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!Yamaha نشكرك على شراء هذا الجهاز الرقمي من
نوصيك بقراءة هذا الكتّيب بعناية؛ حتى تتمكن من االستفادة بشكل كامل من الوظائف المتطّورة والسهلة في هذه اآللة

الموسيقية. نوصيك أيًضا باالحتفاظ بهذا الكتّيب في مكان أمين وفي متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.
قبل استخدام هذه اآللة، تأكد من قراءة "التنبيهات االحتياطية" في صفحات ٥ – ٦.

ممنونيم که اين ايستگاه کار ديجيتال Yamaha را 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 الزم 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، حتمًا قسمت "موارد احتياط" را در صفحه های ۵ تا ۶ مطالعه کنيد.
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برای اطالع از جزئيات محصوالت، لطفًا با نزديکترين نمايندگی Yamaha تماس بگيريد يا
به ليست فروشندگان مجاز در زير مراجعه کنيد.

للحصول على التفاصيل الخاصة بالمنتج، ُيرجى االتصال بأقرب مندوبي شركة Yamaha أو
الموزع المرخص الوارد أدناه.
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احتیاط
لطفًا قبل از ضبط کردن به دقت مطالعه کنید

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

برای آداپتور برق متناوب

 اخطار
این آداپتور برق متناوب فقط برای استفاده با آالت موسیقی برقی Yamaha طراحی شده   •

است. از آن برای هیچ کار دیگری استفاده نکنید.
فقط برای استفاده در داخل ساختمان. در هیچ محیط خیسی از آن استفاده نکنید.  •

 احتیاط
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، فورًا 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، حتمًا سیم برق را از پریز دیواری برق متناوب 

بیرون بکشید.

PSR-A3000 برای

 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
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 215( استفاده کنید. استفاده از آداپتور اشتباه می تواند   •
باعث آسیب وارد شدن به دستگاه یا گرم شدن بیش از حد آن شود.

مرتبًا دوشاخه برق را بررسی کنید و هرگونه گرد و خاک جمع شده روی آن را پاک   •
کنید.

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، فورًا استفاده 
از آن را متوقف کنید و از پرسنل خدمات مورد تأیید Yamaha بخواهید آن را بررسی 

کنند.

اخطار آب
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، فورًا برق آن را قطع کنید و دوشاخه را از 
خروجی برق متناوب جدا کنید. سپس از پرسنل خدمات مورد تأیید Yamaha بخواهید 

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.

اگر مورد غیرطبیعی را متوجه شدید
در صورت بروز هرکدام از مشکالت زیر، فورًا سوییچ برق را خاموش کنید و   •

دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. سپس از پرسنل خدمات Yamaha بخواهید 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.  -

DMI-5  1/2
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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   •

ممکن است باعث کم شدن کیفیت صدا یا احتمااًل گرم شدن بیش از حد خروجی شود.
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 تصادفًا 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، فورًا 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، حتمًا 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، حتمًا 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، حتمًا سیم برق را از پریز دیواری برق متناوب بیرون بکشید.

DMI-5  2/2

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 �
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 
 iPod touch یا iPad ،iPhone صدای اضافی تولید کند. وقتی از این وسیله همراه با برنامه

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. 

این وسیله را در معرض گرد و خاک یا لرزش، سرما یا گرمای خیلی زیاد )مثاًل در معرض • 
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 40 درجه سانتی گراد یا 41 تا 104 درجه 

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.

نگهداری از دستگاه �
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.

ذخیره سازى �
 • MIDI وقتی برق دستگاه را قطع می کنید، تنظیمات ویرایش شده آهنگ/سبک/صدا/مولتی پد و

از بین می رود. همچنین وقتی از عملکرد خاموش شدن خودکار )صفحه 17( استفاده 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 USB )صفحه 28( ذخیره 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 USB ذخیره کنید. برای کسب اطالعات درباره 

استفاده از درایو فلش USB، به صفحه 95 مراجعه کنید.
برای اینکه داده ها در حین بروز آسیب به درایو فلش USB از بین نرود، توصیه می کنیم • 

اطالعات مهمتان را در یک درایو فلش USB جداگانه یا درایو خارجی مانند کامپیوتر 
ذخیره کنید تا از آنها نسخه پشتیبان تهیه 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.

