام ضبط مجدد یک قسمت خاص از آهنگی از پیش ضبط شده ،از عملکرد پانچ  OUT/INاستفاده نمایید .در این روش ،فقط داده های ما بین
نقطه پانچ داخل و نقطه پانچ خارج توسط داده ضبط شده جدید بازنویسی می گردد .در نظر داشته باشید که نت های قبل و بعد از نقاط پانچ داخل/
خارج روی آن ضبط نمی شوند ،مگر اینکه شما پخش نرمال آنها را که راهنمای زمانی شما در پانچ داخل/خارج هستند بشنوید.
توجه عملکرد راه انداز سبک (صفحه  )112را نمی توان هنگام ضبط روی داده های موجود (صداگذاری مجدد) استفاده کرد.

1

آهننگ مورد نظر را برای ضبط مجدد انتخاب کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

3

]TAB [E] REC MODE ← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

3

تنظیمات مربوط به ضبط را مشخص کنید.

اه گنهآ

]–[1 
][3 

REC START
(پانچ داخل)

]–[4 
][6 

REC END
(پانچ خارج)

زمان بندی پانج داخل را مشخص کنید.
 :NORMALضبط مجدد هنگامی شروع می شود که پخش آهنگ از طریق دکمه
 (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGشروع شود یا هنگامی که صفحه کلید را در
حالت آماده بکار سنکرو می نوازید.
 :FIRST KEY ONآهنگ به طور عادی پخش می شود ،سپس ضبط مجدد ،به محض
اینکه صفحه کلید را می نوازید آغاز می گردد.
 :PUNCH IN ATآهنگ به طور عادی تا ابتدای نقطه اندازه گیری پانچ داخلی
مشخص شده پخش می شود ،سپس مجددا ضبط شده از آن نقطه شروع می گردد.
اندازه گیری پانچ داخلی را می توانید با فشار دادن دکمه ] [3 تنظیم نمایید.
زمان بندی پانج خارج را مشخص کنید.
 :REPLACE ALLاین عملکرد کلیه داده ها را بعد از نقطه ای که ضبط در آن
متوقف شده است پاک می کند.
 :PUNCH OUTموقعیت آهنگ در لحظه متوقف شدن ضبط به نقطه پانچ خارجی
معروف است .این تنظیم کلیه داده ها را بعد از متوقف شدن ضبط نگه می دارد.
 :PUNCH OUT ATضبط مجدد واقعی تا ابتدای نقطه پانچ خارجی مشخصی ادامه
می یابد (تنظیم شده توسط دکمه صفحه نمایش 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 گیری پانچ خارجی را می توانید با فشار دادن دکمه
] [6 تنظیم نمایید.
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]/[7 
][8 

PEDAL PUNCH
IN/OUT

هنگامیکه این وضعیت روی  ONقرار داشته باشد ،می توانید از پدال پایی  2برای کنترل نقاط
پانچ داخلی و پانچ خارجی استفاده نمایید .هنگامی که آهنگی پخش می شود ،فشار دادن (و نگه
داشتن) لحظه ای پدال پایی  2عملکرد ضبط پانچ داخلی را امکان پذیر می سازد ،چنانچه پدال
را رها کنید ضبط متوقف می شود (پانچ خارجی) .شما در خالل پخش ،هر زمان که مایل
باشید ،جهت ضبط مجدد پانچ داخلی/خارجی می توانید پدال پایی  2را فشار داده و رها کنید.
توجه داشته باشید که هرگاه عملکرد پدال پانچ داخل/خارج بر روی  ONقرار بگیرد عملکرد
کنونی اختصاص داده شده به پدال پایی  2لغو می شود.
توجه

اجرای پدال پانچ 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 کنترل عوض کنید (صفحه .)191

4

در حالی که دکمه  [REC] SONGرا نگه داشته اید ،دکمه تراک دلخواه را فشار دهید.

5

دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONGرا برای شروع ضبط پانچ داخلی/خارجی فشار دهید.

6

مطابق تنظیمات مرحله  ،3صفحه کلید را میان نقاظ پانچ داخلی و پانچ خارجی بنوازید .به مثال های مربوط به تنظیمات مختلف که در زیر
همراه با تصویر توضیح داده شده است ،مراجعه کنید.

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.
برای جزئیات ،به صفحه 28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،آهنگ دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های آهنگ ضبط شده از بین می روند.
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مثال هایی از عملکرد ضبط مجدد توسط تنظیمات مختلف پانچ داخل/خارج

این وسیله دارای راههای متفاوت زیادی جهت استفاده از عملکرد پانچ داخل/خارج می باشد .توضیحات زیر مکان های اندازه گیری شده
مختلف ضبط شده انتخابی را با مقیاس هشت تایی بیان می کند.
داده اصلی

* 1اگر می خواهید از ردیف سوم در
این تنظیمات مجدداً ضبط کنید،
موقعیت آهنگ را روی ردیف سوم
قرار دهید و سپس برای جلوگیری
از ضبط روی ردیف های ،2-1
شروع به ضبط کنید.

8

7

* 2برای خاتمه دادن به ضبط ،دکمه
] [RECرا در انتهای ردیف 5
فشار دهید.

8

7

6

5

4

3

خاتمه ضبط *2

شروع ضبط بازنویسی شده *1
5

4

3

5

4

3

شروع ضبط بازنویسی شده *1

خاتمه ضبط بازنویسی شده /نواختن داده اصلی
8

7

8

7

6

خاتمه ضبط *2

2

2

5

4

3

2

برای شروع ضبط بازنویسی شده صفحه
کلید را بنوازید
4

3

برای شروع ضبط بازنویسی شده صفحه
خاتمه ضبط *2
کلید را بنوازید
5

4

3

2
حذف شده

2

8

7

خاتمه ضبط *2
5

4

2

2

شروع ضبط بازنویسی شده

خاتمه ضبط *2
6

5

خاتمه ضبط بازنویسی شده /نواختن داده اصلی
داده ضبط شده قبلی
داده ضبط شده جدید
داده پاک شده

8

7

6

4

2

5

4

1

1

پخش
داده اصلی
1

پخش
داده اصلی

شروع ضبط بازنویسی شده
3

1

پخش
داده اصلی
حذف شده

3

پخش
داده اصلی
پخش
داده اصلی

شروع ضبط بازنویسی شده
3

1

2

1

NORMAL
PUNCH OUT
NORMAL
PUNCH OUT AT=006
FIRST KEY ON
REPLACE ALL
FIRST KEY ON
PUNCH OUT
FIRST KEY ON
PUNCH OUT AT=006
PUNCH IN AT=003
REPLACE ALL
PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT
PUNCH IN AT=003
PUNCH OUT AT=006
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3
اه گنهآ

8

7

5

4

3

1

پخش
داده اصلی

برای شروع ضبط بازنویسی شده صفحه
خاتمه ضبط بازنویسی شده/نواختن داده اصلی
کلید را بنوازید
6

1

شروع ضبط بازنویسی شده *1

5

6

1

NORMAL
REPLACE ALL

حذف شده

خاتمه ضبط *2
6

2

1

تنظیمات REC START
تنظیمات REC END
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ویرایش اجراهای کانال مربوط به داده های آهنگ موجود
شما می توانید عملکردهای مفید بسیاری را به داده هایی که ً
قبال ذخیره شده است ،همچون کوانتیزه کردن و جابجایی در صفحه CHANNEL
اعمال کنید.

1

آهنگی را که می خواهید ویرایش شود انتخاب کنید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

3

]TAB [E][F] CHANNEL ← [B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

برای انتخاب منوی ویرایش از دکمه های ] [B]/[Aاستفاده کنید و سپس با استفاده از دکمه های ] ،[8 ]–[1 داده ها
را ویرایش کنید.
برای جزئیات بیشتر در مورد منوی ویرایش و تنظیمات قابل دسترسی ،به صفحات  164–163نگاه کنید.

4
5

دکمه ] (EXECUTE) [Dراجهت اجرای عملکرد برای صفحه نمایش کنونی فشار دهید.
پس از خاتمه کار این دکمه به " "UNDOتغییر می یابد ،چنانچه شما از نتیجه کار راضی نمی باشید ،این عملکرد به شما امکان می دهد
داده اصلی را بازیابی کنید .عملکرد باطل کردن دارای فقط یک سطح بوده؛ فقط عملیات قبلی را می توان باطل کرد.

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.
برای جزئیات ،به صفحه  28مراجعه کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،آهنگ دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های آهنگ ضبط شده از بین می روند.
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1 QUANTIZE

عملکرد کوانتیزه به شما امکان می دهد که زمان تمامی نتها را در یک کانال تنظیم نمایید .برای مثال ،اگر قطعه موسیقی نشان داده شده در
زیر را ضبط می کنید ،ممکن است با دقت کامل اجرا نکنید و اجرای شما کمی جلوتر یا عقب تر از اجرای دقیق آن باشد .عملکرد کوانتیزه
راهی آسان برای تصحیح آن است.

]–[4 
][6 

SIZE

اندازه کوانتیزه (رزولوشن) را انتخاب می کند .برای نتیجه بهینه ،شما باید اندازه کوانتیزه را
مطابق با میزان کوتاه ترین نت موجود در کانال تنظیم نمایید .به عنوان مثال ،اگر هشتمین نت
کوتاه ترین نت کانال می باشد ،شما باید از نت هشتم جهت اندازه کوانتیزه شدن استفاده نمایید.

]/[7 
][8 

STRENGTH

پس از کوانتزاسیون نت 8/1

طول نت یک چهارم

تنظیمات:
نت 4/1

نت 8/1

نت 16/1

نت 32/1

نت 4/1
سه گانه

نت 8/1
سه گانه

نت 16/1
سه گانه

نت 8/1+
نت سه گانه *8/1

نت +16/1
نت سه گانه *8/1
نت +16/1
نت سه گانه *16/1

سه تنظیم کوانتیزه شده با عالمت ستاره (*) کاربرد استثنایی دارند ،چرا که آن ها امکان
کوانتیزه کردن همزمان مقادیردو نت متفاوت را می دهد .به عنوان مثال ،هنگامی که 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 ،تمام 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 نمایید ،هر دو نت های سه گانه
و مستقیم به طور صحیح کوانتیزه می گردند.

3
اه گنهآ

]/[2 
][3 

CHANNEL

کانال  MIDIرا جهت کوانتیزه شدن در داده های آهنگ تعیین می کند.

تعیین می کند که نت ها با چه قدرتی کوانتیزه خواهند شد .تنظیم روی  %100زمان بندی دقیق
را ایجاد می کند .اگر میزان کمتر از  %100انتخاب شود ،نت ها مطابق با درصد مشخص شده
با ضریبهای خاصی به سمت جلو حرکت می کنند .به کارگیری کوانتزاسیون کمتر از %100
به شما امکان می دهد که در حین ضبط برخی از صداهای قابل شنیدن توسط "انسان" را حفظ
نمایید.
داده اصلی
(با فرض  4/4متر)

طول نت یک چهارم

قدرتن
کوانتزاسیون =100
قدرتن
کوانتزاسیون =50
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2 DELETE

داده کانال خاصی را در یک آهنگ می توان پاک نمود .با استفاده از دکمه های ] [8 ]–[1 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 شما امکان می دهد داده دو کانال را با هم میکس کرده و نتیجه را در کانالی متفاوت قرار دهید .این عملکرد همچنین امکان
می دهد که داده یک کانال را روی کانال دیگری کپی کنید.
]/[2 
][3 

SOURCE 1

کانال  )16-1( MIDIرا برای میکس کردن انتخاب می نماید .کلیه اجراهای  MIDIاز کانال
مشخص شده در اینجا روی کانال مقصد کپی می شوند.

]/[4 
][5 

SOURCE 2

کانال  )16-1( MIDIرا برای میکس کردن انتخاب می نماید .تنها اجراهای  MIDIاز کانال
مشخص شده در اینجا روی کانال مقصد کپی می شوند .عالوه بر مقادیر ( ،)16-1یک تنظیم
" "COPYوجود دارد که به شما امکان می دهد داده را از منبع  1روی کانال مقصد کپی
نمایید.

]/[6 
][7 

DESTINATION

کانالی را مشخص می کند که نتایج میکس یا کپی روی آن قرار خواهد گرفت.

4 CHANNEL TRANSPOSE

این عملکرد به شما امکان می دهد که داده ضبط شده از کانالی نامعلوم را نهایتا تا دو اکتاو و با یک نیم گام افزایش یا کاهش دهید.
توجه مطمئن شوید که کانال های  9و  10را جابجا نکنید .به طور کلی ،کیت های درام به این کانال ها تخصیص داده می شود .اگر کانال کیت های درام را جابجا کنید ،دستگاه
های تخصیص داده شده به هر کلید تغییر خواهد کرد.
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][F

CH 9–16/CH 1–8

صفحه نمایش دو کانال را تغییر می دهد .کانال های  8-1و کانال های .16-9

][G

ALL CH

برای تنظیم تمام کانال ها به طور همزمان بر روی یک مقدار ،در حالی این کلید را پایین نگه
داشته اید ،جابجایی کانال را برای یکی از کانال ها تنظیم کنید.
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ویرایش رویدادهای آکورد ،نت ها ،رویدادهای اجرایی سیستم و ترانه ها
می توانید رویدادهای آکورد ،رویدادهای نت ،رویدادهای اجرایی سیستم و ترانه7ها را به همین روش در صفحه های نمایش مربوطه انجام دهید:
 SYS/EX ،16-1 ،CHORDو  .LYRICSاینها صفحات نمایش "فهرست رویداد" نامیده می شوند ،زیرا برخی رویدادها در یک نمای
فهرستی نشان داده می شوند.
صفحه نمایش فهرست اجرا

محل (موقعیت) اجرای
مربوطه را مشخص می کند.

مقدار اجرا را مشخص می کند.

نوع اجرا را مشخص می کند.
به صفحه  166مراجعه کنید.

3
اه گنهآ

][B]/[A

مکان نما را باال/پایین جابجا می کند و رویداد دلخواه را انتخاب می کند.

][C

مکان نما را به باالی آهنگ (ابتدا) می برد.

][D]/[E

مکان نما را به سمت چپ/راست می7برد و پارامتر مورد نظر رویداد برجسته شده را انتخاب
می کند.

][H

FILTER

نمایش فیلتر (صفحه  )167را فراخوانی می کند ،که به شما اجازه می دهد تنها رویدادهایی را
انتخاب کنید که مایلید در فهرست رویداد نمایش داده شود.

][I

SAVE

برای ذخیره آهنگ ذخیره شده ،فشار دهید.

][J

MULTI SELECT

نگه داشتن این دکمه در حالی که دکمه های ] [B]/[Aرا استفاده می کنید ،به شما اجازه می
دهد چندین رویداد را انتخاب کنید.

][1 

BAR

][2 

BEAT

موقعیت داده ها (بار/ضربه/کالک) را مشخص می کند .یک کالک برابر است با  1/1920از
یک نت یک چهارم.

][3 

CLOCK

]/[4 
][5 

DATA ENTRY

مقدار رویداد را تنظیم می کند .برای تنظیم تخمینی ،از دکمه های ] [4 استفاده کنید.
برای تنظیم دقیق ،از دکمه های ] [5 یا دکمه چرخان داده استفاده کنید.

][6 

CUT

عملیات برش/کپی/حذف/چسباندن را انجام می دهد.

][7 

COPY

][7 

DELETE

][8 

PASTE

][6 

INSERT

یک رویداد جدید را اضافه می کند.

][8 

CANCEL

ویرایش را لغو می کند و مقدار اصلی را بازیابی می کند.

توجه پس از این که رویدادها را در صفحه نمایش  CHORDویرایش می کنید ،دکمه ] (EXPAND) [Fرا برای تبدیل داده ها به داده آهنگ فشار دهید.
توجه داده های ضبط شده قسمت آکورد با روش ضبط همزمان را نمی توان در این صفحه نمایش ،مشخص و ویرایش نمود.
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رویدادهای آکورد (صفحه )CHORD
Style

سبک

Tempo

تمپو

Chord

ریشه آکورد ،نوع آکورد ،صدای بم آکورد

Sect

قسمت سبک (مقدمه ،اصلی ،کامل ،شکسته ،تمام)

OnOff

وضعیت های روشن/خاموش برای هر بخش (کانال) از سبک موسیقی همراه

CH.Vol

صدا برای هر بخش (کانال) از سبک موسیقی همراه

S.Vol

صدای کلی از سبک موسیقی همراه

رویدادهای نت (صفحه )1-16
Note

یک نت خاص در یک آهنگ .شامل شماره نت که با کلید نواخته شده مطابقت دارد ،به عالوه یک
مقدار سرعت براساس اینکه با چه قدرتی نواخته شده است ،و مقدار زمان گیت (طول یک نت).

)Ctrl (Control Change

تنظیمات جهت کنترل صدا ،همچون تنظیم حجم صدا ،پن ،فیلتر و عمق جلوه (ویرایش شده توسط
کنسول ترکیب شرح داده شده در صفحه  ،)8و غیره.

)Prog (Program Change

شماره تغییر برنامه  MIDIجهت انتخاب یک صدا.

)P.Bnd (Pitch Bend

داده جهت تغییر پیاپی زیر و بمی صدا .این رویداد با کنترل دسته کنترل (هنگامی که این عملکرد
تخصیص داده می شود؛ صفحه  )40تولید می شود.

)A.T. (Aftertouch

این اجرا هنگامی تولید می شود که فشاری بعد از نواختن نت روی کلید وارد شود .توجه کنید که
صفحه کلید این دستگاه دارای ویژگی پس لمس نیست.

رویدادهای خاص سیستم (صفحه )SYS/EX.
)ScBar (Score Start Bar

اندازه کلی آهنگ را تعیین می کند.

Tempo

میزان تمپو را تعیین می کند.

)Time (Time signature

فاصله زمانی را تعیین می کند.

)Key (Key signature

بازه کلید را ،به همراه تنظیم کمترین/بیشترین ،برای درجه موسیقی نشان داده شده در صفحه نمایش
تعیین می کند.

XGPrm (XG
)parameters

به شما امکان می دهد تغییرات جزیی متنوعی را روی پارامترهای  XGانجام دهید .برای جزئیات،
به قسمت " "MIDI Data Formatدر فهرست داده ها در وب سایت مراجعه نمایید.

SYS/EX. (System
)Exclusive

داده انحصاری سیستم موجود در آهنگ را نمایش می دهد .به یاد داشته باشید که در اینجا قادر به
ایجاد داده ای جدید یا تعویض محتویات داده نمی باشید؛ به هر حال ،شما می توانید داده را پاک کرده،
کات کرده ،کپی کرده ،یا پست نمایید.

Meta (Meta event

اجراهای متا  SMFموجود در آهنگ را نمایش می دهد .به یاد داشته باشید که در اینجا قادر به ایجاد
داده ای جدید یا تعویض محتویات داده نمی باشید؛ به هر حال ،شما می توانید داده را پاک کرده ،کات
کرده ،کپی کرده ،یا پست نمایید.

رویدادهای ترانه (صفحه )LYRICS
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Name

به شما امکان می دهد که نام آهنگ را وارد نمایید.

Lyrics

به شما امکان می دهد که ترانه را وارد نمایید.

Code

 :CRخطی را در متن ترانه وارد می کند.
 :LFترانه هایی را که در حال حاضر نمایش داده شده اند ،پاک می کند و مجموعه بعدی ترانه
ها را نمایش می دهد.
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نمایش انواع بخصوص اجراها
در صفحه های فهرست رویداد ،انواع مختلفی از رویداد نشان داده می شوند .گاهی اوقات اشاره دقیق به اجرایی که می خواهید ویرایش نمایید
کمی مشکل است .در اینگونه موارد عملکرد فیلتر به کمک می آید .این مورد به شما امکان می دهد که تعیین کنید که کدام نوع اجرا روی
صفحه نمایش فهرست اجرا نشان داده خواهد شد.
1 .1دکمه ] (FILTER) [Hرا در صفحه نمایش های  SYS/EX. ،1-16 ،CHORDیا  LYRICSفشار دهید.
2 .2مورد دلخواهی را که مایلید نمایش داده شود ،عالمت بزنید.

3
اه گنهآ

][C

MAIN

تمام انواع اصلی اجرا را نمایش می دهد.

][D

CC

تمام رویدادهای خاص پيام "تغيير کنترل" را نمایش می دهد.

][E

STYLE

تمام انواع رویدادهای مربوط به پخش سبک را نمایش می دهد.

][H

ALL ON

کلیه انواع اجراها را عالمت گذاری می کند.

][I

/ALL OFF/NOTE
CHORD

"( "NOTEکه وقتی ] (MAIN) [Cروشن باشد ،نمایش داده می شود) تنها داده های
 NOTEرا انتخاب می کند( "CHORD" .که وقتی ] (STYLE) [Eروشن باشد،
نمایش داده می شود) تنها داده های  CHORDرا انتخاب می کند( "ALL OFF" .که
وقتی ] (CC) [Dروشن باشد ،نمایش داده می شود) تمام عالمت های چکمارک را حذف
می کند.

][J

INVERT

تنظیمات 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.
انتخاب یا نوع رویدادی که باید انتخاب یا لغو انتخاب شود.

]–[2 pq
][5 pq
]/[6 p
][7 p

MARK ON

]/[6 q
][7 q

MARK OFF

چکمارک مربوط به نوع رویداد انتخاب شده را وارد می کند/حذف می کند .انواع
عالمت خورده رویداد را می توان در صفحه  .SYS/EX ،1-16 ،CHORDیا 
 LYRICSنمایش داد.

3 .3برای بازگشت به صفحه نمایش فهرست رویداد که در آن تنها رویدادهای فیلترنشده نمایش داده شده است ،دکمه ] [EXITرا فشار دهید.
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4

پخش کننده/ضبط کننده صدای USB
این عملکرد به طور کامل در قسمت "عملیات اولیه" توضیح داده می شود .به صفحه  71مراجعه کنید.

5

مولتی پدها
ایجاد مولتی پد (ایجادکننده مولتی پد)
این ویژگی به شما اجازه می دهد تا عبارات مولتی پد ابتکاری خود را ایجاد کنید ،همچنین به شما اجازه می دهد عبارات موجود مولتی پد را
برای ایجاد مولتی پد خود ادیت کنید .ویژگی های ایجاد کننده مولتی پد نیز مانند ایجاد کننده آهنگ شامل ضبط همزمان و ضبط مرحله ای است.
اما هر مولتی پد فقط شامل یک کانال و عملکردهایی با استفاده راحت است مانند پانچ داخل/خارج.

مولتی پد — ضبط همزمان از طریق MIDI
قبل از شروع کار ،به نکات زیر توجه کنید:
•به دلیل اینکه فقط عملکرد بخش راست  1به عنوان عبارت مولتی پد ضبط می شود ،باید صدای دلخواه را از قبل برای قسمت راست 1
انتخاب کنید.
•صداهای تولید شده قوی و فلوت ارگ را نمی توانید برای ضبط مولتی پد استفاده کنید .اگر یکی از این صداها برای قسمت راست 1
تنظیم شده باشد ،در هنگام ضبط با صدای گراند پیانو جایگزین می شود.
•به دلیل اینکه می توانید ضبط را همراه با پخش سبک انجام دهید ،باید سبک دلخواه را نیز از قبل انتخاب کنید .اما فراموش نکنید که
سبک ضبط نمی شود.

1

اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در منبع بعدی ایجاد کنید ،منبع مولتی پد دلخواه را با استفاده از دکمه MULTI PAD
 [SELECT] CONTROLانتخاب کنید.
اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در یک منبع جدید خالی ایجاد کنید ،این مرحله الزم نیست.
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2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E] RECORD ← [C] MULTI PAD CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION

۴
٣
١٢

۶
١۴

١١

١٠

3
 4با فشردن دکمه های ] [F] ،]B[، [Aو ] [Gمربوطه ،یک مولتی پد خاص را برای ضبط انتخاب کنید.
 5در صورت لزوم ،صدای دلخواه را با استفاده از دکمه های انتخاب گروه  VOICEانتخاب کنید.

اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در یک منبع جدید خالی ایجاد کنید ،دکمه ] (NEW BANK) [Cرا فشار دهید.

4

بعد از انتخاب صدا ،دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.

6
 7برای شروع ضبط ،نواختن صفحه کلید را آغاز کنید.

دکمه ] (REC) [Hرا جهت وارد کردن حالت آماده به کار ضبط برای مولتی پد انتخاب شده در مرحله  4فشار دهید.

نکاتی توصیه شده برای عبارت تطبیق آکورد

اگر می خواهید یک عبارت تطبیق آکورد ایجاد کنید ،از نت های  C ،D ،E ،G ،Aو  Bاستفاده کنید ،یا به گفته دیگر ،این عبارت را با
کلید  Cماژور بنوازید .با این کار اطمینان حاصل می کنید که عبارت از نظر هارمونیکی یکسان و منطبق با هر آکوردی است که در
سمت چپ صفحه کلید می نوازید.

C R C

8
9
10

 = Cنت آکورد

 = C،R C R Cنت توصیه شده

ضبط را متوقف کنید.
بعد از پایان پخش عبارت ،دکمه ] (STOP) [Hیا دکمه پانل  [STOP] MULTI PAD CONTROLیا دکمه STYLE CONTROL
] [START/STOPرا برای توقف ضبط کردن فشار دهید.

با فشار دادن دکمه  ،[4]–[1] MULTI PADبه عبارت ضبط شده جدید گوش کنید .برای ضبط دوباره عبارت ،قدم های  8-6را
تکرار کنید.
پارامتر تکرار هر پد را با استفاده از دکمه های ] ،[4 pq]–[1 pqروشن یا خاموش کنید.
اگر پارامتر تکرار برای پد انتخاب شده بر روی روشن باشد ،پخش پد مربوطه آنقدر ادامه می یابد تا دکمه [STOP] MULTI PAD
فشار داده شود .وقتی در حین پخش آهنگ یا پخش ،یک مولتی پد را فشار می دهد که تکرار برای آن روشن است ،پخش شروع می شود
و تکرار با ضربه همگام خواهد شد.
اگر پارامتر تکرار برای پد انتخاب شده بر روی خاموش باشد ،پخش به محض اینکه به آخر عبارت برسد بصورت اتوماتیک متوقف می
شود.
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مولتی پدها  /پخش کننده-ضبط کننده صدای USB

برای اینکه ضبط همگام با تمپو باشد ،دکمه ] [METRONOMEرا برای روشن کردن مترونوم فشار دهید.
اگر می خواهید قبل از عبارت واقعی یک سکوت اضافه کنید [START/STOP] STYLE CONTROL ،را برای شروع پخش ضبط
و ریتم (مربوط به سبک فعلی) فشار دهید .فراموش نکنید که قسمت ریتم سبک فعلی در حین ضبط پخش می شود حتی اگر ضبط نشده
باشد.

5
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11

انطباق آکورد هر پد را با استفاده از دکمه های ] [8 pq]–[5 pqروشن یا خاموش کنید.
اگر پارامتر تطبیق آکورد برای پد انتخابی روشن باشد ،پد مربوطه بر اساس آکورد مشخص شده در قسمت آکورد صفحه کلید پخش می
شود که با روشن کردن ] [ACMPتولید شده یا در سمت چپ  LEFTصفحه کلید مشخص شده که با روشن کردن ] [LEFTتولید شده
است (زمانیکه ] [ACMPخاموش شده باشد).

12

دکمه ] (NAME) [Dرا فشار دهید و سپس نام دلخواه هر مولتی پد را وارد کنید.

13

اگر می خواهید سایر مولتی پدها را ضبط کنید ،مراحل  4تا  12را تکرار کنید.

14

دکمه ] (SAVE) [Iرا فشار دهید تا مولتی پد ذخیره شود ،سپس داده های مولتی پد را به عنوان یک منبع حاوی مجموعه ای از
چهار پد ذخیره کنید.
توجه
اگر بدون اینکه کارتان را ذخیره کنید ،مولتی پد دیگری را انتخاب کنید یا برق دستگاه را قطع کنید ،داده های مولتی پد ویرایش شده از بین می روند.

مولتی پد — ضبط مرحله ای از طریق MIDI
ضبط مرحله ای را می توان در صفحه  EDITانجام داد .بعد از انتخاب مولتی پد در مرحله  4در صفحه  ،169دکمه  [F] TABرا فشار دهید
تا صفحه  EDITانتخاب شود.
ً
کامال دقیق ضبط کنید .این ضبط مرحله ای در
صفحه  EDITلیست رویداد را مشخص کرده و به شما اجازه می دهد که نت ها را با زمانبندی
اصل مشابه ضبط آهنگ (صفحه صفحه  )155–152است بجز مواردی که در زیر لیست شده است:
•دکمه  LCDبرای انتخاب کانال ها وجود ندارد زیرا مولتی پدها فقط داده های یک کانال تکی را دارند.
•در ایجاد کننده مولتی پد ،تنها رویدادهای کانال و پیام های خاص سیستم را می توان وارد کرد .آکورد ،متن رویدادها در دسترس نیست.
شما می توانید بین دو نوع لیست های رویداد با فشار دکمه ] [Fجابجا شوید.

ویرایش مولتی پدها
می توانید منبع مولتی پد ایجاد شده تان و هرکدام از مولتی پدهای متعلق به منبع را مدیریت کنید (تغییر نام دهید ،کپی و جایگذاری کرده و حذف
کنید) .برای اطالع از دستورالعمل های مربوط به مدیریت فایل منبع مولتی پد ،به صفحه  27مراجعه کنید .در این قسمت درباره نحوه مدیریت
هر مولتی پد توضیح داده می شود.

1

منبع مولتی پد حاوی مولتی پد مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید.

دکمه  [SELECT] MULTI PAD CONTROLرا برای فراخوانی صفحه انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید ،از دکمه های
 [E][F] TABبرای فراخوانی " "PRESET ،"USER" ،"USBاستفاده کنید (اگر درایو فلش  USBوصل باشد) و سپس از دکمه های
] [J]–[Aبرای انتخاب منبع مولتی پد استفاده کنید.
توجه اگر یک منبع مولتی پد از پیش تنظیم شده را انتخاب می کنید و سپس با استفاده از مولتی پدها ویرایش می کنید ،ویرایش هایتان را به عنوان یک منبع کاربر در ""USER
یا "( "USBهنگامی که درایو فلش  USBوصل است) ذخیره کنید.

2

دکمه ] (EDIT) [7 qاز  MENU 1را برای فراخوانی صفحه نمایش  MULTI PAD EDITفشار دهید.

3

مولتی پد خاصی را با فشردن هرکدام از دکمه های ] [F] ،[B] ،[Aو ] [Gانتخاب کنید تا ویرایش شود.
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4

پد انتخابی را ویرایش کنید.

][1 q

NAME

نام هر مولتی پد را تغییر می دهد.

][3 q

COPY

مولتی پدها را کپی می کند .زیر را مالحظه کنید.

][4 q

PASTE

مولتی پدهای کپی شده توسط دکمه ] [3 qرا جایگذاری می کند.

][5 q

DELETE

مولتی پدهای انتخابی را حذف می کند.

کپی کردن مولتی پد
.1
.2

.4

5

منبع فعلی حاوی مولتی پدهای ویرایش شده را ذخیره کنید.
دکمه ] [8 pرا فشار دهید تا پنجره تأیید فراخوانی شود ،دکمه ] (YES) [Fرا فشار دهید تا صفحه  USERفراخوانی شود و سپس دکمه
] (SAVE) [6 qرا برای ذخیره کردن فشار دهید .برای اطالع از جزئیات به صفحه  28مراجعه کنید.
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اهدپ یتلوم

.3

دکمه ] (COPY) [3 qرا در مرحله  4در باال فشار دهید.
مولتی پدهای مورد نظر برای کپی را با استفاده از دکمه های ] [F] ،[B] ،[Aو ] [Gانتخاب کنید ،سپس دکمه ] (OK) [7 qرا فشار
دهید.
مولتی پد انتخابی در کلیپ بورد کپی می شود.
مقصد را با فشردن هرکدام از دکمه های ] [F] ،[B] ،[Aو ] [Gانتخاب کنید .اگر می خواهید پدهای انتخابی را در یک منبع دیگر کپی
کنید ،دکمه ] (UP) [8 pرا برای فراخوانی صفحه انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید ،منبع دلخواه را انتخاب کنید و دکمه ][7 q
) (EDITرا از  MENU 1فشار دهید ،سپس مقصد را انتخاب کنید.
دکمه ] (PASTE) [4 qرا فشار دهید تا کپی شود.

5
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6

یابنده موزیک
ایجاد یک مجموعه از ضبط های مورد عالقه
هرچند که با استفاده از عملکرد جستجو می توانید به طور مؤثری ضبط های یابنده موسیقی را جستجو کنید ،اما ممکن است بخواهید یک "پوشه"
سفارشی از ضبط های دلخواهتان ایجاد کنید تا به سرعت تنظیمات صفحه ،داده های آهنگ و داده های سبک که مرتباً از آنها استفاده می کنید را
فراخوانی کنید.

1

ضبط دلخواهتان را از صفحه  MUSIC FINDERانتخاب کنید.

2

دکمه ] (ADD TO FAVORITE) [Hو سپس ] (YES) [Gرا برای اضافه کردن ضبط انتخاب شده به صفحه FAVORITE
فشار دهید.

٣
٢

3

صفحه  FAVORITEرا با استفاده از دکمه های  [E][F] TABفراخوانی کنید و بررسی کنید آیا ضبط اضافه شده است.
مشابه صفحه  ALLمی توانید ضبط را در صفحه  FAVORITEنیز انتخاب کنید و سپس اجرایتان را شروع کنید.

حذف ضبط ها از صفحه FAVORITE
 .1ضبطی را که می خواهید حذف کنید از صفحه  FAVORITEانتخاب کنید.
 .2دکمه ] (DELETE FROM FAVORITE) [Hرا فشار دهید و سپس ] (YES) [Gرا فشار دهید تا ضبط حذف شود.
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ویرایش ضبط
می توانید ضبط اصلی را با ویرایش یک ضبط موجود ایجاد کنید .ویرایش هایتان جایگزین ضبط فعلی می شوند یا می توانید آنها را به عنوان
ضبط جداگانه و جدید ذخیره کنید.

1

ضبط دلخواهتان را انتخاب کنید تا در صفحه  MUSIC FINDERویرایش شود.

2

دکمه ] (RECORD EDIT) [8 pqرا برای فراخوانی صفحه نمایش  EDITفشار دهید.

3

ضبط را ویرایش کنید.

][A

MUSIC

برای وارد کردن عنوان موسیقی .دکمه ] [Aرا برای فراخوانی صفحه نمایش وارد کردن
عنوان موسیقی فشار دهید.

][B

KEYWORD

برای وارد کردن کلمه کلیدی و استفاده هنگام انجام جستجو .با فشردن دکمه ] ،[Bصفحه
نمایش وارد کردن صفحه کلید فراخوانی می شود.

][C

STYLE/SONG/
AUDIO

سبک را تغییر می دهد .با فشردن دکمه ] ،[Cصفحه انتخاب سبک فراخوانی می شود .بعد از
انتخاب سبک دلخواه ،دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش  EDITفشار دهید.
برای ضبط های  SONGیا  ،AUDIOاین قسمت قابل ویرایش نیست.

][D

BEAT

ضربه (امضای زمان) ضبط را برای انجام جستجو تغییر می دهد.
برای ضبط های  SONGیا  ،AUDIOاین قسمت قابل ویرایش نیست.

][E

FAVORITE

انتخاب می کند آیا ضبط ویرایش شده به صفحه  FAVORITEاضافه شود یا خیر.

][1 pq

TEMPO

تمپو را تغییر می دهد .برای ضبط های  SONGیا  ،AUDIOاین قسمت قابل ویرایش نیست.

][2 pq

SECTION

قسمت هایی از سبک را انتخاب می کند که با انتخاب ضبط به عنوان مجموعه فراخوانی می
شوند .با استفاده از دکمه های ] [2 pqمی توانید ضبط را با قسمت انتخابی شروع کنید .بعد
از پایان انتخاب ،پخش سبک به صورت خودکار به قسمت انتخابی با دکمه های ][4 pq
جابجا می شود .برای ضبط های  SONGیا  ،AUDIOاین قسمت قابل ویرایش نیست.

]/[5 pq
][6 pq

GENRE

ژانر دلخواه را انتخاب می کند.

][7 pq

GENRE NAME

یک ژانر جدید ایجاد می کند.

6
کیزوم هدنبای

توجه فراموش نکنید که تنظیمات ضربه انجام شده در اینجا تنها برای عملکرد جستجو یابنده موسیقی است و بر تنظمیات
ضربه واقعی خود سبک تاثیری ندارد.

][4 pq

برای لغو عملیات ویرایش و خروج از آن ،دکمه ] (CANCEL) [8 qرا فشار دهید.
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4

ضبط ویرایش شده را ذخیره کنید
هنگام ایجاد یک ضبط جدید

دکمه ] (NEW RECORD) [Jرا فشار دهید .ضبط به صفحه  ALLاضافه می شود.

هنگام رونویسی یک ضبط موجود

دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید.

حذف ضبط
بعد از حذف کردن ،ضبط از همه صفحه ها حذف می شود ( ALL ،FAVORITEو .)SEARCH 1/2

1

ضبط مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید تا در صفحه  MUSIC FINDERحذف شود.

2

دکمه ] (RECORD EDIT) [8 pqرا برای فراخوانی صفحه نمایش  EDITفشار دهید.

3

دکمه ] (DELETE RECORD) [Iرا فشار دهید.