 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 Registration )ثبت محصول توسط عضو به صورت آنالین(  •
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 Yamaha بررسی کنید.

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-A3000 است. برای استفاده راحت، دستورالعمل های کارکرد دستگاه به دو 
قسمت تقسیم می شوند.

• عملیات اولیه:
توصیف کاملی از عملکردهای اولیه PSR-A3000 را ارائه می کند.

• ویژگی های پیشرفته:
ویژگی های پیشرفته این وسیله را توضیح می دهد که در قسمت "عملیات اولیه" ارائه نشده است. مثاًل 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.

� )PDF( مطالب آنالین
Data List )لیست داده ها(

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

Computer-related Operations )عملکردهاي مرتبط با کامپیوتر(
شامل دستورالعمل هایی در مورد اتصال این وسیله به کامپیوتر و عملکردهای مرتبط با انتقال/دریافت داده MIDI است.

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

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

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

http://download.yamaha.com/   )Yamaha دانلودهاي( Yamaha Downloads

تصاویر و صفحه های LCD نمایش 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 ،iPad و iPod touch مارک های تجاری Apple Inc هستند 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.

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

نمونه باال توصیفی از یک عملکرد چهار مرحله ای است:
1( دکمه [FUNCTION] را فشار دهید.

2( دکمه TAB [F] را برای انتخاب زبانه MENU 2 فشار دهید.
3( دکمه [G] (SYSTEM) را فشار دهید.

4( از دکمه های TAB [F][E] برای انتخاب زبانه BACKUP/RESTORE استفاده کنید.
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فرمت ها
"GM (General MIDI)" یکی از متداول ترین فرمت های تخصیص صدا است. "سیستم GM سطح 2" یک مشخصه استاندارد است که "GM" را 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.

XG یک پیشرفت مهم در فرمت سیستم XG سطح 1 است و توسط Yamaha با 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.

GS توسط Roland Corporation ساخته شده است. مشابه با روش XG در Yamaha، حالت GS نیز بهبود یافته ترین فرمت GM است 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 XF سبب ارتقای استاندارد SMF )فایل MIDI استاندارد( 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 XF حاوی متن ترانه دارد.

"SFF )فرمت فایل سبک(" یک فرمت فایل سبک اصلی تولید Yamaha است 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 SFF است 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 MIDI و/یا داده های صوتی اکیدًا ممنوع است، بجز برای استفاده شخصی.• 
در این دستگاه از محتویاتی استفاده شده است که حق نسخه برداری آنها متعلق به Yamaha است یا اینکه Yamaha مجوز 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 دقیقًا مشابه یا بسیار 
شبیه به محتویات موجود در دستگاه هستند.

* محتویات توصیف شده در باال شامل یک برنامه کامپیوتری، داده سبک همنوازی، داده MIDI، داده WAVE، داده 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 Corporation نیازی 

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 bitmap مورد استفاده در این دستگاه توسط Ricoh Co., Ltd. تهیه شده و تحت مالکیت آن است.• 
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ویژگی های اصلی
................................................................................................... صفحه 36 صداهایی فوق العاده واقعی
PSR-A3000یدگرگ یلکیمجموعهیگزیژدگاه یگژیویییجذگبیگستیییگبزگراهلویبرگ یپخشیگلنیژدگاهیدریگختیهرتهنیقرگریمویدادیکهیطبیعویتریاستندیییکیفیتیپخشی

بهالتر یدگرند.ی

پخش همراه با یک باند پشتی................................................................................................. صفحه 49
سبکیاه یPSR-A3000یسببیمویشوندیبتوگنیدیچندلنیژگنریموسیقویمختیفیرگیتنههیبهیپخشیچندیآکوردیبهیامنوگز یکهملیگجرگیکنید.ی