4

برای لغو عملیات حذف و بازگشت به صفحه  MUSIC FINDERدر مرحله  (NO) [H] ،1را فشار دهید تا به صفحه  EDITدر
مرحله  2برگردید ،سپس ] (CANCEL) [Iرا فشار دهید.

دکمه ] (YES) [Gرا برای حذف ضبط فعلی فشار دهید.

ذخیره ضبط به عنوان یک فایل تکی:
ویژگی یابنده موسیقی تمام ضبط ها را کنترل می کند ،از جمله ضبط های از پیش تنظیم شده و ضبط هایی که به عنوان یک فایل جدید به
صورت اضافی ایجاد شده اند .به خاطر داشته باشید که ضبط ها (تنظیمات صفحه ،فایل آهنگ و سبک) را نمی توانید به صورت فایل های
جداگانه مورد استفاده قرار دهید.

1

دکمه ] (FILES) [7 pqرا در صفحه  MUSIC FINDERفشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود.

2

دکمه های  [E][F] TABرا برای انتخاب محل ذخیره سازی ( )USER/USBفشار دهید.

3

دکمه ] (SAVE) [6 qرا فشار دهید.

4
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پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود .در صورت لزوم نام فایل را تغییر دهید .برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه 30
مراجعه کنید.

دکمه ] (OK) [8 pرا برای ذخیره فایل فشار دهید.
تمام ضبط ها با هم در یک فایل یابنده موسیقی ذخیره می شوند.
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فراخوانی ضبط ها از یک فایل یابنده موسیقی
با انتخاب یک فایل یابنده موسیقی می توانید ضبط های ذخیره شده در درایو  USERیا  USBرا به عنوان فایل فراخوانی کنید.

1

دکمه ] (FILES) [7 pqرا در صفحه  MUSIC FINDERفشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود.

2

از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب محل ذخیره فایل استفاده کنید.

3

دکمه های ] [J]–[Aرا برای انتخاب فایل یابنده موسیقی دلخواه فشار دهید.
پیامی نمایش داده می شود و از شما می خواهد یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.
تمام ضبط های یابنده موسیقی موجود در دستگاه پاک شده و با ضبط های فایل انتخاب شده
جایگزین می شود.

][G

REPLACE

][H

APPEND

تمام ضبط های فراخوانی شده به ضبط های موجود در دستگاه اضافه می شود.

][I

CANCEL

عملیات انتخاب فایل را لغو می کند.

توجه
انتخاب " "REPLACEبطور خودکار تمام ضبط های اصلی را از حافظه داخلی پاک می کند .مطمئن شوید که تمام داده
های مهم پیشاپیش در مکان دیگری ذخیره و آرشیو شده است.

6
کیزوم هدنبای
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حافظه رجیستر
ویرایش حافظه رجیستر
می توانید هر حافظه رجیستر موجود در منبع را ویرایش کنید (تغییر نام دهید و حذف کنید).

1

منبع حافظه رجیستر حاوی حافظه رجیستر را برای ویرایش انتخاب کنید.
دکمه های  [+]/[-] REGISTRATION BANKرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع ثبت به طور همزمان فشار دهید و یکی
از دکمه های ] [J]-[Aرا برای انتخاب منبع دلخواه فشار دهید.

2

دکمه ] (EDIT) [7 qاز  MENU 1را برای فراخوانی صفحه نمایش  REGISTRATION EDITفشار دهید.

3

یک حافظه رجیستر خاص را با فشردن هرکدام از دکمه های ] [D]–[Aو] [I]–[Fانتخاب کنید تا ویرایش شود.

4

دکمه ] [1 qرا برای تغییر نام یا دکمه ] [5 qرا برای حذف حافظه رجیستر انتخابی فشار دهید.

5
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برای اطالع از دستورالعمل ها درباره تغییر نام یا حذف عملکردهای مختلف ،به صفحه های  31 – 30مراجعه کنید.

منبع فعلی حاوی حافظه های رجیستر ویرایش شده را ذخیره کنید.
دکمه ] (UP) [8 pرا برای فراخوانی صفحه انتخاب حافظه رجیستر فشار دهید ،سپس دکمه ] (SAVE) [6 qرا از  MENU 2برای
ذخیره کردن فشار دهید .برای اطالع از جزئیات به صفحه  28مراجعه کنید.
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غیر فعال کردن فراخوانی موارد خاص (تثبیت )
حافظه رجیستر به شما اجازه می دهد که تمام تنظمیات صفحه را که در یک فایل ایجاد کرده اید ،فراخوانی کنید .اگر چه ممکن است برخی
دفعات شما بخواهید که اقالم معینی به همان صورت باقی بمانند ،حتی زمانیکه روی دیگر تنظیمات حافظه رجیستر جابجا می کنید .وقتی می
خواهید تنظیمات صدا را تغییر دهید اما تنظیمات سبک را نگهداریدً ،
مثال می توانید فقط تنظیم سبک را "تثبیت" کنید و آنها را نگهدارید ،حتی
زمانی که یک شماره حافظه رجیستر دیگر را انتخاب می کنید.

1
2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [F] FREEZE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

از دکمه های ] [3 pq]–[1 pqبرای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید ،سپس از دکمه های ] [5 pq]/[4 pqبرای
وارد کردن یا برداشتن عالمت بررسی استفاده کنید.
وقتی دکمه ] [FREEZEدر صفحه فعال است ،مواردی که دارای عالمت بررسی هستند تثبیت می شوند.

3

دکمه ] [EXITرا برای خروج از صفحه نمایش عملیات فشار دهید.
توجه
تنظیمات صفحه نمایش  FREEZEبصورت خودکار زمانیکه شما از این صفحه نمایش خارج شوید ،در دستگاه ذخیره می شود .اگر چه ،اگر شما دستگاه را خاموش کنید ،بدون
اینکه از این صفحه نمایش خارج شوید ،تنظیمات از بین خواهند رفت.

4

دکمه ] [FREEZEرا از روی صفحه برای فعال کردن عملکرد تثبیت فشار دهید.
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رتسیجر هظفاح

با این کار می توانید موارد عالمتگذاری شده را "تثبیت" یا حفظ کنید حتی زمانی که شماره حافظه رجیستر دیگری را انتخاب می کنید.
برای خاموش کردن عملکرد تثبیت ،دوباره دکمه ] [FREEZEرا فشار دهید.

7
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فراخوانی شماره های حافظه رجیستر به ترتیب (توالی ثبت)
همانطور که استفاده از دکمه های حافظه رجیستر راحت است ،ممکن است در طول اجرا به دفعات بخواهید که بدون استفاده از دستهایتان و
صفحه کلید ،به سرعت بین تنظیمات جابجا شوید .عملکرد راحت توالی ثبت به شما اجازه می دهد که هشت تنظیم را به هر ترتیبی که مشخص
می کنید ،تنها با استفاده از دکمه های ( [E][F] TABدر صفحه اصلی) یا پدال در حین نواختن خود ،فراخوانی کنید.

1

اگر می خواهید از یک پدال یا چند پدال برای جابجایی شماره حافظه رجیستر استفاده کنید ،پدال های اختیاری را به فیش های
 FOOT PEDALمربوطه وصل کنید.
برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه  93مراجعه کنید.

2

در صفحه  ،REGISTRATION BANKمنبع دلخواه را برای برنامه ریزی شدن انتخاب کنید.

3

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

4

]TAB [E] REGISTRATION SEQUENCE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

اگر می خواهید از پدال استفاده کنید ،در اینجا مشخص کنید که چگونه پدال استفاده شود— پیش رفتن در جهت توالی یا عکس آن.

از دکمه ] [Bیا ] [Cبرای انتخاب پدال به منظور پیش رفتن در جهت توالی ثبت یا بالعکس ،استفاده کنیدً .
مثال اگر دو پدال متصل هستند،
از پدال  1برای رفتن به جلو و از پدال  2برای رفتن به عقب استفاده می شود .توجه داشته باشید که تنظیمات پدال در این قسمت (بجز
تنظیم خاموشی) بر تنظیمات موجود در صفحه  FOOT PEDALاولویت دارد (صفحه  .)191اگر می خواهید از پدال برای عملکردی
بجز توالی ثبت استفاده کنید ،حتماً آن را روی  OFFتنظیم کنید.
نام منبع حافظه رجیستر فعلی را نشان می دهد.

5

برنامه ریزی ترتیب توالی از چپ به راست.
یکی از دکمه های  ]8[–[1] REGISTRATION MEMORYرا فشار داده ،سپس دکمه ] (INSERT) [6 pqرا برای وارد کردن
شماره فشار دهید.
شماره های حافظه رجیستر را به ترتیب
توالی ثبت فعلی نشان می دهد.
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مکان نما را جابجا می کند.

]–[1 pq
][4 pq

6

][5 pq

REPLACE

شماره را در محل مکان نما با شماره حافظه رجیستر انتخابی فعلی جایگزین می کند.

][6 pq

INSERT

شماره حافظه رجیستر انتخابی فعلی را در محل مکان نما درج می کند.

][7 pq

DELETE

شماره را در محل مکان نما حذف می کند.

][8 pq

CLEAR

همه شماره های موجود در توالی را حذف می کند.

از دکمه ] (SEQUENCE END) [Dبرای تعیین عملکرد توالی ثبت هنگام رسیدن به انتهای توالی استفاده کنید.
• •................. STOPفشار دادن دکمه  [F] TABیا پدال "رفتن به جلو" هیچ اثری ندارد .توالی "متوقف" شده است.
• • ................... TOPتوالی دوباره از ابتدا آغاز می شود.
• •...... NEXT BANKتوالی بصورت خودکار به ابتدای منبع حافظه رجیستر بعدی در همان پوشه منتقل می شود.

7

دکمه ] (REGIST SEQ. ENABLE) [Fرا برای روشن کردن عملکرد توالی ثبت فشار دهید.

8

دکمه ] [EXITرا برای خروج از صفحه نمایش عملیات فشار دهید.
بعد از نمایش پیام تأیید ،دکمه ] (YES) [Gرا برای ذخیره موقت برنامه توالی ثبت فشار دهید.
توجه
فراموش نکنید اگر منبع های حافظه ثبت را تغییر دهید ،همه داه های توالی رجیستر از بین می روند مگر اینکه آن را با فایل منبع حافظه رجیستر ذخیره کرده باشید .برای
اطالع از دستورالعمل ها در مورد ذخیره سازی ،به قسمت زیر مراجعه کنید.

ذخیره سازی تنظیمات 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 رجیستر محسوب می شوند .برای ذخیره توالی ثبت برنامه ریزی شده جدید ،فایل بانک حافظه رجیستر کنونی را ذخیره
سازی کنید.

2

دکمه ] [6 qرا از  MENU 2را برای ذخیره فایل منبع فشار دهید.

رتسیجر هظفاح

1

دکمه های  [+] REGIST BANKو ] [-را بطور همزمان برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب
 REGISTRATION BANKفشار دهید.

برای اطالع از جزئیات به صفحه  28مراجعه کنید.
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استفاده از توالی ثبت

1

منبع ثبت دلخواه را انتخاب کنید.

2

در قسمت باال سمت راست صفحه نمایش اصلی ،توالی ثبت را تأیید کنید.

3

دکمه  [E] TABیا [ ]Fیا پدال پایی را فشار دهید تا اولین شماره حافظه رجیستر انتخاب شود.

4

از دکمه های  TABیا پدال پایی در حین اجرا با صفحه کلید استفاده کنید.

کادر اطراف شماره ای که آخر از همه در سمت چپ قرار دارد نشان داده می شود و به این معنی است که این شماره حافظه رجیستر ً
فعال
انتخاب شده است.

برای بازگشت به وضعیتی که در آن هیچ شماره حافظه رجیستری انتخاب نشده است ،دکمه های  [E] TABو [ ]Fرا همزمان در هنگام
فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار دهید.
توجه پدال را می توان بدون در نظر گرفتن اینکه کدامین صفحه نمایش فراخوانی شده است ( بجز صفحه نمایش  )REGIST SEQUENCEبرای توالی ثبت مورد استفاده قرار داد.

180

7/22/2015 1:27:59 PM

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

12psra3000_fa_om.indb 180

8

گام های شرقی
این عملکرد به طور کامل در قسمت "عملیات اولیه" توضیح داده می شود .به صفحه  88مراجعه کنید.

9

کنسول ترکیب

ویرایش پارامترهای صدا/میزان صدا

گام های شرقی /کنسول ترکیب

در رابطه با کنسول ترکیب ،قسمت ویژگی های پیشرفته توضیحات دقیقی از هر پارامتر دارد در حالی که قسمت عملیات اولیه دستورالعمل های
اولیه شامل عملیات ذخیره کردن را دارد .می توانید پارامترهای مختلف را برای قسمت هایی که از طریق دکمه ] [MIXER/EQفراخوانی شده
اند ویرایش کنید و سپس موارد ویرایش شده را برای فراخوانی های بعدی ذخیره کنید.
برای مشاهده عالمت های دیداری مربوط به سیگنال های مختلف و تنظیمات کنسول ترکیب ،به نمودار تکه ای در صفحه  190مراجعه کنید.
از دکمه های  [E]/[F] TABبرای انتخاب صفحه های مختلف بعدی استفاده کنید.

8
9
به شما اجازه می دهد که صداها را برای هر بخش دوباره انتخاب کنید.

]/[C]/[B
][H]/[G

VOICE

][I]/[D

PANPOT

موقعیت استریو هر یک از بخشهای انتخاب شده (کانال) را تعیین می کند.

][J]/[E

VOLUME

سطح صدا برای هر بخش یا کانال را تعیین می کند ،به شما کنترل دقیقی برای باالنس تمامی
بخش ها می دهد.

توجه

توجه

محدودیت های عملکرد زیر را مد نظر داشته باشید.
•برای هر کانال سبک می توانید صداهایی را برای ضبط در صفحه های  127و  128انتخاب
کنید.
•برای هر کانال سبک یا آهنگ نمی توانید صداهای موجود در درایو  USERرا انتخاب کنید.
•برای هر مولتی پد نمی توانید صدا را تغییر دهید.
•وقتی آهنگ  GMانتخاب می شود ،فقط یک صدای  Drum Kitرا می توانید برای کانال 10
(در صفحه  )16-CH9 SONGانتخاب کنید.
برای یک کانال سبک یا آهنگ ،فراخوانی صدای ریتم/پرکاشن ( Drum Kitو سایر موارد) با تنظیمات کانالی که
مربوط به صدای جدید هستند ،جایگزین می شوند .در چنین مواردی ،تنظیمات اصلی ممکن است حتی بعد از
انتخاب مجدد صدای اصلی ،بازیابی نشوند .برای بازیابی صدای اصلی ،سبک یا آهنگ مشابه را مجدداً بدون
ذخیره کردن انتخاب کنید.
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ویرایش پارامترهای فیلتر
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][I]/[D

HARMONIC
CONTENT

به شما اجازه می دهد رزنانس (صفحه  )115را برای هر بخش تنظیم کنید.

][J]/[E

BRIGHTNESS

شفافیت صدا را برای هر بخش با تنظیم فرکانس نمونه برداری تعیین می کند (صفحه .)115
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ویرایش پارامترهای تنظیم گام

][H]/[C

PITCH BEND
RANGE

محدوده پیچ بند را برای هر بخش صفحه کلید تعیین می کند که با تحت تأثیر دسته کنترل هستند
(وقتی عملکرد پیچ بند تخصیص داده شده باشد؛ صفحه  .)40محدوده از  0تا  12است که هر
گام با یک نیم گام مطابقت دارد.

][I]/[D

OCTAVE

دامنه تغییرات گام را در اکتاوها برای هر دو اکتاو در باال یای پایین هر بخش صفحه کلید
تعیین می کند .مقدار تنظیم شده در اینجا به تنظیم ایجاد شده از طریق دکمه های
 [+]/[-] UPPER OCTAVEاضافه می شود.

][J]/[E

TUNING

گام را برای هر بخش صفحه کلید در قالب سنت تعیین می کند.

]–[1 pq
][3 pq

TRANSPOSE

توجه در عبارت های موسیقی هر "سنت" یک صدم هر نیم گام است 001( .سنت برابر یک نیم گام است).

به شما امکان می دهد به طور کلی صداهای دستگاه ) ،(MASTERپخش آهنگ )(SONG
یا گام صفحه کلید ) (KBDرا به ترتیب جابجا کنید .لطفاً توجه داشته باشید که تنظیم ""KBD
همچنین سبب جابجایی گام پخش سبک و مولتی پدها می شود (زیرا این موارد در سمت چپ
تحت تأثیر پخش صفحه کلید نیز هستند).
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بیکرت لوسنک

]/[B]/[A
][G]/[F

PORTAMENTO
TIME

پورتامنتو یک عملکرد برای ایجاد یک تبدیل یکنواخت در گام سیم  pitchاز اولین نت نواخته
شده از صفحه کلید به بعدی می باشد .زمان پورتامنتو زمان انتقال گام را تعیین می کند .مقادیر
باالتر در نتیجه باعث افزایش زمان تغییر گام می شود .تنظیم آن بر روی " "0هیچ تاثیری
ندارد .این پارامتر زمانیکه بخش صفحه کلید انتخاب شده بر روی  MONOتنظیم شده باشد
(صفحه  )114در دسترس است.

9
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ویرایش پارامترهای جلوه
این دستگاه شامل شش جلوه است که ابزارهایی قدرتمند برای ارتقای موسیقی و تبدیل کامل آنها در اختیارتان قرار می دهد .این جلوه ها به گروه
های زیر تقسیم می شوند:

 nپژواک و کورس:

این جلوه ها در مورد همه صداها یا بخش ها کاربرد دارد .در هرکدام از این جلوه ها می توانید فقط یک نوع جلوه را در هر بار انتخاب کنید و
سطح ارسال (عمق) را برای هر بخش و همچنین سطح بازگشت را برای همه بخش ها تنظیم کنید.

:DSP1 n

وقتی پارامتر "اتصال" در مرحله  2از صفحه  186روی "سیستم" تنظیم شده است ،جلوه های این بخش فقط روی صداهای سبک و آهنگ
اعمال می شوند .در این وضعیت می توانید فقط یک نوع جلوه را در هر بار انتخاب کنید و سطح ارسال (عمق) را برای هر بخش و همچنین
سطح بازگشت را برای همه بخش ها تنظیم کنید .وقتی پارامتر "اتصال" روی "درج" تنظیم می شود ،جلوه این بخش برای کانال خاصی از
سبک و آهنگ اعمال می شود.

:DSP2-4 n

تأثیر این بخش ها روی یک بخش یا کانال خاص اعمال می شود به استثنای مولتی پدها .انواع مختلف جلوه را می توانید برای هر بخش یا کانال
موجود انتخاب کنید.

تنظیم عمق جلوه برای هر بخش

از دکمه های ] [E]–[Bیا ] [J]–[Gبرای انتخاب جلوه دلخواه استفاده کنید ،سپس از دکمه های ] [8 pq]–[1 pqبرای تنظیم عمق جلوه
برای هر بخش استفاه کنید.

انتخاب یک نوع جلوه برای هر بخش
این بخش درباره نحوه تغییر نوع جلوه هر بخش جلوه توضیحاتی دارد .تنظیمات موجود در این قسمت را می توانید در حافظه رجیستر ،آهنگ یا
سبک ذخیره کنید.

1
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2

دکمه ] (TYPE) [Fرا برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب نوع جلوه فشار دهید.

٧

3

5

از دکمه های ] [2 pq]/[1 pqبرای انتخاب قسمت جلوه استفاده کنید.
جلوه بالک

بخش های قابل اجرای
جلوه

خصوصیات جلوه

REVERB

تمام بخش ها

جو پرشور اجرا در یک سالن کنسرت جاز یا یک کلوب را تداعی می کند.

CHORUS

تمام بخش ها

یک صدای باشکوه ایجاد می کند مانند زمانی که چندین ساز همزمان در حال اجرا هستند.
عالوه بر آن سایر انواع جلوه (مانند پژواک ،تأخیر و سایر موارد) را نیز می توانید در این
قسمت جلوه انتخاب کنید.

DSP1

قسمت سبک ،کانال
آهنگ  1تا 16

عالوه بر پژواک و کورس ،طیف گسترده ای از انواع جلوه ارائه شده اند ،از جمله پیچش صدا
و واه.

DSP2,
DSP3,
DSP4

کانال آهنگ  1تا 16
راست  ،1راست ،2
چپ

عالوه بر پژواک و کورس ،طیف گسترده ای از انواع جلوه ارائه شده اند ،از جمله پیچش صدا
و واه .برای هر  DSP2–4می توانید یکی از بخش ها یا کانال های لیست شده در سمت چپ
را انتخاب کنیدً .
مثال وقتی "راست  "2را برای  DSP2انتخاب می کنید ،جلوه  DSP2فقط در
مورد قسمت راست  2اعمال می شود .توجه کنید که اگر یک آهنگ یا سبک را انتخاب کنید که
به قطعه های  DSP2–4نیاز دارد ،تخصیص بخش این سه قطعه با توجه به داده بر اساس سه
اولویت آخر به صورت خودکار تغییر می کند.

از دکمه های ] [4 pq]/[3 pqبرای انتخاب بخشی استفاده کنید که می خواهید جلوه روی آن اعمال شود.
توجه داشته باشید که اگر " "REVERB" ،"CHORUSیا "( "DSP1وقتی پارامتر "اتصال" روی "سیستم" تنظیم شده است ،به
صفحه  186مراجعه کنید) انتخاب شده باشد ،نمی توانید بخش مورد نظر را انتخاب کنید .این حالت به این دلیل است که فقط یکی از انواع
جلوه را می توانید انتخاب کنید تا به طور معمول روی همه قسمت های موجود اعمال شود.

بیکرت لوسنک

4

۵

۴

9

از دکمه های ] [6 pq]/[5 pqبرای انتخاب گروه استفاده کنید ،سپس از دکمه های ] [8 pq]/[7 pqبرای تنظیم نوع
جلوه استفاده کنید.
توجه کنید که قطعه پژواک در هیچ گروهی تقسیم نمی شود.
اگر می خواهید پارامترهای دقیق نوع جلوه انتخابی را ویرایش کنید ،دکمه ] (DETAIL) [Fرا فشار دهید .برای اطالع از جزئیات به
قسمت بعدی بروید.

6

تنظیمات جلوه را در یک حافظه رجیستر ،آهنگ یا سبک ذخیره کنید.
برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه  92مراجعه کنید.
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ویرایش و ذخیره نوع جلوه اصلی
می توانید پارامترهای دقیق نوع جلوه انتخابی را ویرایش کنید و این تنظیمات را می توانید به عنوان نوع جلوه اصلیتان ذخیره کنید ،همچنین می
توانید آنها را در یک حافظه رجیستر ،سبک یا آهنگ ذخیره کنید همانطور که در قسمت اصلی توصیف شده است .این قسمت حاوی اطالعاتی
درباره نحوه ذخیره تنظیمات به عنوان نوع جلوه اصلی است.

1

بعد از انتخاب یک قطعه جلوه و نوع جلوه در قسمت قبلی ،دکمه ] (DETAIL) [Fرا برای فراخوانی صفحه نمایش ویرایش
پارامترهای جلوه فشار دهید.

2

از دکمه های ] [5 pq]–[3 pqبرای انتخاب پارامتر استفاده کنید ،سپس از دکمه های ] [7 pq]/[6 pqبرای ویرایش
مقدار استفاده کنید.
وقتی پژواک ،کورس یا  DSP1به عنوان قطعه جلوه انتخاب می شود ،می توانید سطح برگشت را از طریق دکمه ][8 pq
) (RETURN LEVELتنظیم کنید .اگر می خواهید نوع جلوه را تغییر دهید ،از دکمه های ] [2 pq]/[1 pqاستفاده کنید.

۴

٣

3
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٢

اگر  3 ،DSP2یا  4به عنوان قطعه جلوه انتخاب شده است ،در صورت تمایل پارامتر تغییر را ویرایش کنید.
دکمه ] (VARI. DETAIL) [8 pqرا برای فراخوانی پارامتر تغییر فشار دهید .پارامتر را از طریق دکمه های ]–[2 pq
] [4 pqانتخاب کنید سپس از دکمه های ] [6 pq]/[5 pqبرای ویرایش مقدار استفاده کنید .این پارامتر فقط زمانی مؤثر است که
چراغ دکمه ] [DSP VARI.روی صفحه روشن شود .برای بستن این صفحه ،دکمه ] [EXITرا فشار دهید.
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4

دکمه ] (SAVE) [Iرا برای فراخوانی صفحه عملیات ذخیره سازی فشار دهید.

۶

۵

5

از دکمه های ] [5 pq]–[3 pqبرای انتخاب مقصد و ذخیره تنظیمات به عنوان یک جلوه کاربر استفاده کنید.
در صورت لزوم ،نام جلوه کاربر را تغییر دهید .دکمه ] (RENAME) [6 pqرا برای فراخوانی پنجره ورودی نویسه فشار دهید ،نام
را وارد کنید و سپس دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید.

6

دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید تا ذخیره شود.

7

دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.
جلوه کاربر ذخیره شده را می توانید از گروه " "Userدر قطعه جلوه مربوطه (صفحه  )185انتخاب کنید.

ویرایش پارامترهای EQ

ویرایش پارامترهای قسمت اکوالیزر

بیکرت لوسنک

اکوالیزر ( همچنین " "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.
در صفحه " "EQمی توانید اکوالیزر را برای هر قسمت مرتبط تنظیم کنید ،در صورتی که در صفحه " "MEQمی توانید تنظیمات کلی
اکوالیزر را برای کل دستگاه انجام دهید.

9

][I]/[D

EQ HIGH

باند اکوالیزر باال را برای هر بخش تقویت می کند.

][J]/[E

EQ LOW

باند اکوالیزر پایین را برای هر بخش تقویت می کند.
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ویرایش و ذخیره نوع اکوالیزر اصلی )(MEQ
این دستگاه دارای یک اکوالیزر دیجیتال هشت بانده با درجه باال است .می توانید یکی از پنج نوع اکوالیزر از پیش تنظیم شده را انتخاب کنید یا
حتی تنظیمات سفارشی اکوالیزر خودتان را با تنظیم باندهای فرکانس ایجاد کنید و تنظیمات را در یکی از دو نوع اکوالیزر اصلی کاربر ذخیره
کنید.
توجه

این صفحه نمایش را می توانید با فشردن دکمه [ ]MASTER EQفراخوانی کنید.

توجه

اکوالیزر اصلی را نمی توانید برای پخش صدا یا صدای مترونوم اعمال کنید.

۴

١

٣،٢

1

از دکمه های ] [B]/[Aرا برای انتخاب نوع اکوالیزر دلخواه استفاده کنید.
 :Standardتنظیمات اکوالیزر استاندارد که در آن مشخصات وسیله’ به صورت بهینه به نمایش گذاشته شده است.
 :Mellowتنظیمات مالیم اکوالیزر که در آن باندهای فرکانس باال تا حدودی کاهش پیدا کرده اند.
 :Loudnessتنظیمات اکوالیزر را پاک کنید که در آنها صداهایی با فرکانس زیاد و کم هر دو تقویت شده اند .این یک منطبق خوب با
موسیقی آپ تمپو است.
 :Powerfulتنظیمات قدرتمند اکوالیزر که در آن صداهایی با همه نوع فرکانس تقویت می شوند .از آن می توان برای تقویم موسیقی برای
جشن ها و دیگر شرایط استفاده کرد.
 :Flatتنظیمات اکوالیزر مسطح .دریافت هر فرکانس روی  0دسیبل است.
 :2/1 Userتنظیمات اکوالیزر سفارش خودتان در مرحله  4ذخیره می شود.

2

از دکمه های ] [J]/[Eبرای انتقال مکان نما به ردیف  GAINاستفاده کنید ،سپس سطح  GAINرا تنظیم کنید تا هرکدام از
هشت باند تقویت شده یا قطع شود.
از دکمه های ] [8 pq]–[1 pqبرای تنظیم سطح استفاده کنید .تغییر مقدار در حالی که دکمه ] [Eیا ] [Jپایین نگهداشته شده است به
شما امکان می دهد هر هشت باند را همزمان تقویت کرده یا قطع کنید.

3

4
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در صورت تمایل ( Qباند پهن) و ( FREQفرکانس وسط) هر باند را تنظیم کنید.
برای تنظیم پهنای باند (که به آن "شکل" یا " "Qنیز گفته می شود) ،از دکمه های ] [H]/[Cبرای انتقال مکان نما به ردیف  Qاستفاده
کنید ،سپس از دکمه های ] [7 pq]–[2 pqاستفاده کنید .مقادیر باالی  ،Qپهنای باند کوتاهتری دارند.
برای تنظیم ( FREQفرکانس وسط) ،از دکمه های ] [D]/[Iبرای انتقال مکان نما به ردیف  FREQاستفاده کنید ،سپس از دکمه های
] [8 pq]–[1 pqاستفاده کنید .محدوده  FREQدر دسترس برای هر باند متفاوت می باشد.

دکمه ] [Fیا ] 1 STORE( [Gیا  )2را برای ذخیره سازی فشار دهید.
در پنجره وارد کردن نویسه که از طریق این عملیات فراخوانی می شود ،نام را وارد کنید و سپس دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید تا
تنظیماتتان به عنوان نوع اکوالیزر اصلی کاربر ذخیره شود که می توانید با استفاده از دکمه های ] [B]/[Aآن را فراخوانی کنید.
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ویرایش پارامترهای کمپرسور اصلی ()CMP
ً
معموال از آن برای محدود سازی و فشرده کردن حالت پویایی (نرمی/بلندی) یک سیگنال صوتی استفاده می شود.
کمپرسور جلوه ای است که
برای سیگنال هایی که از نظر پویایی تفاوت زیادی دارند ،مانند ووکال و قطعات گیتار ،محدوده پویایی "فشرده" می شود و در نتیجه صداهای
نرم بلندتر و صدای بلند ،آهسته تر می شوند .وقتی از "بهره" برای تقویت سطح کلی استفاده می کنید ،با استفاده از این کار صدایی قدرتمند،
یکپارچه تر و بلندتر خواهید داشت.
این دستگاه یک کمپرسور اصلی دارد که کل صدای این دستگاه را تحت تأثیر قرار می دهد .هرچند که تنظیمات
پیش فرض برای کمپرسور اصلی ارائه شده است ،اما می توانید کمپرسور اصلیتان را با تنظیم پارامترهای مرتبط ایجاد و ذخیره کنید.
توجه

کمپرسور اصلی را نمی توانید برای پخش صدا یا صدای مترونوم اعمال کنید.

سطح کاهش بهره (سطح فشرده شده) و
خروجی را نمایش می دهد.

][G

ON/OFF

قسمت جلوه کمپرسور اصلی را روشن یا خاموش می کند.

]/[2 pq
][3 pq

TYPE

یک نوع کمپرسور اصلی را انتخاب می کند.

][4 pq

THRESHOLD
OFFSET

آستانه (حداقل سطحی که در آن فشرده سازی شروع می شود) را تعیین می کند.

][5 pq

RATIO OFFSET

نسبت فشرده سازی را تعیین می کند (محدوده پویا تا چه حد فشرده شود).

][7 pq

GAIN OFFSET

سطح خروجی را تعیین می کند.

 :Standardتنظیمات کمپرسور استاندارد.
 :Liteتنظیمات مالیم کمپرسور که در آن جلوه بسیار کم است.
 :Moderateتنظیمات متوسط کمپرسور که در آن جلوه در سطح متوسط ایجاد می شود.
بیکرت لوسنک

 :Dance Floorتنظیمات کمپرسوری نسبتاً قدرتمند برای تقویت گام های پایین تر.
 :Punchyتنظیمات بسیار قوی کمپرسور.
 :5-1 Userتنظیمات شخصی کمپرسور خودتان که در قسمت بعدی ذخیره می شوند.

9
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ذخیره تنظیمات کمپرسور اصلی
تنظیمات کمپرسور اصلی که ویرایش کرده اید را می توانید به عنوان نوع کمپرسور کاربر ذخیره کنید.

1

دکمه ] (SAVE) [Iرا برای وارد شدن به صفحه  USER MASTER COMPRESSORفشار دهید.

١

٣

٢

2

با استفاده از دکمه های ] ،[5 pq]–[3 pqمقصدی را انتخاب کنید که می خواهید کمپرسور اصلی کاربر در آن ذخیره شود.
در صورت لزوم ،نام کمپرسور اصلی کاربر را تغییر دهید .دکمه ] (RENAME) [6 pqرا برای فراخوانی پنجره ورودی نویسه
فشار دهید ،نام را وارد کنید و سپس دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید.

3

دکمه ] (OK) [8 pرا فشار دهید تا ذخیره شود.

4

دکمه ] [EXITرا برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.
نوع کمپرسور اصلی ذخیره شده در لیست قسمت  TYPEنشان داده می شود.

نمودار قطعه

DSPI
ﺍﺗﺼﺎﻝ
= ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺭﺝ

DSPI
ﺍﺗﺼﺎﻝ
= ﺟﻠﻮﻩ ﺩﺭﺝ

190

7/22/2015 1:28:01 PM

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000

12psra3000_fa_om.indb 190

10

اتصال ها
سوییچ پایی/تنظیمات کنترل کننده پایین
تخصیص عملکردهای مشخص به هر پدال پایی
عملکردهای پدال های پایی متصل به فیش های  [2]/[1] FOOT PEDALرا می توانید به صورت جداگانه از تنظیمات پیش فرض (نگهداشت
و سایر موارد) تغییر دهیدً ،
مثال می توانید از سوییچ پایی برای شروع/توقف پخش سبک استفاده کنید یا از کنترل کننده پایی برای ایجاد پیچ بندها
استفاده کنید.
توجه برای اطالع درباره نحوه اتصال یک پدال پایی یا اینکه کدام نمونه پدال ها را می توانید متصل کنید ،به صفحه  93مراجعه کنید.

1
2

3

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
]TAB [E] FOOT PEDAL ← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

دکمه های ] [B]/[Aرا برای انتخاب یکی از دو پدال پایی که می خواهید عملکردی به آن تخصیص داده شود ،استفاده کنید.
در صفحه نمایش ،شماره های  1و  2به ترتیب مرتبط با فیش های ] FOOT PEDAL [1و ] [2هستند.

برای اطالع درباره عملکردهای موجود به صفحه های  193–192مراجه کنید.
توجه همچنین می توانید عملکردهای دیگری را به پدال اختصاص دهید ،پانچ داخل/خارج آهنگ (صفحه  )159و توالی ثبت (صفحه  .)178اگر چندین عملکرد را به پدال 
اختصاص دهید ،اولویت به این صورت است :پانچ داخل/خارج آهنگ ← توالی ثبت ← عملکردهای اختصاص یافته در این قسمت.

4

از دکمه های ] [8 pq]–[2 pqبرای تنظیم جزئیات عملکردهای انتخابی (بخشی که عملکرد روی آن اعمال شده و سایر
موارد) استفاده کنید.

اه لاصتا

از دکمه های ] [1 pqبرای انتخاب عملکردهایی که در مرحله  2مشخص شده و می خواهید به پدال اختصاص دهید استفاده
کنید.

10

پارامترهای موجود بسته به عملکرد انتخابی در مرحله  3متفاوت هستند.

5

در صورت لزوم ،اولویت پدال را با استفاده از دکمه ] [Iتنظیم کنید.
عملیات پدال روشن/خاموش ممکن است بر اساس پدال خاصی که به دستگاه متصل کرده اید ،متفاوت باشد .برای مثال ،فشار دادن به
سمت پایین 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 غیر فعال شده عملکرد شود .اگر نیاز است ،این تنظیمات را برای عملکرد معکوس مورد استفاده قرار
دهید.
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 nعملکردهای قابل تخصیص به پدال

برای عملکردهایی که با "*" مشخص شده اند ،فقط از کنترل کننده پایی استفاده کنید؛ عملیات مربوطه را نمی توانید با سوئیچ پایی انجام
دهید.
ARTICULATION 1/2

وقتی از صدای تولید شده قوی استفاده می کنید که جلوه ای از آن بر روی پدال/سوییچ پایی اختصاص
یافته است ،می توانید با فشردن پدال/سوییچ پایی ،این جلوه را فعال کنید .شما می توانید این عملکرد
پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.

*VOLUME

به شما اجازه می دهد که کنترل کننده پایی را برای کنترل سطح صدا استفاده کنید .شما می توانید این
عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.

SUSTAIN

به شما اجازه می دهد پدال را برای کنترل نگهداشت استفاده کنید .زمانیکه شما پدال را فشار داده و
نگاه می دارید ،تمام نت های روی صفحه کلید نگهداشت طوالنی تری دارند .آزاد کردن پدال ،فورا
همه نت های نگهداشت شده را متوقف (کاهش) می کند .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر
بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.

SOSTENUTO

به شما اجازه می دهد پدال را برای کنترل جلوه ساستنیوتو استفاده کنید .اگر 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 گرفته اید ،نگهداشته می شوند .اما نت های بعدی نگهداشته نمی شوند .باا ین کار می توانید
یک آکورد را نگهدارید ،برای مثال ،زمانیکه سایر نت ها بصورت بریده نواخته شوند .شما می توانید
این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.
توجه

این عملکرد بر هیچکدام از فلوت های ارگ تأثیر نمی گذارد و فقط بعضی از صداهای تولید شده قوی تحت تأثیر قرار
میگیرند ،حتی اگر به پدال های پایی اختصاص بگیرد.

SOFT

به شما اجازه می دهد پدال را برای کنترل جلوه سافت استفاده کنید .فشار دادن پدال باعث کاهش سطح
صدا و تن نت های نواخته شده را تغییر می دهد .این تنها برای سازهای مناسب مخصوص خود موثر
می باشد .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش
فعال/غیرفعال کنید.