امکان گسترش صدا و سبک.................................................................................................. صفحه 46
گلنیلکییسییهیبهیگمکهنهتیفرگیگنیگستیکهیبهیشمهیگمکهنیمویدادیامیشهیمحتوگاه یموجودیرگیمطهبقیبهیخالقیتیاه یانرلتهنیاسترشیداید.یبسیهر یگزیژدگاهیییسبکیاهی
)کهیبهیآنههیدگدهیبستهیاسترشیافتهیمویشود(یبهیژورتیخهصیدرییبیسهلتییلصهیمهی)/http://www.yamaha.com/awk(یقرگریدگدهیشدهیگستیکهیمویتوگنیدیآنههیرگی

درلهفتیکردهیییدرPSR-A3000یخودتهنیقرگریداید.یبهیگستفهدهیگزینرمیگفزگریYamaha Expansion Managerیمویتوگنیدیگنوگعیمختیفیبستهیاه یاسترشیرگی
مدلرلتیکردهیییبستهیسفهرشویخودتهنیرگیبرگ ینصبیدریدستگههیگلجهدیکنید.ی

...................................................................................... صفحه 42 جلوه DSP قدرتمند برای ارتقای صدا
PSR-A3000یدگرگ یگنوگعیجدلدیییبهیکیفیتیجیوهیاه یمختیفیگست،یگزیجمیهیپیچشییگقعویژدگیییپصیگکییگقعو.یجیوهیاه یDSPیبهیشمهیگمکهنیمویداندیژفحهیکییدی

رگیبهیژورتیپولهیبهیژدگ یایتهریدگرگ یپیچشیپخشیکنیدیییگلنطوریبهینظریبرسدیکهیدریسهلنیکنسرتیدریحهلیگجرگیاستید.ی

پخش صدا و ضبط با درایو فلش USB..................................................................................... صفحه 71
فهللیاه یژوتوی)فرمتیWAVیلهیMP3(یکهیدریدرگلویفیشیUSBیذخیرهیشدهیگندیرگیمویتوگنیدیدریگلنیدستگههیپخشیکنید.یامچنینیمویتوگنیدیگجرگلتهنیرگیبهیژورتیفهللی
اه یژوتوی)فرمتیWAV(یدریدرگلویفیشیUSBیضبطیکنیدیییبهیرگحتویموگردیضبطیشدهیرگیدریکهمپیوتریبهیدلخوگهیخودتهنییلرگلشیکنید،یسپسیمویتوگنیدیآنههیرگیدری

گلنترنتیبهیگشترگکیبگذگرلدیلهیسوید یاه یگژیویخودتهنیرگیگلجهدیکنید.یگلنییسییهیامچنینیدگرگ یچندلنیعمیکردیپیشرفتهیییرگحتیبرگ یپخشیژدگیییپردگزشیآنیگست،ی
گزیجمیهیTime Stretchیکهیبهیشمهیگمکهنیمویدادیبدینیتغییریاهمیژدگ،یسرعتیفهللیژوتویرگیکمیلهیزلهدیکنیدیییبهییجودیآنیمویتوگنیدیبدینیتغییریدریزمهن،یاهمیژدگی
رگیتغییریداید.یعالیهیبریآنیعمیکردیVocal Cancelیبهیاونهیگ یمؤثریژدگاهلویرگیکهیممکنیگستیدریمرکزیلکیفهللیبهشندینهزکیییظرلفیمویکندیییبهیشمهیگمکهنی

مویدادیبهیکمکیامینییسییه،یبهیسبکی"کهرگئوکه"یآانگویبخوگنید.

دسته کنترل متنوع با عملکرد سریع......................................................................................... صفحه 40
گلنیدستهیچندکهرهیبهیشمهیگمکهنیمویدادیژدگاهیرگیدریحینیعمیکردیبهیسرعتیتغییریداید.یامچنینیمویتوگنیدیعمیکرداهیرگیبهیدلخوگهیبهیآنیگختصهصیداید.یمثاًلیموی
توگنیدیگزیدستهیبرگ یتنظیمیفییتریلهیریشن/خهموشیکردنیپخشیکهنهلیاه یسبکیگستفهدهیکنیدیییبهیسهداویییبدینیگلجهدییقفهیدریعمیکرد،یتغییرگتویدریژدگیگلجهدیکنید.

...................................................................................................... صفحه 88 تنظیم مقیاس های اصلی
یلصايی"'اهمیاه یشرقو"یبهیشمهیگجهزهیمویدادیکهیبهیسهداویییآسهنویاهمینتیاه یخهژویرگیگفزگلشیلهیکهاشیدگدهیییمقیهسیخودتهنیرگیگلجهدیکنید.یمویتوگنیدیگلنیتنظیمی

رگیذخیرهیکنیدیییاریزمهنیکهینیهزیدگرلد،یفورًگیآنههیرگیفرگخوگنویکنید.

........................................................................................................ صفحه 44 پخش به صورت آرپژو
تنههیبهیفشردنینتیاه یمربوطهیگزیری یژفحهیکییدیمویتوگنیدیآرپصیی)نتیاه یشکسته(یپخشیکنید،یبهیگلنیکهریمویتوگنیدیبهیسرعتیییبهیژورتیخودکهریقطعهتویسختی

ییپیچیدهیرگیبنوگزلدیییعمیکردیقو یتر یدگشتهیبهشید.

دریقسمتیاه ینمهلشوی)ژفحهی19(،یژدگاه یبهیکیفیتیبهال یگلنییسییه،یمجموعهیگ یگزیعمیکرداه یپیشرفتهیییگطالعهتویمفیدیرگیبرگ ینحوهیکهریکردنیبهیژفحهی
کییدیجدلدتهنیدریگختیهریخوگایدیدگشت.

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!

12psra3000_fa_om.indb   9 7/22/2015   1:27:03 PM

http://www.yamaha.com/awk/


10PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

فهرست مطالب
نمایش ترانه/متن............................................................... 65
روشن/خاموش کردن هر کانال آهنگ....................................... 65
66 ......................................... تمرین تک دستی با عملکرد راهنما
تکرار پخش.................................................................... 67
ضبط اجرای خودتان.......................................................... 68

4  USB پخش کننده/ضبط کننده صدای 
71 – پخش و ضبط فایل های صوتی – 
پخش فایل های صوتی........................................................ 71
ضبط اجرا به صورت فایل صوتی.......................................... 74

 مولتی پدها  5
76 – افزودن عبارت های موسیقی به اجرای شما – 
76 .............................................................. پخش مولتی پدها
استفاده از تطبیق آکورد....................................................... 77
77 ............................ استفاده از عملکرد شروع سینکروی مولتی پد 
78 ........ )Audio Link ایجاد یک مولتی پد با فایل های صوتی )مولتی پد

 یابنده موسیقی  6
80 – فراخوانی تنظیمات ایده آل صفحه برای اجرایتان – 
80 ......................... انتخاب مورد ضبط شده دلخواه )تنظیمات صفحه(
81 ....................................... جستجوی ضبط ها )تنظیمات صفحه(
دانلود ضبط ها )تنظیمات صفحه( از وب سایت............................ 82
ثبت فایل آهنگ، صدا یا سبک در یک ضبط............................... 83

 حافظه رجیستر 7
85 – ذخیره و بازخوانی تنظیمات صفحه سفارشی – 
85 .......................................................... ثبت تنظیمات صفحه
ذخیره حافظه رجیستر به عنوان یک فایل منبع............................. 86
87 ............................................. فراخوانی تنظیم ثبت شده صفحه

 گام های شرقی  8
88 – تنظیم گام های اصلی – 
88 .................................................... استفاده از گام های شرقی
89 ....................................... ذخیره حافظه گام به عنوان فایل منبع

 کنسول ترکیب 9
91 – ویرایش میزان صدا و توازن صدا – 
مراحل اصلی.................................................................. 91

 اتصال ها  10
93 – استفاده از دستگاه با سایر وسیله ها – 
93 ........ )FOOT PEDAL اتصال یک سوییچ پایی/کنترل پایی )فیش های

،[R]/[L/L+R] OUTPUT( اتصال فیش های دستگاه های صوتی 
94 ............................................................. )jack [AUX IN]
95 ................. )[USB TO DEVICE] پایانه( USB اتصال دستگاه های

،[USB TO DEVICE]( iPhone/iPad اتصال به یک پایانه 
97 ............................................... )MIDI و [USB TO HOST]
97 ..................... اتصال به یک )پایانه [USB TO HOST]( کامپیوتر 