GLIDE

زمانیکه پدال فشار داده شود ،گام تغییر پیدا می کند ،و زمانیکه پدال آزاد شود ،به گام نرمال باز می
گردد .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش
فعال/غیرفعال کنید.
 :UP/DOWNتعیین کننده این است که آیا تغییرات گام افزایش یا کاهش میابد.
 :RANGEمحدوده تغییر گام را به صورت نیم گم تعیین می کند.
 :ON SPEEDسرعت تغییر گام را در هنگام فشردن پدال مشخص می کند.
 :OFF SPEEDسرعت تغییر گام را در هنگام رها کردن پدال مشخص می کند.

PORTAMENTO

زمانیکه پدال فشار داده شود ،یا جلوه پورتامنتو ( یک لغزش یکنواخت مابین 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 کنسول ترکیب (صفحه  )183تنظیم کرد .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از
صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.
توجه

*PITCH BEND

این عملکرد بر هیچکدام از فلوت های ارگ تأثیر نمی گذارد و فقط بعضی از صداهای تولید شده قوی تحت تأثیر قرار
میگیرند ،حتی اگر به پدال های پایی اختصاص بگیرد.

به شما اجازه می دهد که گام نت ها را به طرف باال یا پایین با استفاده از پدال خم کنید .شما می توانید
این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.
 :UP/DOWNتعیین کننده این است که آیا تغییرات گام افزایش یا کاهش میابد.
 :RANGEمحدوده تغییر گام را به صورت نیم گم تعیین می کند.

* ) MODULATION (+)/(-جلوه های مادوالسیون را بر روی نت های پخش شده توسط صفحه کلید اعمال می کند ،مانند ویبراتو.
شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/
غیرفعال کنید.
ً
) MODULATION (ALTاین یک تغییر مالیم در مادوالسیون باال است که در آن جلوه ها (فرم موج) را می توانید متناوبا با هر
بار فشار پدال/سوییچ پایین روشن/خاموش کنید .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از
صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش فعال/غیرفعال کنید.
DSP VARIATION

192
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PEDAL CONTROL
)(WAH

وقتی دکمه ] [DSPرا فشار می دهید ،جلوه واه را روی نت های پخش شده در صفحه کلید اعمال 
می کند .شما می توانید این عملکرد پدال را برای هر بخش از صفحه کلید بر روی این صفحه نمایش
فعال/غیرفعال کنید.

HARMONY/
ARPEGGIO

مانند دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOاست.

)PEDAL (ARP. HOLD

هنگامی که پدال را فشار می دهید ،پخش آپرژو ادامه پیدا می کند حتی بعد از اینکه صفحه کلید را رها
می کنید ،و سپس با رها کردن پدال ،آپرژو متوقف می شود .بررسی کنید یکی از انواع آپرژو انتخاب
شده باشد و دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOفعال باشد.

SCORE PAGE +/-

زمانیکه آهنگ متوقف شده ،شما می توانید به صفحه بعدی اسکور بروید (هر بار یک صفحه).

LYRICS PAGE +/-

زمانیکه آهنگ متوقف شده ،شما می توانید به صفحه بعدی/قبلی ترانه بروید (هر بار یک صفحه).

TEXT PAGE +/-

می توانید به صفحه بعدی/قبلی ترانه بروید (هر بار یک صفحه).
مانند دکمه  (PLAY/PAUSE) [F/K] SONGاست.

STYLE START/STOP

مانند دکمه  [START/STOP] STYLE CONTROLاست.

TAP TEMPO

مانند دکمه ] [TAP TEMPOاست.

SYNCHRO START

مانند دکمه ] [SYNC STARTاست.

SYNCHRO STOP

مانند دکمه ] [SYNC STOPاست.

INTRO 1–3

مانند دکمه های  [III]–[I] INTROاست.

MAIN A–D

مانند دکمه های  [D]–[A] MAIN VARIATIONاست.

FILL DOWN

یک فیل این را می نوازد ،که بعد از آن به صورت خودکار قسمت اصلی قبلی پخش می شود (مربوط
به دکمه های که بالفاصله در سمت چپ آن قرار دارد).

FILL SELF

یک کامل کننده را می نوازد.

FILL BREAK

یک بریک را می نوازد.

FILL UP

یک فیل این را می نوازد ،که بعد از آن به صورت خودکار قسمت اصلی بعدی پخش می شود
(مربوط به دکمه های که بالفاصله در سمت راست آن قرار دارد).

ENDING1–3

مانند دکمه های  [III]–[I] ENDING/rit.است.

HALF BAR FILL

در حالی که پدال را فشار داده اید ،عملکرد " "Half bar fill-inفعال می شود و قسمت های سبک را
در ضربه اول از قسمت فعلی تغییر می دهد ،سپس قسمت بعدی را از وسط فیل این خودکار شروع
می کند.

FADE IN/OUT

مانند دکمه ] [FADE IN/OUTاست.

FING/ON BASS

پدال بصورت متناوب ما بین حالت های در  FINGEREDو  FINGERED ON BASSجابجا
می شود (صفحه .)120

BASS HOLD

زمانیکه پدال فشار داده شود  ،نت بم سبک همراهی کننده نگاه داشته خواهد شد ،حتی اگر آکورد در
حین پخش سبک تغییر کند .اگر انگشت گذاری بر روی " "AI FULL KEYBOARD,تنظیم شده
باشد ،این عملکرد کار نمی کند.

PERCUSSION

پدال برای نواختن پرکاشن انتخاب شده توسط دکمه های ] [8 pq]–[4 pqبکار می رود .شما
می توانید از طریق صفحه کلید ،پرکاشن دلخواه را انتخاب کنید.
توجه

10

وقتی پرکاشن را با فشردن یک کلید از روی صفحه کلید انتخاب می کنید ،قدرت نواختن و فشردن کلید تعیین کننده میزان
صدای پرکاشن است.

RIGHT 1 ON/OFF

مانند دکمه  [RIGHT 1] PART ON/OFFاست.

RIGHT 2 ON/OFF

مانند دکمه  [RIGHT 2] PART ON/OFFاست.

LEFT ON/OFF

مانند دکمه  [LEFT] PART ON/OFFاست.

OTS +/-

تنظیمات تک لمسی بعدی/قبلی را فراخوانی می کند.
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MIDI Settings
در این بخش ،تنظیمات مربوط به  MIDIرا می توانید برای دستگاه انجام دهید .در مدل  PSR-A3000مجموعه ای از ده الگوی از پیش
برنامه ریزی شده وجود دارد که به شما امکان می دهند به صورت و به سادگی دستگاه را پیکربندی کنید تا با برنامه خاص  MIDIیا دستگاه
خارجی مطابقت داشته باشد .همچنین می توانید الگوهای از پیش برنامه ریزی شده را ویرایش کرده و حداکثر ده مورد را بعنوان الگوی اصلی
در حافظه  USERذخیره نمایید.
توجه می توانید همه الگوهای اصلیتان را به عنوان یک فایل تکی در حافظه داخلی (درایو  )USERیا یک درایو فلش  USBذخیره کنید← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] .
 .[G] MIDI SETUP FILES ← TAB [E][F] SETUP FILES ← [G] SYSTEMبه صفحه  207مراجعه کنید.

1

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.
][I] MIDI ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

2

یک الگوی از پیش برنامه ریزی شده را از صفحه  PRESETانتخاب کنید (صفحه .)195

3

برای ویرایش یک الگو ،دکمه ] )EDIT( [8 qرا برای فرخواندن صفحه نمایش  MIDIفشار دهید.

4

از دکمه های  [E][F] TABبرای فراخوانی صفحه مرتبط استفاده کنید ،سپس پارامترهای مختلفی را برای ویرایش الگوی
 MIDIفعلی تنظیم کنید.

اگر ً
قبال الگوی اصلیتان را ایجاد کرده و آن را در صفحه  USERذخیره کرده اید ،می توانید آن الگو را نیز از صفحه  USERانتخاب
کنید.

• ..................... SYSTEMتنظیمات سیستم ( MIDIصفحه )196
• ..................TRANSMITتنظیمات انتقال ( MIDIصفحه )197
• .................... RECEIVEتنظیمات دریافت ( MIDIصفحه )198
• .......................... BASSتنظیمات نت بم برای پخش سبک از طریق دریافت ( MIDIصفحه )199
• ........CHORD DETECTتنظیمات نوع آکورد برای پخش سبک از طریق دریافت ( MIDIصفحه )199

5

هنگامیکه عمل ویرایش کردن را تمام کردید ،دکمه ] [EXITرا برای برگشت به صفحه انتخاب الگوی  MIDIفشار دهید.

6

زبانه  USERرا با فشردن دکمه  [F] TABانتخاب کنید ،سپس دکمه ] )SAVE( [6 qرا برای ذخیره الگوی ویرایش شده
فشار دهید.
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 nالگوهای از پیش برنامه ریزی شده MIDI
All Parts

تمامی قسمتها شامل قسمتهای صفحه کلید ( 2 ،1 RIGHTو  ،)LEFTبا استثنای آهنگ انتقال می
یابند.

KBD & STYLE

اصوال مشابه " "All Partاست به استثنای اینکه قسمت های صفحه کلید چگونه مدیریت می شوند.
قسمت های دست راست بصورت " "UPPERبجای  2و  RIGHT1و قسمت دست چپ بصورت
" "LOWERاستفاده می شوند.

Master KBD

در این تنظیمات ،دستگاه بصورت یک صفحه کلید "اصلی" عمل می کند ،و می تواند یک یا تعدادی
از تولیدکننده های تن یا سایر تجهیزات (مانند کامپیوتر/تناوبگر) را نواخته و کنترل کند.

Song

همه کانال های انتقال مطابق با کانال های آهنگ  1تا  61تنظیم شده اند .از این حالت برای پخش
داده های آهنگ با یک تولیدکننده تن خارجی استفاده می شود همچنین برای ضبط داده های آهنگ
روی یک تناوبگر خارجی.

Clock Ext.

پخش یا ضبط (آهنگ ،سبک ،مولتی پد و دیگر موارد) با یک ساعت  MIDIخارجی همگام می
شود به جای اینکه با ساعت داخلی دستگاه همگام شود .این وضعیت باید هنگامیکه حالت تمپو را
روی  MIDIمتصل شده به دستگاه قرار می دهید ،استفاده کنید.

MIDI Accord 1

آکاردئون  MIDIبه شما 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 تن متصل شده را بنوازید.
این وضعیت به شما این امکان را می دهد که ملودیهای روی صفحه کلید را نواخته وپخش سبک
موسیقی روی دستگاه را با دکمه های دست چپ کنترل کنید.

MIDI Accord 2

در اصل این عملکرد مشابه " "MIDI Accord 1در باال است ،با این تفاوت که نت های صدای بم/
آکورد که می توانید با دست چپ بنوازید روی آکاردئون  MIDIبه صورت اجرای نت های MIDI
تشیخص داده می شوند.

MIDI Pedal 1

دستگاه های پدال  MIDIاین امکان را به شما می دهد که تولید کننده تن متصل شده را با پا بنوازید
(مخصوصا برای نواختن یک تن با صدای بم بسیار آسان می باشد) .این وضعیت به شما این امکان
را می دهد که روت آکورد را از سبک موسیقی با یک دستگاه پدال  MIDIنواخته یا کنترل نمایید.

MIDI Pedal 2

این وضعیت به شما این امکان را می دهد که صدای بم از یک سبک موسیقی را با استفاده از یک
دستگاه پدال  MIDIپخش کنید.

MIDI OFF

هیچ سیگنال  MIDIفرستاده یا دریافت نمی شود.

اه لاصتا
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تنظیمات سیستم MIDI
توضیحات موجود در این قسمت در مورد صفحه  SYSTEMدر مرحله  4در صفحه  194کاربرد دارد.
از دکمه هایص] [B]/[Aبرای انتخاب پارامترها (در زیر) استفاده کنید و سپس وضعیت روشن/خاموش و دیگر وضعیت ها را ]–[1 pq
] [8 pqتنظیم کنید.

Local Control 1

وضعیت  Local Controlرا برای هر کدام از قسمت ها خاموش یا روشن می کند .هنگامیکه  Local Controlروی " "ONباشد ،صفحه کلید
دستگاه می تواند تولید کننده تن داخلی اش (درونی) را کنترل کند ،این عمل امکان می دهد صداهای داخلی مستقیما از صفحه کلید پخش شوند.
اگر وضعیت  Localرا روی " "OFFقرار دهید ،هنگامیکه صفحه کلید را می نوازید یا از کنترل کننده ها استفاده می کنید صفحه کلید و کنترل 
کننده ها از تولید کننده تن دستگاه جدا می شوند در نتیجه هیچ نوع صدایی پخش نمی شودً .
مثال این وضعیت به شما این امکان را می دهد که از
یک تناوبگر  MIDIخارجی برای پخش صداهای داخلی دستگاه استفاده کرده ،و از صفحه کلید دستگاه برای ضبط نت ها روی تناوبگر خارجی
استفاده نموده و یا یک تولید کننده تن خارجی را بنوازید.

 2تنظیم ساعت و دیگر موارد
CLOCK n

این وضعیت مشخص می کند که آیا دستگاه توسط ساعت داخلی خود کنترل می شود یا توسط سیگنال ساعت  MIDIدریافت شده از
طریق یک ساعت خارجی .هنگامیکه دستگاه بتنهایی استفاده شده یا از صفحه کلید اصلی جهت کنترل دستگاه های خارجی استفاده می
شود وضعیت  INTERNALروی حالت عادی تنظیم  Clockقرار می گیرد .چنانچه از دستگاه با یک تولید کننده تن خارجیMIDI ،
کامپیوتر ،یا سایر دستگاه های  MIDIاستفاده می کنید ،و مایلید که دستگاه را توسط یکی از این وضعیت ها همزمان نمایید ،این پارامتر
را روی یکی از گزینه های مناسب تنظیم کنید USB 1 ،MIDI :یا  .USB 2در این حالت مطمئن شوید که دستگاه خارجی بطور مناسبی
متصل شده است (بعنوان مثال به پایانه  MIDI INدستگاه) و انتقال سیگنال ساعت  MIDIنیز بطور مناسب باشد.
توجه وقتی ساعت را روی مقداری بجز  INTERNALتنظیم می کنید ،تمپو به صورت " "Ext.روی صفحه اصلی نشان داده می شود .به این معنی است که پخش این دستگاه فقط از
دستگاه  MIDIخارجی یا کامپیوتر کنترل می شود .در این شرایط ،سبک ها ،آهنگ ،مولتی پد یا مترونوم را نمی توانید پخش کنید حتی اگر عملیات را شروع کنید.
توجه وقتی یک آداپتور  LANبی سیم را به پایانه ] [USB TO DEVICEوصل می کنید ،پارامتر " "WIRELESS LANرا نیز می توانید انتخاب کنید.

TRANSMIT CLOCK n

وضعیت انتقالی ) (F8ساعت  MIDIرا روشن یا خاموش می کند .هنگامیکه آن را روی  OFFقرار می دهید ،حتی اگر یک آهنگ یا
سبک موسیقی نواخته شود ،انتقال هیچ داده ساعت  MIDIیا داده شروع /متوقف نمی شود.

RECEIVE TRANSPOSE n

این حالت مشخص می کند که آیا تنظیم جابجایی دستگاه برای پخش نت دریافت شده توسط دستگاه و از طریق  MIDIبه کار گرفته می
شود یا خیر.

START/STOP n

این وضعیت مشخص می کند که آیا پیام های ورودی ( FAشروع) و ( FCتوقف) روی آهنگ یا سبک موسیقی تاثیری دارند یا خیر.

 3جابجایی پیام
SYS/EX. n

تنظیم " "Txانتقال  MIDIاز طریق پیام های خاص سیستم  MIDIرا روشن یا خاموش می کند .تنظیم " "Rxدریافت و تشخیص MIDI
از طریق پیام های خاص سیستم  MIDIتولید شده توسط دستگاه خارجی را روشن یا خاموش می کند.

CHORD SYS/EX. n

تنظیم " "Txانتقال  MIDIاز داده خاص آکورد ( MIDIتشخیص ریشه و نوع آکورد) را روشن یا خاموش می کند .تنظیمات "،"Rx
دریافت و تشخیص  MIDIاز داده های خاص آکورد  MIDIایجاد شده توسط دستگاه خارجی را فعال یا غیرفعال می کند.
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تنظیمات انتقال MIDI
توضیحات موجود در این قسمت در مورد صفحه  TRANSMITدر مرحله  4در صفحه  194کاربرد دارد .تعیین کننده بخشی است که به
عنوان داده  MIDIارسال می شود و کانال  MIDIاز طریق آن داده را ارسال می کند.

هنگامیکه داده روی کانال (ها) منتقل می شود ،نقطه های مربوط به هر کانال 
( )1-61به آرامی چشمک می زنند.

توجه

1

اگر عبارت " "WLANنشان داده می شود ،این دستگاه می تواند
پیام های  MIDIدریافتی از طریق آداپتور  LANبی سیم USB
متصل به پایانه ] [USB TO DEVICEرا استفاده کند .هنگامی
که عبارت " "WLANحتی با اتصال آداپتور  LANبی سیم USB
نشان داده نمی شود ،دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

از دکمه های ] [B]/[Aیا ] [2 pq]/[1 pqبرای انتخاب بخشی برای تغییر تنظیمات انتقال استفاده کنید.
این بخش ها در این صفحه نمایش مشابه موارد نشان داده شده در صفحه  MIXING CONSOLEو ON/OFF CHANNELهستند
بجز دو بخش زیر.
 :UPPERقسمت صفحه کلید در سمت راست نقطه تقسیم برای صداها ( RIGHT1و/یا  )2نواخته می شود.
 :LOWERقسمت صفحه کلید در سمت چپ نقطه تقسیم برای صداها نواخته می شود .با روشن یا خاموش شدن دکمه
] [ACMPاین حالت تاثیری نخواهد دید.

2

از دکمه های ] [3 pqبرای انتخاب یک کانال استفاده می شود که از طریق آن قسمت انتخابی منتقل می شود.
توجه اگر کانال انتخابی مشابهی برای چندین قسمت متفاوت در نظر گرفته شود ،پیام های انتقالی  MIDIدر یک کانال تکی ادغام می شوند و در نتیجه صدای ناخواسته ای ایجاد
شده و باعث ایجاد مشکل احتمالی روی دستگاه متصل شده  MIDIمی شود.
توجه اگر کانال های آهنگ  1تا  61روی انتقال تنظیم شده اند ،آهنگ های محافظت شده را نمی توانید منتقل کنید.

3

از دکمه ] [8 pq]–[4 pqبرای تعیین انواع داده برای ارسال استفاده کنید.
برای اطالع درباره پیام های  MIDIکه می توانید در این قسمت تنظیم کنید ،به "رویدادهای نت" در صفحه  166مراجعه کنید.

اه لاصتا
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تنظیمات دریافت MIDI
توضیحات موجود در این قسمت در مورد صفحه  RECEIVEدر مرحله  4در صفحه  194کاربرد دارد .تعیین کننده بخش هایی است که داده
های  MIDIرا دریافت می کنند و اینکه داده هااز طریق کدام کانال های  MIDIدریافت می شوند.

هر زمان که داده ای از روی کانال (ها) دریافت می شود ،نقطه های مربوط
به هر کانال ( )1-61به آرامی چشمک می زنند.

توجه

1
2

اگر عبارت " "WLANنشان داده می شود ،این دستگاه می تواند
پیام های  MIDIدریافتی از طریق آداپتور  LANبی سیم USB
متصل به پایانه ] [USB TO DEVICEرا استفاده کند .هنگامی
که عبارت " "WLANحتی با اتصال آداپتور  LANبی سیم USB
نشان داده نمی شود ،دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

از دکمه های ] [B]/[Aیا ] [2 pq]/[1 pqبرای انتخاب کانال مورد نظر برای دریافت استفاده کنید.
این دستگاه پیام های  MIDIرا از طریق  23کانال ( 61کانال در  2پورت) از طریق اتصال  USBدریافت می کند.

از دکمه های ] [3 pqبرای انتخاب بخشی استفاده کنید که از طریق آن کانال دریافت می شود.
این بخش ها در این صفحه نمایش مشابه موارد نشان داده شده در صفحه  MIXING CONSOLEو  CHANNEL ON/OFFهستند
بجز قسمت های زیر:
 :KEYBOARDپیام های نت دریافت شده می توانند اجرای صفحه کلید دستگاه را کنترل کنند.
 :EXTRA PART 1–5پنج قسمت خاص برای دریافت و پخش داده  MIDIوجود دارد .معموال ،این قسمت ها توسط
دستگاه مورد استفاده قرار نمی گیرند دستگاه این دستگاه می تواند بصورت یک تولید کننده تن  32کاناله و مولتی
تیمبرال توسط پنج قسمت اضافه شده به قسمت های اصلی مورد استفاده قرار بگیرد.

3

از دکمه ] [8 pq]–[4 pqبرای تعیین انواع داده برای دریافت استفاده کنید.
برای اطالع درباره پیام های  MIDIکه می توانید در این قسمت تنظیم کنید ،به "رویدادهای نت" در صفحه  166مراجعه کنید.

انتقال  /دریافت  MIDIاز طریق پایانه های  USBوMIDI

ارتباط بین پایانه های  MIDIو  USBکه برای انتقال/دریافت  32کانال ( 16کانال در  2پورت) پیام های  MIDIمورد استفاده قرار می
گیرند به صورت زیر است:
 دریافت MIDI

 انتقال MIDI
پایانه ][USB TO HOST

پایانه ]MIDI [OUT

پایانه ]MIDI [IN

پایانه ][USB TO HOST

 LANبی سیم

 LANبی سیم

استفاده از پورت
USB2

USB1
ادغام

WLAN/USB1/MIDI 16–01
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تنظیمات نت بم برای پخش سبک از طریق دریافت MIDI
توضیحات موجود در این قسمت در مورد صفحه  BASSدر مرحله  4در صفحه  194کاربرد دارد .این تنظیمات به شما امکان می دهد که
نت صدای بم را برای نواختن یک سبک موسیقی ،بر اساس پیام های دریافت شده از طریق  MIDIمشخص کنید .پیام های روشن/خاموش نت
دریافت شده در کانال (ها) که روی " "ONقرار دارند ،به صورت نت صدای بم از آکورد سبک تشخیص داده می شوند .نت صدای بم بدون
در نظر گرفتن تنظیمات ] [ACMPیا  Split Pointتشخیص داده خواهند شد .هنگامیکه چندین کانال بصورت همزمان روی " "ONتنظیم می
شوند ،نت صدای بم از داده  MIDIادغام و دریافت شده از این کانال ها تشخیص داده می شود.

هر زمان که داده ای از روی کانال (ها) دریافت می شود ،نقطه های
مربوط به هر کانال ( )1-61به آرامی چشمک می زنند.

توجه

اگر عبارت " "WLANنشان داده می شود ،این دستگاه می
تواند پیام های  MIDIدریافتی از طریق آداپتور  LANبی سیم
 USBمتصل به پایانه ] [USB TO DEVICEرا استفاده کند.
هنگامی که عبارت " "WLANحتی با اتصال آداپتور  LANبی
سیم  USBنشان داده نمی شود ،دستگاه را خاموش و دوباره
روشن کنید.

1

از دکمه های ] [B]/[Aرا برای انتخاب کانال استفاده کنید.

2

از دکمه ] [8 pq]–[1 pqبرای تنظیم کانال دلخواه روی  ONیا  OFFاستفاده کنید.
همچنین با فشردن دکمه ] (ALL OFF) [Fمی توانید همه کانال ها را روی  OFFقرار دهید.

تنظیمات نوع آکورد برای پخش سبک از طریق دریافت MIDI
توضیحات موجود در این قسمت در مورد صفحه  CHORD DETECTدر مرحله  4در صفحه  194کاربرد دارد .در این صفحه می توانید
کانال های  MIDIرا انتخاب کنید که داده  MIDIاز طریق آنها از دستگاه خارجی برای تشخیص نوع آکورد پخش سبک استفاده می شوند .پیام
های روشن/خاموش نت دریافت شده از کانال (ها) که روی " "ONقرار دارند ،به صورت نت هایی برای تشخیص آکوردها در پخش سبک
تشخیص داده می شوند .آکوردهای تشخیص داده شده بسته به نوع انگشت گذاری متفاوت می باشند .انواع آکورد بدون در نظر گرفتن تنظیمات
] [ACMPیا نقطه تقسیم تشخیص داده خواهند شد .هنگامیکه چندین کانال بصورت همزمان روی " "ONتنظیم می شوند ،نوع آکورد از داده
 MIDIادغامی و دریافت شده از این کانال ها تشخیص داده می شود.
اه لاصتا

10

نحوه عملکرد اصوال مشابه با صفحه نمایش  BASSدر باال است.
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اتصال با  iPhone/iPadاز طریق  LANبی سیم
باا ستفاده از یک آداپتور  LANبی سیم ( USBبه صورت جداگانه فروخته می شود) می توانید  PSR-A3000را از طریق شبکه بی سیم به یک
 iPhone/iPadوصل کنید .برای اطالع از دستورالعمل های کلی کارکرد ،به ( iPhone/iPad Connection Manualدفترچه راهنما مالک
اتصال  )iPhone/iPadدر وب سایت مراجعه کنید .در این قسمت فقط عملکردهایی توضیح داده می شود که مخصوص  PSR-A3000باشند.
قبل از شروع کار ،بررسی کنید آداپتور  LANبی سیم  USBبه پایانه ] [USB TO DEVICEوصل باشد ،سپس صفحه نمایش تنظیم و راه
اندازی را به این صورت فراخوانی کنید.[H] WIRELESS LAN ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] :
توجه اگر آداپتور  LANبی سیم  USBتوسط دستگاه تشخیص داده نشود ،عبارت " "WIRELESS LANبرای دکمه [ ]Hنشان داده نخواهد شد .هنگامی که عبارت " "WIRELESS LANحتی با
اتصال آداپتور  LANبی سیم  USBنشان داده نمی شود ،دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

حالت زیرساخت

شبکه را انتخاب می کند.

][B]/[A
][G

UPDATE

لیست شبکه را در صفحه نمایش به روز رسانی می کند.

][I

DETAIL

برای تنظیم پارامترهای دقیق در صفحه های زیر .بعد از انجام تنظیمات ،دکمهص]/[7 pq
] )SAVE( [8 pqرا برای ذخیره آنها فشار دهید.

]/[1 pq
][2 pq

WPS

این دستگاه را از طریق  WPSبه شبکه وصل می کند .این دکمه و بعد از آن دکمه ][G
( )YESرا فشار دهید ،سپس دکمه  WPSرا در فاصله دو دقیقه روی نقطه دسترسی فشار
دهید.

]/[3 pq
][4 pq

MODE

به حالت نقطه دسترسی جابجا می شود.

]/[5 pq
][6 pq

INITIALIZE

راه اندازی تنظیمات را شروع کرده و به وضعیت پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

]/[7 pq
][8 pq

CONNECT

به شبکه انتخابی متصل می شود.
اگر " "Otherرا با استفاده از دکمه های ] [B]/[Aانتخاب کنید ،با این کار صفحه فراخوانی
می شود که در آن می توانید  ،SSIDروش امنیتی و رمز عبور را تنظیم کنید .بعد از وارد
کردن ای موارد ،یکی از دکمه های ] [8 pq]/[7 pqرا در صفحه راه اندازي دستي
فشار دهید تا به شبکه وصل شوید.

 :IP ADDRESSآدرس  IPو سایر پارامترهای مرتبط را تنظیم می کند.
 :OTHERSوقتی دستگاه در حالت زیرساخت به شبکه وصل است ،زمان فعلی روی صفحه
نشان داده می شود .می توانید منطقه زمانی را از طریق دکمه ] [Bو ساعت تابستانی را
از طریق دکمهص] [Cبرای زمان محلی خودتان تنظیم کنید.
اگر می خواهید نام میزبان را وارد کنید ،دکمه ] [Aرا فشار دهید.
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حالت نقطه دسترسی

برای تنظیم پارامترهای دقیق در صفحه های زیر .بعد از انجام تنظیمات ،دکمهص]/[7 pq
] )SAVE( [8 pqرا برای ذخیره آنها فشار دهید.

][I

DETAIL

]/[3 pq
][4 pq

MODE

به حالت زیرساخت جابجا می شود.

]/[5 pq
][6 pq

INITIALIZE

راه اندازی تنظیمات را شروع کرده و به وضعیت پیش فرض کارخانه باز می گرداند.

 :WIRELESS NETWORKبرای تنظیم  ،SSIDایمنی ،رمز عبور و کانال.
 :IP ADDRESSبرای تنظیم آدرس  IPو سایر پارامترهای مرتبط.
 :OTHERSبرای وارد کردن نام میزبان یا نمایش آدرس  MACو دیگر موارد.

اه لاصتا
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11

سایر عملکردها

در این بخش فقط درباره صفحه نمایش های  UTILITYو  SYSTEMدر منوی  FUNCTIONتوضیح داده می شود .برای سایر صفحه نمایش
ها ،به "لیست عملکردها" در صفحه  209مراجعه کنید تا دستورالعمل ها را پیدا کنید.

UTILITY
CONFIG 1

از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب
پارامتر دلخواه استفاده کنید.

 1توقف/پخش تدریجی

این پارامترها مشخص می کنند پخش سبک یا آهنگ با استفاده از دکمه ] [FADE IN/OUTچطور به صورت تدریجی شروع یا تمام می
شود.
][3 pq

FADE IN TIME

مدت زمانی را که طول می کشد تا سطح صدا به صورت تدریجی پخش شود یا از حداقل به
حداکثر برود را مشخص می کند (محدوده  0تا  20ثانیه).

][4 pq

FADE OUT
TIME

مدت زمانی را که طول می کشد تا سطح صدا به صورت تدریجی محو شود یا از حداکثر به
حدقل برود را مشخص می کند (محدوده  0تا  20ثانیه).

][5 pq

FADE OUT
HOLD TIME

مدت زمانی را که سطح صدا بعد از پخش/توقف تدریجی روی صفر باقی می ماند ،تعیین می
کند (محدوده  0تا  5ثانیه).

 2مترونوم
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][2 pq

VOLUME

میزان سطح صدای مترونوم را تعیین می کند.

]–[3 pq
][5 pq

SOUND

تعیین می کند آیا در اولین ضربه از هر اندازه ،اکسان بل شنیده می شود یا خیر.

]/[6 pq
][7 pq

TIME
SIGNATURE

میزان تاثیر زمانی صدای مترونوم را تعیین می کند.
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 3ضربه

به شما امکان می دهد صدای پرکاشن و قدرت نواخت را تنظیم کنید که با ضربه زدن روی دکمه ] [TAP TEMPOبه گوش می رسند.
]–[2 pq
][4 pq

PERCUSSION

صدای پرکاشن را انتخاب می کند.

]/[5 pq
][6 pq

VELOCITY

قدرت نواختن را تنظیم می کند.

 4خاموش شدن خودکار

برای اطالع از جزئیات به صفحه  17مراجعه کنید.

CONFIG 2

از دکمه های ] [B]/[Aبرای انتخاب
پارامتر دلخواه استفاده کنید.

 1تنظیم بلندگو
]/[4 pq
][5 pq

SPEAKER

تعیین می کند آیا صدا از بلندگوی این دستگاه پخش شود یا خیر.
 :HEADPHONE SWصدای بلندگوی معمولی است اما هنگامی که هدفون ها به فیش
] [PHONESوصل می شوند ،صدا قطع می شود.

 :OFFصدای بلندگو قطع است .فقط از طریق هدفون ها یا یک دستگاه خارجی متصل به فیش
های  AUX OUTمی توانید می توانید صدا را بشنوید.

اهدرکلمع ریاس

 :ONصدای بلندگو همیشه پخش می شود حتی اگر هدفون وصل باشد.

11
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 2تنظیمات مرتبط با صفحه نمایش/گزینه های دکمه گروه صدا
][1 pq

STYLE TEMPO

تعیین می کند آیا تمپوی پیش فرض هر سبک پیش تنظیم در باالی نام سبک در صفحه نمایش
انتخاب سبک نمایش داده شود یا خیر.

][2 pq

VOICE
NUMBER

مشخص می کند که آیا منبع صدا و شماره در صفحه نمایش انتخاب صدا نشان داده شده یا
پنهان باشد .هنگامیکه یک صدا را از طریق یک دستگاه  MIDIخارجی انتخاب می کنید این
حالت زمانی مفید می باشد که می خواهید مقادیر  MSB/LSBانتخابی منبع و شماره تغییر
برنامه ای که مایلید مشخص نمایید را بررسی کنید.

][3 pq

TIME STAMP

مشخص می کند که آیا تاریخ و ساعت به روز رسانی شده در صفحه نمایش انتخاب فایل نشان
داده شده یا پنهان باشد.
وقتی دستگاه را با استفاده از حالت زیرساخت (صفحه  )200و آداپتور بی سیم USB
) (UD-WL01به شبکه وصل می کنید ،دستگاه اطالعات "ساعت" و مهر زمان فعلی (تاریخ
و ساعت) ضبط شده روی فایل های ذخیره شده در دستگاه را دریافت می کند .بعد از اینکه
دستگاه را خاموش کردید ،ساعت به مقدار پیش فرض تنظیم شده در کارخانه باز می گردد و
به روز رسانی نمی شود مگر اینکه دستگاه به شبکه وصل شود.

]/[5 pq
][6 pq

VOICE
CATEGORY
BUTTON
OPTIONS

مشخص می کند که با فشرده شدن یکی از این دکمه های  ،VOICEصفحه نمایش انتخاب
صدا چگونه باز شود:

]/[7 pq
][8 pq

POPUP
DISPLAY TIME

توجه شماره های نشان داده شده در این قسمت از " "1شروع می شوند .به همین ترتیب شماره های واقعی تغییر برنامه
 MIDIاز " "0شروع شده است زیرا آن سیستم شماره گذاری از " "0شروع می شود.
توجه برای صداهای  ،GSشماره های تغییر برنامه حتی زمانی که این پارامتر روی روشن تنظیم می شود ،در دسترس
نیست.

 :OPEN & SELECTصفحه نمایش انتخاب صدا را با صدای انتخاب شده قبلی که در
گروه صدا به صورت خودکار انتخاب شده است ،باز می کند (وقتی دکمه های VOICE
فشرده شود).
 :OPEN ONLYصفحه نمایش انتخاب صدا را با صدای انتخاب شده فعلی باز می کند
(زمانی که یکی از دکمه های  VOICEفشرده شود).
زمان بسته شدن صفحه نمایش را مشخص می کند( .صفحه نمایش ها زمانی ظاهر می شوند
که دکمه هایی مانند  TEMPO ،TRANSPOSEیا  UPPER OCTAVEو دیگر موارد
را فشار دهید).

 3تنظیمات آپرژو
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]/[3 pq
][4 pq

QUANTIZE

زمانبندی عملکرد  Arpeggio Quantizeرا تعیین می کند .پخش آپرژو با پخش آهنگ یا
سبک همگامسازی می شود و هر مشکل کوچکی در این زمانبندی برطرف می شود.

]/[5 pq
][6 pq

HOLD ON/OFF

عملکرد  Arpeggio Holdرا روشن یا خاموش می کند .وقتی روی روشن تنظیم شده باشد ،روشن
کردن دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOسبب می شود پخش آپرژو حتی بعد از نواخته شدن
نت ادامه داشته باشد .برای توقف پخش ،دوباره دکمه ] [HARMONY/ARPEGGIOرا فشار
دهید.
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PARAMETER LOCK
به شما امکان می دهد تنظیمات پارامترهایی خاص را قفل کرده یا حفظ کنید (مانند جلوه و نقطه تقسیم) حتی زمانیکه تنظیمات صفحه توسط
حافظه رجیستر ،تنظیمات تک لمسی و سایر موارد تغییر کنند.

برای تنظیم این عملکرد از دکمه های ] [4 pq]–[1 pqبرای انتخاب پارامتر دلخواه استفاده کنید ،سپس از دکمه های ][6 pq]/[5 pq
برای وارد کردن یا برداشتن عالمت بررسی استفاده کنید .در صورت تمایل این مرحله را تکرار کنید .مواردي که دارای عالمت هستند ،قفل می
شوند.

USB
می توانید عملکردهای مهم مرتبط با درایو فلش  USBرا برای دستگاه تنظیم کرده یا انجام دهید .قبل از استفاده از درایو فلش  ،USBحتماً
قسمت "اتصال دستگاه های  "USBرا در صفحه  95مطالعه کنید.

اهدرکلمع ریاس

][B]/[A

DRIVE LIST

درایو مورد نظر را برای فرمت شدن یا بررسی میزان حافظه باقی مانده انتخاب می کند.

][F

PROPERTY

صفحه نمایش "مشخصه" دستگاه را باز می کند که با استفاده از دکمه های ] [B]/[Aدر باال
انتخاب می شود .می توانید مقدار حافظه باقیمانده در دستگاه را بررسی کنید.

][H

FORMAT

درایو انتخاب شده را با استفاده از دکمه های ] [B]/[Aفرمت می کند .برای اطالعات از
دستورالعمل ها به صفحه  96مراجعه کنید.

]/[3 pq
][4 pq

SONG AUTO
OPEN

عملکرد باز کردن خودکار آهنگ را روشن یا خاموش می کند .وقتی روی " "ONتنظیم می
شود ،کافی است درایو فلش  USBرا متصل کنید (در لیست دستگاه در باال انتخاب شده است)
تا آهنگ اول در درایو فلش  USBفراخوانی شود.