 MIDI اتصال به دستگاه های خارجی 
98 ........................................... )[OUT]/[IN] MIDI پایانه های(

 سایر عملکردها 11
99 – انجام تنظیمات کلی و استفاده از ویژگی های پیشرفته – 
مراحل اصلی.................................................................. 99

7 ................................. وسیله های جانبی ارائه شده همراه با دستگاه
7 ................................................... درباره دفترچه راهنما مالک
8 ......................................................................... فرمت ها
اطالعات......................................................................... 8

9 ویژگی های اصلی 

12 کنترل ها و پایانه های صفحه 

��16 شروع به کار 
برق الزم....................................................................... 16
روشن/خاموش کردن دستگاه................................................. 16
18 .......................................................... تنظیم صدای اصلی 
تغییر زبان صفحه نمایش..................................................... 18
دموها........................................................................... 19
20 .................................................. کنترل های مبتنی بر نمایش
23 ............... فراخوانی سریع صفحه نمایش دلخواه — دسترسی مستقیم
23 ................................. پیام های نمایش داده شده در صفحه نمایش
تنظیم صفحه نمایش اصلی.................................................... 24
26 ................................................ پیکربندی صفحه انتخاب فایل
27 ................................................................... مدیریت فایل
وارد کردن نویسه ها.......................................................... 32
بازنشانی تنظیمات به موارد برنامه ریزی شده در کارخانه............... 33
34 ................................................................... پشتیبانی داده

��35 عملیات اولیه 
 صداها  1

36 – نواختن صفحه کلید – 
36 ................................................................. نواختن صداها
تغییر گام صفحه کلید.......................................................... 39
40 ........................................................ استفاده از دسته کنترل
اعمال جلوه های صدا......................................................... 42
ایجاد صداهاي فلوت ارگ اصلی خودتان................................... 45
افزودن محتوای جدید — بسته های گسترش............................... 46

 سبک ها  2
49 – پخش ریتم و همنوازی – 
پخش یک سبک با همنوازی خودکار........................................ 49
51 .................................................................... پخش سبک
53 ............................................. تغییر نوع انگشت گذاری آکورد
فراخوانی تنظیمات صفحه مناسب برای سبک فعلی )تنظیم تک لمسی(................ 54
یافتن قطعات موسیقی مناسب برای سبک فعلی )مخزن موسیقی(............... 55
56 .......................................... روشن/خاموش کردن کانال سبک 
تنظیم توازن صدا بین قسمت های مختلف................................... 57
58 .............................................................. تنظیم نقطه تقسیم

 مشخص کردن آکوردها با دست راست هنگام نواختن صدای 
59 ................................................................ بم با دست چپ
ایجاد/ویرایش سبک ها )ایجاد کننده سبک(................................. 60

 آهنگ ها  3
62 – پخش، تمرین و ضبط آهنگ ها – 
پخش آهنگ ها................................................................. 62
نمایش کتابچه نت موسیقي )اسکور(......................................... 64
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��101 ویژگی های پیشرفته 
1 102 صداها 

102 .................................................... انواع صدا )مشخصات(
104 ......................................... انتخاب GM&XG یا سایر صداها
تنظیمات مرتبط با پاسخ و جلوه را لمس کنید............................. 105
108 .................................................... تنظیمات مربوط به گام 
110 ................ ویرایش پارامترهای تخصیص داده شده به دسته کنترل 
ویرایش صداها )تنظیم صدا(............................................... 113
118 ....................................... ویرایش کردن صداهای فلوت ارگ

2 120 سبک ها 
120 ................................................ انواع انگشت گذاری آکورد
122 ............................................. تنظیمات مرتبط با پخش سبک
124 ........................... ذخیره تنظیمات اصلی در تنظیمات تک لمسی
ایجاد/سبک های ویرایش )ایجاد کننده سبک(............................. 125

3 143 آهنگ ها 
ویرایش تنظیمات نت موسیقی )اسکور(................................... 143
145 .......................................  ویرایش تنظیمات نمایش ترانه/متن
استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ............... 146