11

توجه مقدار حافظه باقیمانده که نمایش داده می شود یک مقدار تقریبی است.
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SYSTEM
OWNER

][D

EXPORT
INSTRUMENT
INFO

برای صادر کردن اطالعات شناسایی دستگاه که ممکن است برای استفاده از نرم افزار
" "Yamaha Expansion Managerالزم باشد ،به دایرکتوری ریشه درایو فلش USB
بروید (صفحه .)47

][I

OWNER NAME

به شما امکان می دهد نامتان را به عنوان صاحب دستگاه وارد کنید .نام صاحب دستگاه هنگام
روشن کردن روی صفحه آن نمایش داده می شود .برای اطالع از دستورالعمل ها درباره وارد
کردن نویسه ها ،به صفحه  32مراجعه کنید.

][J

MAIN PICTURE

به شما امکان می دهد یک عکس پس زمینه برای صفحه نمایش اصلی انتخاب کنید .می توانید
یک عکس از بین چندین عکس ارائه شده در صفحه  PRESETانتخاب کنید .بعد از انتخاب
کردن ،دکمه ] [EXITرا برای بستن صفحه نمایش انتخاب فشار دهید.
اگر می خواهید از یک عکس اصلی استفاده کنید ،فایل مورد نظر (یک فایل bitmap
" "BMPکوچکتر از  480 × 800پیکسل) را در درایو فلش  USBآماده کنید ،آن را از
درایو فلش  USBدر صفحه  USERکپی کنید و سپس آن را از صفحه  USERانتخاب کنید.
به دلیل محدودیت های موجود برای سرعت دسترسی ،توصیه نمی شود فایل دلخواه را از
درایو فلش  USBانتخاب کنید.

]/[4 pq
][5 pq

LANGUAGE

زبان مورد استفاده برای نمایش پیام ها را تعیین می کند .بعد از اینکه این تنظیم را تغییر دادید،
همه پیام ها به زبان انتخابی نشان داده می شود.

]/[7 pq
][8 pq

VERSION

نسخه برنامه و شناسه سخت افزاری این دستگاه را نشان می دهد.

توجه توضیح مروبط به سازگاری عکس در باال در مورد عکس پس زمینه صفحه نمایش ترانه آهنگ (صفحه  )145نیز
کاربرد دارد.

BACKUP/RESTORE
به صفحه  34مراجعه کنید.
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SETUP FILES
برای موارد زیر می توانید تنظیمات اصلی خود را بعنوان یک فایل تکی برای استفاده های بعدی در درایو  USERیا  USBذخیره کنید.

1

همه تنظیمات دلخواه را برای دستگاه انجام دهید.

2

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

3

از دکمه های ] [I]–[Fبرای فراخوانی صفحه نمایش مربوطه برای ذخیره سازی داده های خود استفاده کنید.
][F

SYSTEM
SETUP FILES

پارامترهای تنظیم شده در صفحه نمایش های مختلف مانند ]← [FUNCTION
 TAB [E] MENU 1 ← [J] UTILITYبه عنوان یک فایل راه اندازی سیستم تکی مورد
استفاده قرار می گیرند .برای دریافت جزئیات مربوط به اینکه چه پارامترهایی به راه اندازی
سیستم تعلق دارند ،به "نمودار پارامتر" در لسیت داده ها در وب سایت مراجعه کنید.

][G

MIDI SETUP
FILES

تنظیمات  MIDIشامل تنظیمات  MIDIدر صفحه نمایش زبانه  USERبه عنوان یک فایل
تکی استفاده می شوند.

][H

USER EFFECT
FILES

داده های زیر را می توانید به عنوان یک فایل تکی مدیریت کنید.
• انواع جلوه کاربر ........................................................................صفحه 186
• انواع اکوالیزر اصلی کاربر ...........................................................صفحه 188
• انواع کمپرسور اصلی کاربر ...........................................................صفحه 189

][I

MUSIC FINDER
FILES

تمامی ضبط های ایجاد شده و از پیش تنظیم شده یابنده موسیقی به عنوان یک فایل تکی استفاده
می شوند.

5

دکمه ] (SAVE) [6 qرا برای ذخیره فایل فشار دهید.

6

برای فراخوانی فایل ،دکمه ] [F]–[Iدلخواه را در صفحه نمایش  SETUP FILESفشار دهید ،سپس فایل مورد نظر را انتخاب
کنید.
اگر می خواهید فایل ها را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید ،فایل مورد نظر را در زبانه  PRESETانتخاب کنید.
زمانیکه فایل انتخاب شد ،یک پیغام بر اساس محتوای فایل نمایش داده می شود .دکمه دلخواه را فشار دهید.
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4

از دکمه های  [E][F] TABبرای انتخاب یکی از زبانه ها ( USERیا  )USBاستفاده کنید که تنظیمات در آنها ذخیره
خواهند شد.

11
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RESET
این عملکرد به شما امکان می دهد وضعیت دستگاه را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید.

۲

1

از دکمه های ] [3 pq]–[1 pqبرای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید ،سپس از دکمه های ] [5 pq]/[4 pqبرای
وارد کردن یا برداشتن عالمت بررسی استفاده کنید.
وقتی موردی عالمتگذاری می شود ،پارامترهای مربوطه به صورت توصیف شده در زیر بازنشانی می شوند:
SYSTEM SETUP

پارامترهای راه اندازی سیستم را به تنظیمات اصلی کارخانه باز می گرداند .برای دریافت جزئیات
مربوط به اینکه چه پارامترهایی به راه اندازی سیستم تعلق دارند ،به ( Data Listليست داده ها)
"نمودار پارامتر" مراجعه کنید.

MIDI SETUP

تنظیمات  MIDIشامل تنظیمات  MIDIرا در صفحه نمایش زبانه  USERبه موارد اصلی کارخانه
باز می گرداند.

USER EFFECT

تنظیمات جلوه فعلی و اطالعات زیر را بازنشانی می کند:
• انواع جلوه کاربر........................................................................صفحه 186
• انواع اکوالیزر اصلی کاربر ..........................................................صفحه 188
• انواع کمپرسور اصلی کاربر...........................................................صفحه 189

MUSIC FINDER

داده های یابنده موسیقی (همه ضبط ها) را به تنظیمات اصلی کارخانه باز می گرداند.

FILES & FOLDERS

تمام فایل ها و پوشه های موجود در صفحه نمایش زبانه  USERرا پاک می کند ،از جمله پوشه
.Expansion

REGIST

همه چراغ های حافظه رجیستر ] [8]–[1را خاموش می کند که نشان می دهد هیچ منبع حافظه
رجیستری انتخاب نشده است ،هرچند که همه فایل های منبع حافظه رجیستر حفظ شده باشند .در این
وضعیت می توانید تنظیمات حافظه رجیستر را از تنظیمات صفحه فعلی ایجاد کنید.
توجه با روشن کردن دستگاه هنگامی که کلید ( B5آخرین کلید  Bسمت راست) می توانید همین عملیات را اجرا کنید .در این
وضعیت می توانید تنظیمات حافظه رجیستر را از تنظیمات صفحه پیش فرض ایجاد کنید.

2
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دکمه ] (FACTORY RESET EXECUTE) [Iرا برای اجرای عملیات بازگرداندن به حالت کارخانه برای تمامی موارد
عالمت خورده ،فشار دهید.
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لیست عملکردها
در اینجا به صورت کوتاه درباره کارهایی که می توانید در صفحه نمایش انجام دهید توضیح داده می شود .این صفحه را می توانید از طریق دکمه
] [FUNCTIONفراخوانی کنید .برای اطالعات بیشتر به مرجع های صفحه مشخص شده در زیر مراجعه کنید.
توضیحات

MENU 1
A

SPLIT POINT/CHORD
FINGERING

B

HARMONY/ARPEGGIO

C

REGIST SEQUENCE/
FREEZE

D

CONTROLLER

E

MASTER TUNE/SCALE
TUNE

SPLIT POINT

نقطه تقسیم را تعیین می کند.

CHORD FINGERING

نوع انگشت گذاری آکورد را مشخص می کند.

صفحه
صفحه 58
صفحه های ،53
120
صفحه های ،42

برای انتخاب نوع هارمونی یا نوع آرپژو
REGISTRATION
SEQUENCE
FREEZE
FOOT PEDAL
KEYBOARD/PANEL

106

هنگام استفاده از دکمه های  [E][F] TABیا پدال ،ترتیب فراخوانی تنظیمات حافظه رجیستر را تعیین
می کند.
گروه های تنظیم (صدا ،سبک و سایر موارد) را تعیین می کند که حتی در هنگام فراخوانی تنظیمات
صفحه از طریق حافظه رجیستر بدون تغییر باقی می مانند.

صفحه 178
صفحه 177

عملکردهای اختصاص داده شده به پدل ها را مشخص می کند.

صفحه 191

برای تنظیم پاسخ لمس صفحه کلید یا انتخاب قسمت هایی برای پاسخگویی به دسته کنترل یا دکمه های

صفحه های ،105

].TRANSPOSE [-]/[+

109

MASTER TUNE

برای تنظیم دقیق گام کل دستگاه به صورت گام های  0.2هرتزی.

صفحه 108

SCALE TUNE

نوع گام و تنظیم گام را برای نت دلخواه (کلید) به صورت سنت مشخص می کند.

صفحه 108

F

VOICE SET FILTER

برای غیر فعال کردن انتخاب خودکار تنظیمات صدا (جلوه ها و سایر موارد).

صفحه 117

G

STYLE SETTING

برای انجام تنظیمات مرتبط با پخش سبک مانند توقف همنوازی ،کنترل پویا و دیگر موارد.

صفحه 122

H

SONG SETTING

I

MIDI

J

UTILITY

برای انجام تنظیمات مرتبط با پخش آهنگ مانند عملکرد راهنما ،تنظیمات کانال ،تنظیمات تکرار و دیگر 
موارد.

CONFIG 1
CONFIG 2
PARAMETER LOCK
USB

B

SONG CREATOR

C

MULTI PAD CREATOR

F

PACK INSTALLATION

G

SYSTEM

H

WIRELESS LAN

برای انجام تنظیمات کلی مانند زمان پخش/توقف تدریجی ،صدای مترونوم ،صدای ضربه تمپو ،خاموش
شدن خودکار.

202
صفحه 203

برای انجام تنظیمات کلی مانند بلندگو ،صفحه نمایش و سایر موارد.
پارامترهایی (جلوه ،نقطه تقسیم و سایر موارد) را مشخصی می کند که هنگام تغییر تنظیمات پدال از
طریق حافظه رجیستر ،تنظیم تک لمسی و دیگر موارد ،بدون تغییر می مانند.
حاوی عملکردهای مرتبط با یک درایو فلش  USBاست ،مانند فرمت کردن و تأیید اندازه حافظه.

صفحه 205
صفحه های
205 ،96

صفحه

برای ایجاد یک سبک از طریق ویرایش سبک از پیش تنظیم شده یا با ضبط کانال های سبک به صورت
تک به تک.
برای ایجاد یک آهنگ از طریق ویرایش آهنگ های ضبط شده یا وارد کردن رویدادها به صورت تک
به تک.
برای ایجاد مولتی پد از طریق ویرایش یک مولتی پد از پیش تنظیم شده موجود یا ضبط یک مورد جدید.
برای نصب بسته های گسترش جهت افزودن محتواهای اضافی دانلود شده از وب سایت یا ایجاد شده با 
استفاده از .Yamaha Expansion Manager

صفحه 125
صفحه 151
صفحه 168
صفحه 46
صفحه های ،18

OWNER

برای تنظیم نام صاحب دستگاه ،زبان پیام و سایر موارد.

BACKUP/RESTORE

برای تهیه نسخه پشتیبان یا بازیابی تنظیمات و داده های ذخیره شده در درایو  USERاین دستگاه.

صفحه 34

SETUP FILES

برای ذخیره و فراخوانی تنظیمات مشخص شده دستگاه.

صفحه 207

RESET

برای بازیابی تنظیمات دستگاه به مقادیر پیش فرض کارخانه.

206

صفحه 208

برای تنظیمات مربوط به اتصال دستگاه به یک وسیله هوشمند مانند  iPadاز طریق  LANبی سیم .این
مورد فقط زمانی نمایش داده می شود که یک آداپتور  LANبی سیم  USBمتصل باشد.

صفحه 200
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اهدرکلمع تسیل

A

برای انجام تنظیمات مرتبط با .MIDI

صفحه 194
صفحه های ،17

توضیحات

MENU 2
STYLE CREATOR

صفحه 147
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نمودار دسترسی مستقیم
[ و سپس یک از دکمه های موجود در زیر را فشار دهید (یا پدال و دسته کنترل را حرکت دهید) تا صفحه دلخواهDIRECT ACCESS] دکمه
.فراخوانی شود
صفحه نمایش با عملکرد دسترسی مستقیم فراخوانی می شود
CHORD FINGERING

SPLIT POINT/CHORD FINGERING

STYLE SETTING

SPLIT POINT

FUNCTION

SPLIT POINT/CHORD FINGERING
STYLE SETTING

GUIDE/CHANNEL
OTHERS
GUIDE/CHANNEL

OTHERS

TAP
METRONOME
FADE IN/OUT
TRANSPOSE ASSIGN

GUIDE/CHANNEL
OTHERS
CONFIG 1

SONG SETTING

UTILITY
STYLE SETTING

CONFIG 1

UTILITY

KEYBOARD/PANEL
ENUT

CONTROLLER

FUNCTION
FUNCTION
MIXING CONSOLE
MULTI PAD صفحه انتخاب

MULTIPAD EDIT
OWNER

FUNCTION

SYSTEM
MIDI

VOL/VOICE

FUNCTION
FUNCTION
MIXING CONSOLE

USB
UTILITY
FUNCTION
). متصل باشدUSB  (فقط زمانی فراخوانی می شود که درایو فلشAUDIO صفحه انتخاب فایل
MAIN
LEFT
RIGHT1
RIGHT2
LEFT
RIGHT1
RIGHT2

VOICE SET FILTER

SPLIT POINT

KEYBOARD/PANEL
EFFECT
TUNE
EFFECT
EFFECT
صفحه انتخاب نوع جلوه
MUSIC FINDER SEARCH 1
TOUCH RESPONSE

CMP
REGISTRATION SEQUENCE
FREEZE
REGISTRATION SEQUENCE
2 ،1

FOOT PEDAL
SCALE TUNE EDIT

FUNCTION

SPLIT POINT/CHORD FINGERING
VOICE SET FILTER

FUNCTION

HARMONY/ARPEGGIO
CONTROLLER

FUNCTION
FUNCTION
MIXING CONSOLE
MUSIC FINDER
OTS INFORMATION
MIXING CONSOLE

REGIST SEQUENCE/FREEZE

FUNCTION

REGIST INFORMATION
CONTROLLER
FUNCTION
SCALE TUNE BANK صفحه انتخاب
SCALE TUNE BANK صفحه انتخاب
PARAMETER ASSIGN

LIVE CONTROL

کنترل
[ACMP]
[AUTO FILL IN]
[OTS LINK]
[BREAK]
[III] ،[II] ،INTRO [I]
[D] ،[C] ،[B] ،MAIN VARIATION [A]
[III] ،[II] ،ENDING/rit. [I]
[SYNC START]
[SYNC STOP]
START/STOP
STYLE دکمه های انتخاب گروه
[GUIDE]
[SCORE]
[LYRICS/TEXT]
[EXTRA TR] ،[TR 2] ،[TR 1]
[REPEAT]
[H] (FF)
[G] (REW)
[F/ K] (PLAY/PAUSE)
[J] (STOP)
[REC]
[SELECT]
[-] ،[+]

[-] ،[+]
[-] ،[+]
[SELECT]
[STOP]
[4] ،[3] ،[2] ،[1]

STYLE CONTROL

STYLE

SONG

[TAP TEMPO]
TEMPO
[METRONOME]
[FADE IN/OUT]
TRANSPOSE
UPPER OCTAVE
MULTI PAD

[DEMO]
[FUNCTION]
[MIXER/EQ]
[BAL.]
[CHANNEL ON/OFF]
[USB]
[USB AUDIO PLAYER]
TAB
[F] ،[E]
[ENTER]
[EXIT]
پیچ تنظیم داده
PART SELECT [LEFT]
PART SELECT [RIGHT1]
PART SELECT [RIGHT2]
PART ON/OFF [LEFT]
VOICE
PART ON/OFF [RIGHT1]
PART ON/OFF [RIGHT2]
[LEFT HOLD]
VOICE دکمه های انتخاب گروه
[HARMONY/ARPEGGIO]
[TOUCH]
[SUSTAIN]
[MONO]
[DSP]
[VARI.]

VOICE CONTROL

[4] ،[3] ،[2] ،[1]

[MUSIC FINDER]
ONE TOUCH SETTING
[MASTER EQ]

[-] ،[+] REGIST BANK
[FREEZE]
[MEMORY]
[8] ،[7] ،[6] ،[5] ،[4] ،[3] ،[2] ،[1]

REGISTRATION

[2] ،[1] FOOT PEDAL
SCALE SETTING دکمه های
SCALE MEMORY دکمه های
دسته کنترل
[ASSIGN]

PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

12psra3000_fa_om.indb 210

MEMORY

210

7/22/2015 1:28:08 PM

عیب یابی
کلی
صدای تیک یا ضربه ناگهانی هنگامی که دستگاه روشن یا خاموش می شود ،شنیده می

این حالت طبیعی است .جریان الکتریکی برای دستگاه بکار برده می شود.

برق دستگاه به صورت خودکار قطع می شود.

این حالت طبیعی است و به دلیل عملکرد "خاموش شدن خودکار" است .در صورت لزوم،

شود.
پارامتر عملکرد خاموش شدن خودکار (صفحه  )17را تنظیم کنید.
صدای اضافی از بلندگوهای دستگاه شنیده می شود.

نویز ممکن است بخاطر استفاده از دستگاه تلفن همراه و یا زنگ زدن آن در نزدیک دستگاه،
شنیده شود .دستگاه تلفن همراه را خاموش کرده ،یا آن را در فاصله دورتری از دستگاه بکار
ببرید.

این صداهای اضافی از بلندگوهای دستگاه یا هدفون ها هنگام استفاده دستگاه با برنامه

وقتی از این دستگاه همراه با برنامه ای در  iPhone/iPadاستفاده می کنید ،توصیه می

 iPhone/iPadشنیده می شود.

کنیم حالت " "Airplane Modeرا در  iPhone/iPadروی " "ONبگذارید تا صدای
اضافی در نتیجه برقراری ارتباط ایجاد نشود.

در  LCDچند نقطه وجود دارد که همیشه روشن یا خاموش هستند.

این موارد نتیجه عملکرد ناقص پیکسل ها هستند و بعضی مواقع در TFT-LCDها مشاهده
می شوند .این ها نشان دهنده مشکلی در عملکرد دستگاه نیستند.