پارامترهای مربوط به پخش آهنگ )عملکرد راهنما، تنظیمات کانال، 
تنظیمات تکرار(............................................................. 147
ساخت/ویرایش آهنگ )ایجاد کننده آهنگ(................................ 151

4 168  USB پخش کننده/ضبط کننده صدای

5 168 مولتی پدها 
ایجاد مولتی پد )ایجادکننده مولتی پد(...................................... 168
170 ......................................................... ویرایش مولتی پدها

6 172 یابنده موزیک 
172 ........................... ایجاد یک مجموعه از ضبط های مورد عالقه
ویرایش ضبط................................................................ 173
ذخیره ضبط به عنوان یک فایل تکی:..................................... 174

7 176 حافظه رجیستر 
176 .................................................... ویرایش حافظه رجیستر
177 ........................ غیر فعال کردن فراخوانی موارد خاص )تثبیت (
فراخوانی شماره های حافظه رجیستر به ترتیب )توالی ثبت(........... 178

8 181 گام های شرقی 

9 181 کنسول ترکیب 
181 ..................................... ویرایش پارامترهای صدا/میزان صدا
182 .................................................. ویرایش پارامترهای فیلتر
183 ............................................. ویرایش پارامترهای تنظیم گام
184 .................................................. ویرایش پارامترهای جلوه
187 ....................................................EQ ویرایش پارامترهای
189 ........................... )CMP( ویرایش پارامترهای کمپرسور اصلی
نمودار قطعه................................................................. 190

10 191 اتصال ها 
191 ................................... سوییچ پایی/تنظیمات کنترل کننده پایین
194 ............................................................MIDI Settings
200 ........................ اتصال با iPhone/iPad از طریق LAN بی سیم

11 202 سایر عملکردها 
202 ....................................................................UTILITY
206 ...................................................................SYSTEM

209 لیست عملکردها 

210 نمودار دسترسی مستقیم 

211 عیب یابی 

214 مشخصات 

216 فهرست 
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کنترل ها و پایانه های صفحه

صفحه باالیی �
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................................. صفحه 16 سوییچ ]  [ )آماده به کار/روشن(  1
دستگاه را روشن می کند یا روی حالت آماده به کار می گذارد.

پیچ تنظیم [MASTER VOLUME]............................. صفحه 18  2
صدای کلی را تنظیم می کند.

...................................................... صفحه 19 [DEMO] دکمه  3
صفحه نمایش انتخاب یک بخش نمایشی را فراخوانی می کند.

.......................................... صفحه 188 [MASTER EQ] دکمه  4
صفحه نمایش تنظیم نوع اکوالیزر اصلی را فراخوانی می کند.

................................................... صفحه 62 SONG دکمه های  5
یک آهنگ را انتخاب می کند و پخش آن را کنترل می کند.

دکمه های انتخاب گروه STYLE................................... صفحه 49  6
یک گروه سبک را انتخاب می کند.

......................... صفحه 52 [TAP TEMPO]/TEMPO دکمه های  7
تمپو را برای پخش سبک، آهنگ و مترونوم کنترل می کند.

....................................... صفحه 39 TRANSPOSE دکمه های  8
کل گام وسیله را در نیم گام جابجا می کند.

دکمه [METRONOME].......................................... صفحه 38  9
مترونوم را روشن یا خاموش می کند.

دکمه [FADE IN/OUT]...........................................صفحه 53  10
پخش/توقف تدریجی پخش سبک/آهنگ را کنترل می کند.

دکمه [OTS LINK].................................................صفحه 55  11
عملکرد OTS Link را روشن/خاموش می کند.

دکمه های STYLE CONTROL................................صفحه 51  12
پخش سبک را کنترل می کند.

................................صفحه 88  SCALE SETTING دکمه های  13
گام نت های خاصی را تا 50 سنت کم می کند.

 ،[5] – [1] ،[MEMORY] SCALE MEMORYدکمه های  14
............................................................صفحه 89 [RESET]

 به شما امکان می دهد تنظیمات گام را ذخیره کرده یا آنها را به 
موارد پیش فرض کارخانه برگردانید.