در اینجا یک تفاوت محسوس ما بین کیفیت صدا ما بین نت های مختلف نواخته شده از

این حالت طبیعی است و نتیجه سیستم نمونه برداری دستگاه می باشد.

صفحه کلید وجود دارد.
برخی از سازها دارای یک صدای حلقه ای هستند.
مقداری صدای اضافی و ارتعاش ر اساس نوع صدا در گام های باالتر ایجاد می شود.
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.
تمام بخشهای صفحه کلید بر روی خاموش تنظیم شده اند .از دکمهک
 [LEFT]/[RIGHT 2]/[RIGHT 1] PART ON/OFFبرای روشن کردن آن استفاده
کنید.
سطح صدای بخشهای مجزا ممکن است بر روی مقدار بسیار کم تنظیم شده باشد .سطح صدا
را در صفحه نمایش  BALANCEافزایش دهید (صفحه .)56
مطمئن شوید که کانال دلخواه بر روی  ONتنظیم شده است (صفحه های )65 ،57
هدفون متصل شده اند و خروجی به بلندگوها غیر فعال شده اند .هدفون ها را در آورید.
بررسی کنید تنظیم بلندگو روی  ONباشدTAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] :
← TAB [E][F] CONFIG 2 ← [J] UTILITY
دکمه ] [FADE IN/OUTروشن است و 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.

سطح صدا ممکن است بر روی مقدار زیادی باشد .مطمئن شوید که تنظیمات سطح صدای
مربوطه مناسب باشد.
جلوه یا تنظیمات فیلتر را بررسی کنید و آنها را با توجه به شرایط تغییر دهیدک
(صفحه های .)190 – 181

تمامی نت های نواخته شده در یک زمان به صدا در نمی آیند.

احتماال از حداکثر تعداد چند آوایی (صفحه  )214دستگاه فراتر رفته اید .زمانیکه از حداکثر 

یبای بیع

این حالت ممکن است در نتیجه بعضی از جلوه ها یا تنظیمات خاص فیلتر ایجاد شده باشد.

تعداد چند آوایی تجاوز کنید ،صدای نت های اولیه نواخته شده متوقف شده و اجازه می دهد
که نت های نواخته شده در آخر به صدا درآیند.
سطح صدای صفحه کلید از سطح صدای پخش آهنگ/سبک کمتر است.

سطح صدای بخش های صفحه کلید ممکن است بر روی مقدار خیلی کم تنظیم شده باشد.
سطح صدا را در صفحه نمایش  BALANCEافزایش دهید (صفحه .)56

صفحه نمایش اصلی ظاهر نمی شود حتی زمانیکه دستگاه روشن است.

این حالت ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که یک درایو فلش  USBبر روی دستگاه نصب
شده باشد .نصب بعضی از درایوهای فلش  USBممکن است باعث بروز یک بازه زمانی
طوالنی ما بین روشن کردن دستگاه و ظاهر شدن صفحه نمایش اصلی شود .برای جلوگیری
از این ،بعد از قطع کردن دستگاه ذخیره  ،USBدستگاه را روشن کنید.
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برخی کاراکترهای نام فایل/پوشه آشفته و درهم هستند.

تنظیمات زبان تغییر کرده است .زبان مناسب را برای نام فایل/پوشه تنظیم کنید (صفحه .)18

یک فایل موجود نشان داده نمی شود.

پسوند فایل ( ،.MIDIغیره) ممکن است تغییر کرده یا حذف شده باشد .با اضافه کردن پسوند
مناسب بر روی کامپیوتر ،به صورت دستی نام آن را تغییر دهید.
فایلهای داده با نامهای بیشتر از  50کاراکتر را نمی توان با این دستگاه اداره کرد .نام فایلها 
را برای کاهش تعداد کاراکترهای آن به  50یا کمتر تغییر دهید.

صدا
صداي انتخاب شده از صفحه نمايش انتخاب صدا پخش نمي شود.

بررسی کنید که آیا بخش انتخاب شده روشن است (صفحه  .)36در صورت لزوم ،دکمه
 PART ON/OFFمناسب را فشار دهید تا آن بخش روشن شود.

یک صدای عجیب "برخورد قطعات" یا "خرد شدن" شنیده می شود .این صدا با فشردن

قسمت های راست  1و راست  2روی " "ONتنظیم شده اند و هر دو قسمت صدای مشابهی

هرکدام از کلیدها تا حدی متفاوت است.

را می نوازند .قسمت راست  2را خاموش کنید یا صدای یکی از قسمت ها را تغییر دهید.

برخی از صداها به اندازه یک اکتاو در گام پرش خواهند داشت زمانیکه در رجیسترهای

این حالت طبیعی است .برخی صداها دارای محدودیت گام بوده که زمانیکه به آن می رسند،

باالتر یا پایینتر نواخته شوند.

باعث این نوع جابجایی در گام می شوند.

سبک شروع نمی شود حتی زمانی که دکمه ] [START/STOPرا فشار می دهیم.

کانال ریتم مربوط به سبک انتخابی ممکن است شامل چند داده باشد .دکمه ] [ACMPرا

سبک
روشن کنید و قسمت سمت چپ صفحه کلید را بنوازید تا صدای همنوازی با قسمت سبک
پخش شود.
تنها کانال ریتم نواخته می شود.

مطمئن شوید که عملکرد همراهی کننده خودکار روشن باشد ،دکمه ] [ACMPرا فشار دهید.
مطمئن شوید که کلیدهای محدوده آکورد از صفحه کلید (صفحه های  )58 ،57را می نوازید.

سبک های موجود در درایو فلش  USBرا نمی توانید انتخاب کنید.

اگر حجم داده های سبک بزرگ باشد (در حدود  120کیلوبایت یا بیشتر) سبک را نمی توان
انتخاب کرد زیرا که داده ها برای این دستگاه حجیم هستند.

آهنگ
آهنگ را نمی توان انتخاب کرد.

ممکن است که تنظیمات زبان تغییر کرده است .زبان مناسب را برای نام فایل آهنگ تنظیم کنید.
اگر اندازه داده های آهنگ بزرگ باشد (در حدود  300کیلوبایت یا بیشتر) ،آهنگ را نمی
توان انتخاب کرد زیرا که داده ها برای این دستگاه حجیم هستند.

پخش آهنگ شروع نمی شود.

آهنگ در انتهای داده های آهنگ متوقف شده است .با فشردن دکمه (STOP) [J] SONG
به ابتدای آهنگ بروید.
اگر آهنگی دارای حالت محافظت در برابر نوشتن است ،محدودیت هایی وجود دارد و ممکن
است پخش نشود .برای اطالع از جزئیات به صفحه  27مراجعه کنید.

پخش آهنگ قبل از اتمام آهنگ متوقف می شود.

عملکرد راهنما روشن شده است ( .در این حالت ،پخش "منتظر" نواختن کلید صحیح است).
دکمه ] [GUIDEرا برای خاموش کردن عملکرد راهنمايي فشار دهید.

شماره اندازه با آنچه در اسکور در صفحه نمایش موقعيت آهنگ وجود دارد و با فشار

این زمانی اتفاق می افتد که پخش داده های موسیقی برای یک تمپو ثابت و مشخص تنظیم

دادن دکمه های ) [H](FF)/[G](REWظاهر می شود ،متفاوت است.

شده باشد.

زمانیک ه یک آهنگ پخش می شود برخی کانال ها نواخته نمی شوند.

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 .)65

تمپو ،ضربان ،اندازه و کتابچه نت بصورت صحیحی نمایش داده نمی شوند.

برخی داده های آهنگ برای دستگاه با تنظیمات "تمپو آزاد" خاصی ضبط شده اند .برای این
داده های آهنگ ،تمپو ،ضربان ،میجر و کتابچه نت بصورت صحیحی نمایش داده نمی شوند.
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پخش کننده/ضبط کننده صدای USB
پیامی نمایش داده می شود و عنوان می کند که درایو فلش  USBدر دسترس نیست و

بررسی کنید یک درایو فلش  USBسازگار استفاده کنید (صفحه .)95

ضبط قطع می شود.

درایو فلش  USBممکن است حافظه کافی نداشته باشد .زمان قابل ضبط را روی صفحه
نمایش (صفحه  )75بررسی کنید.
اگر از یک درایو فلش  USBاستفاده می کنید که داده هایی از قبل در آن ضبط شده اند ،ابتدا
بررسی کنید داده مهمی در دستگاه باقی نمانده باشد ،سپس آن را فرمت کنید (صفحه  )96و
دوباره ضبط کنید.

فایل های صوتی را نمی توانید انتخاب کنید.

فرمت فایل ممکن است با دستگاه سازگار نباشد .فرمت های سازگار MP3 :و  .WAVفایل
های محافظت شده با  DRMرا نمی توانید پخش کنید.

فایل ضبط شده موجود در مقایسه با زمان ضبط ،با صداهای مختلفی پخش می شود.

صدای پخش تغییر کرده است .تنظیم مقدار صدا روی  100باعث می شود فایل با صدایی
مشابه زمان ضبط پخش شود (صفحه .)73

کنسول ترکیب
زمانیکه یک صدای ریتمی ( کیت درام ،غیره) از آهنگ یا سبک از طریق میکسر تغییر 

زمانیکه صداهای ریتمی/پرکاشن (کیت های درام ،غیره) سبک و آهنگ از پارامتر VOICE

می کند ،صداها به نظر عجیب و متفاوت از آنچه که انتظار می رود هستند.

تغییر می کنند ،تنظیمات جزئی مربوط به صای درام بازنشانی می شوند ،در برخی اوقات
شما ممکن است قادر به بازیابی صدای اصلی نباشید .در حالت پخش آهنگ ،شما می توانید با 
بازگشت به آغاز آهنگ و پخش آن از آن نقطه ،صدای اصلی را بازیابی کنید .در حالت پخش
سبک ،شما می توانید صدای اصلی را با انتخاب دوباره همان سبک بازیابی کنید.

پدال پایی
تنظیم روشن/خاموش مربوط به سوییچ پایی متصل به فیش  FOOT PEDALمعکوس

تنظیمات قطبیت را تغییر دهید:ک]← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION

می شود.

.(PEDAL POLARITY) [I] ← [D] CONTROLLER

یبای بیع

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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مشخصات
صفحه کلید دیجیتال

نام محصول
ابعاد (عرض × قطر × طول)

اندازه/وزن

وزن

 11.2کیلوگرم
تعداد کلیدها

صفحه کلید
سایر کنترل کننده ها

رابط کنترل

صفحه نمایش

نوع
پاسخ لمس
دسته کنترل

بله (قابل تخصیص)

نوع

 VGA LCD TFTرنگی بزرگ

اندازه

 7اینچ

زبان

انگلیسی ،آلمانی ،فرانسه ،اسپانیایی ،ایتالیایی

صفحه

زبان

تولید تن
چندآوایی

تعداد صداها
صداها

صداهای ویژه

سازگاری
قسمت
قطعه پژواک
قطعه کورس
قطعه DSP

جلوه ها

سبک ها
سایر ویژگی ها

تعداد سبک ها

400

سبک های ویژه

 380حرفه ای 10 ،جلسهDJ 10 ،

انگشت گذاری

انگشت تکی ،انگشت گذاری شده ،انگشت گذاری شده روشن ،بم ،چند انگشتی ،انگشت گذاری شده ،AI
صفحه کلید کامل ،صفحه کلید کامل AI

کنترل سبک
یابنده موسیقی (حداکثر)
تنظیمات تک لمسی ()OTS

ضبط

تعداد تراک ها
ظرفیت داده

16
تقریباً  300کیلوبایت/آهنگ

عملکرد ضبط

ضبط سریع ،ضبط چند تراکی ،ضبط مرحله ای

از پیش تنظیم شده
صدا

سبک ها
عملکردها

آهنگ ها

مولتی پدها

7/22/2015 1:28:09 PM

3 × ENDING 4 × FILL 4 × MAIN VARIATION 3 × INTRO
1,200
 4برای هر سبک
فرمت فایل سبک ک(،)SFF
فرمت فایل سبک )GE (SFF GE

از پیش تنظیم شده

صداها

214

،Sweet! 41 ،MegaVoices 23 ،S.Art! 107
ک
Organ Flutes! 20 ،Live! 90 ،Cool! 64
(شامل  171صدای شرقی 25 ،کیت شرقی)
( XG ،GSبرای پخش آهنگ)GM ،GM2 ،
راست  ،1راست  ،2چپ.
 52از پیش تنظیم شده  3 +کاربر
 106از پیش تنظیم شده  3 +کاربر

تعداد آهنگ های از پیش تنظیم شده

فرمت داده
مولتی پدها

 997صداها  480 + Drum/SFX Kits 58 +صداهای XG

 5از پیش تنظیم شده  5 +کاربر
 5از پیش تنظیم شده  2 +کاربر
 27بخش

سازگاری

آهنگ ها ()MIDI

انگلیسی
نمونه برداری استریو AWM
128

 295از پیش تنظیم شده  10 +کاربر

کمپرسور اصلی
 EQاصلی
قسمت اکوالیزر

از پیش تنظیم شده

61
ارگی
سخت  ،2سخت  ،1متوسط ،نرم  ،1نرم 2

فن آوری تولید تن
تعداد چندآوایی (حداکثر)

از پیش تنظیم شده

 10002میلی متر ×  437میلی متر ×  148میلی متر

پخش
ضبط
تعدا منابع مولتی پد
پيوند صوتي

4

( SMFفرمت  0و XF ،)1
( SMFفرمت )0
 228منبع  4 xپد
بله

هارمونی

بله

آرپژو
نگهداشت صفحه

بله
بله

تک/چند آوایی
اطالعات صدا
ایجاد کننده سبک

بله ( با )Mono Legato
بله
بله

اطالعات OTS
ایجاد کننده آهنگ
عملکرد نمایش اسکور
عملکرد نمایش ترانه
عملکرد نمایش متن
تنظیم سفارشی تصویر زمینه
راهنما

بله
بله
بله
بله
بله
بله
نورهای بعدی ،هر کلیدی ،کلید کارائو ،تمپوی خودتان

فن آوری دستیار اجرا )(P.A.T.

بله

ایجاد کننده مولتی پد

بله

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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حافظه رجیستر

تعداد دکمه ها
کنترل
فرمت پخش

پخش کننده/ضبط کننده
صدای USB

عملکردها

فرمت ضبط
زمان ضبط (حداکثر)
گسترش زمان

قابلیت گسترش (بسته
های گسترش)

ذخیره سازی و قابلیت 
اتصال

قابلیت اتصال

تغییر گام

مترونوم

بله

جابجایی
تنظیم گام

 466.8 – 440.0 – 414.8هرتز

دکه اکتاو

بله

نوع مقیاس

 9وع

تنظیم گام

بله

حافظه مقیاس

بله

دسترسی مستقیم

حافظه داخلی
درایوهای خارجی

منبع برق

بله (تقریباً  13مگابایت حداکثر)
درایو فلش USB

DC IN

 16ولت

هدفون ها
MIDI

دوشاخه تلفن استریوی استاندارد
IN ،OUT

AUX IN

فیش مینی استریو

OUTPUT
FOOT PEDAL
USB TO DEVICE

L/L+R ،R
 ،(ARTICULATION 1) 2 ،(SUSTAIN) 1عملکرد قابل تخصیص
بله
بله
 2عدد  15وات

بلندگوها

خاموش شدن خودکار

بله
بله (تقریباً  512مگابایت حداکثر)
بله (حافظه داخلی)

آمپلی فایرها
منبع برق
مصرف برق

500 – 5
12+ – 0 – 12-

USB TO HOST
آمپلی فایرها/بلندگوها

بله

لغو ووکال

سبک گسترش
ذخیره سازی

 80دقیقه/آهنگ

بله
بله

تمپو

سایر موارد
صدای گسترش

( .wavفرمت  :WAVسرعت نمونه  44.1کیلوهرتز 16 ،بیت وضوح ،استریو)
 :MPEG-1 Audio Layer-3( .mp3سرعت نمونه  48/44.1کیلوهرتز 64 ،تا  320کیلوبیت در
ثانیه و سرعت بیت متغیر ،مونو/استریو)
( .wavفرمت  :WAVسرعت نمونه  44.1کیلوهرتز 16 ،بیت وضوح ،استریو)

بله

نمایش

کنترل های کلی

8
ثبت توالی ،تثبیت

 2عدد  5 × 2 × 13سانتی متر
آداپتور

 PA-300Cیا یک مورد مشابه توصیه شده توسط Yamaha
 19وات
بله

وسیله های جانبی که جداگانه فروخته می شوند
(ممکن است بر اساس ناحیه شما ارائه نشده باشد).

•آداپتور برق متناوب PA-300C :یا یک مورد مشابه توصیه شده توسط Yamaha
•هدفون هاHPH-50/HPH-100/HPH-150 :
•سوییچ های پاییFC4/FC4A/FC5 :
•کنترل کننده پاییFC7 :
•رابط  USB MIDIبرای i-UX1 :iPad/iPod touch/iPhone
•رابط  MIDIبرای i-MX1 :iPad/iPod touch/iPhone
•آداپتور  LANبی سیم UD-WL01 :USB
•رابط UX16 :USB-MIDI
•پایه صفحه کلیدL-7/L-6 :
(اندازه خارجی  PSR-A3000بیشتر از حدود ارائه شده در دستورالعمل مونتاژ  L-6است .اما با انجام
آزمایش ها متوجه شدیم که پایه را می توان بدون خطر برای این دستگاه استفاده کرد).

**محتویات این دفترچه راهنما مالک برای جدیدترین مشخصات به تاریخ چاپ آن قابل استفاده است .به دلیل اینکه  Yamahaبه صورت مداوم بهبودهایی را در محصول ایجاد می کند ،ممکن است این دفترچه
راهنما مالک با مشخصات خاص محصول شما مطابقت نداشته باشد .برای اینکه جدیدترین دفترچه راهنما مالک را داشته باشید ،به وب سایت  Yamahaبروید و فایل دفترچه راهنما مالک را دانلود کنید .به
دلیل اینکه مشخصات ،تجهیزات یا وسیله های جانبی که جداگانه فروخته می شوند ممکن است برای هر منطقه مشابه نباشد ،لطفا با فروشنده  Yamahaخودتان بررسی کنید.

دفترچه راهنما مالک PSR-A3000
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تاصخشم

وسیله های جانبی ارائه شده همراه با دستگاه

•دفترچه راهنما مالک کاربر (این دفترچه)
•ثبت محصول توسط عضو به صورت آنالین
•کتابچه نت
•آداپتور برق متناوب* ( PA-300Cیا یک مورد مشابه توصیه شده توسط  ،)Yamahaکابل برق*
* ممکن است بر اساس ناحیه شما ارائه نشده باشد .با فروشنده  Yamahaبررسی کنید.
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آداپتور برق متناوب 16..................................

8......................................................GS
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تک آوایی 114...........................................
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S
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