....................................صفحه 40 [ASSIGN] دسته کنترل، دکمه  15
برای استفاده از عملکردهای یا مادوالسیون )تنظیم( یا تخصیص سایر 

عملکردها برای کنترل صداها در کوتاه ترین زمان.
فیش [PHONES]...................................................صفحه 15  16

برای اتصال یک جفت هدفون.
...........................................صفحه 20 LCD و کنترل های مرتبط  17
............................................ صفحه های 57، 74 [BAL.] دکمه  18

 تنظیمات مربوط به توازن صدا را در بین قسمت های مختلف 
فراخوانی می کند.
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کنترل ها و پایانه های صفحه

صفحه باالیی�

٩ ٢٨
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16 .................................صفحه [ )آماده به کار/روشن( سوییچ ] 1
دستگاه را روشن می کند یا روی حالت آماده به کار می گذارد.

18 پیچ تنظیم [MASTER VOLUME].............................صفحه 2
صدای کلی را تنظیم می کند.

19 ......................................................صفحه [DEMO] دکمه 3
صفحه نمایش انتخاب یک بخش نمایشی را فراخوانی می کند.

188 ..........................................صفحه [MASTER EQ] دکمه 4
صفحه نمایش تنظیم نوع اکوالیزر اصلی را فراخوانی می کند.

62 ...................................................صفحه SONG دکمه های 5
یک آهنگ را انتخاب می کند و پخش آن را کنترل می کند.

49 دکمه های انتخاب گروه STYLE...................................صفحه 6
یک گروه سبک را انتخاب می کند.

52 .........................صفحه [TAP TEMPO]/TEMPO دکمه های 7

تمپو را برای پخش سبک، آهنگ و مترونوم کنترل می کند.
39 .......................................صفحه TRANSPOSE دکمه های 8

کل گام وسیله را در نیم گام جابجا می کند.
38 دکمه [METRONOME]..........................................صفحه 9

مترونوم را روشن یا خاموش می کند.

53 دکمه [FADE IN/OUT]...........................................صفحه 10

پخش/توقف تدریجی پخش سبک/آهنگ را کنترل می کند.
55 دکمه [OTS LINK].................................................صفحه 11

عملکرد OTS Link را روشن/خاموش می کند.
51 دکمه های STYLE CONTROL................................صفحه 12

پخش سبک را کنترل می کند.
88 ................................صفحه SCALE SETTING دکمه های 13

گام نت های خاصی را تا 50 سنت کم می کند.
 ،[5] – [1] ،[MEMORY] SCALE MEMORYدکمه های 14

89 ............................................................صفحه [RESET]
به شما امکان می دهد تنظیمات گام را ذخیره کرده یا آنها را به 

موارد پیش فرض کارخانه برگردانید.
40 ....................................صفحه [ASSIGN] دسته کنترل، دکمه 15

برای استفاده از عملکردهای یا مادوالسیون )تنظیم( یا تخصیص سایر 
عملکردها برای کنترل صداها در کوتاه ترین زمان.

15 فیش [PHONES]...................................................صفحه 16

برای اتصال یک جفت هدفون.
20 ...........................................صفحه LCD و کنترل های مرتبط 17

74 ،57 صفحه های ............................................ [BAL.] دکمه 18

تنظیمات مربوط به توازن صدا را در بین قسمت های مختلف 
فراخوانی می کند.

دکمه [MIXER/EQ]................................................ صفحه 91  19
 تنظیمات مختلف را برای بخش های صفحه کلید، سبک و آهنگ 

فراخوانی می کند.
..................... صفحه های 56، 65 [CHANNEL ON/OFF] دکمه  20

 تنظیمات مربوط به روشن یا خاموش کردن کانال های سبک/آهنگ 
را فراخوانی می کند.

دکمه [FUNCTION]............................................... صفحه 99  21
 به شما امکان می دهد تنظیمات پیشرفته ای ایجاد کنید و سبک ها، 

آهنگ ها و مولتی پدهای اصلی ایجاد کنید.
................................... صفحه 37 VOICE دکمه های انتخاب گروه  22

یک گروه صدا را انتخاب می کند.
.............................. صفحه 71 [USB AUDIO PLAYER] دکمه  23

 صفحه نمایش مربوط به پخش فایل های صوتی و ضبط اجرایتان به 
فرمت صوتی را فراخوانی می کند.

دکمه [USB].......................................................... صفحه 96  24
 صفحه نمایش مربوط به انتخاب یک فایل در درایو فلش USB را 

فراخوانی می کند.
دکمه های VOICE EFFECT.................................... صفحه 42  25

جلوه های مختلفی را روی اجرای صفحه کلید اعمال می کند.

دکمه [MUSIC FINDER]........................................صفحه 80  26
تنظیمات مناسب صفحه را برای اجرایتان فراخوانی می کند.

دکمه های PART SELECT......................................صفحه 37  27
یک بخش از صفحه کلید را انتخاب می کند.

......................................صفحه 36 PART ON/OFF دکمه های  28
قسمت صفحه کلید را روشن یا خاموش می کند.

.................صفحه 85  REGISTRATION MEMORY دکمه های  29
تنظیمات صفحه را ثبت و فراخوانی می کنند.

........................صفحه 76 MULTI PAD CONTROL دکمه های  30
 عبارت های مولتی پد ریتمیک یا دارای ملودی را انتخاب 

و پخش می کند.
........................صفحه 54 ONE TOUCH SETTING دکمه های  31

تنظیمات صفحه مناسب را برای سبک فراخوانی می کند.
..................................صفحه 39 UPPER OCTAVE دکمه های  32

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 �

فیش DC IN متناوب................................................. صفحه 16  1
برای اتصال آداپتور برق متناوب.

............................ صفحه 93 [2]/[1] FOOT PEDAL فیش های  2
برای اتصال سوییچ های پایی و/یا کنترل کننده های پایی.

فیش های OUTPUT [L/L+R]/[R]............................ صفحه 94  3
برای اتصال دستگاه های صوتی خارجی.

فیش [AUX IN]...................................................... صفحه 94  4
برای اتصال یک دستگاه صوتی خارجی مانند پخش کننده صدای متحرک.

پایانه های MIDI [IN]/[OUT]....................................صفحه 98  5
برای اتصال دستگاه های MIDI خارجی.

.........................................صفحه 97 [USB TO HOST] پایانه  6
برای اتصال به رایانه.

.....................................صفحه 95 [USB TO DEVICE] پایانه  7
.USB مانند درایو فلش USB برای اتصال دستگاه

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.

منفذهای تهویه هوا

اتصال پایه دفترچه نت
پایه دفترچه نت را همانطور که نشان داده شده است در شکاف ها 

وارد کنید.

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
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استفاده از هدفون ها
هدفون ها را به فیش [PHONES] وصل کنید. 

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.

١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧
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شروع به کار

برق الزم
آداپتور برق متناوب را به ترتیب نشان داده شده در تصویر متصل کنید. 

٣

١
٢

فیش DC IN )صفحه 14(

آداپتور برق متناوب

کابل برق

خروجی برق 
متناوب

شکل دوشاخه و خروجی بسته به منطقه شما ممکن است متفاوت باشند.

 اخطار 
فقط از آداپتور مخصوص )صفحه 215( استفاده 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، فورًا 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

پیچ [MASTER VOLUME] را پایین روی "MIN" بچرخانید  1

٢

سوییچ ]  [ )آماده به کار/روشن( را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.  2
بعد از نمایش صفحه اصلی، میزان صدا را به دلخواه در حین نواختن با صفحه کلید تنظیم کنید. 

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.

بعد از اینکه استفاده از دستگاه را تمام کردید، سوییچ ]  [ )آماده به کار/روشن( را فشار  3
دهید و تقریبًا یک ثانیه پایین نگهدارید تا دستگاه خاموش شود.
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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، حتمًا 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.

تنظیم عملکرد خاموش شدن خودکار

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 تقریبًا 30 دقیقه 

است، اما می توانید این تنظیم را تغییر دهید. 

توجه
اگر دستگاه به صورت خودکار خاموش 

 USER شود، همه داده هایی که در درایو
یا USB ذخیره نشده است از بین می 

روند. حتمًا قبل از خاموش کردن دستگاه، 
اطالعاتتان را ذخیره کنید )صفحه 28(.

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

٣

٢

دکمه [B] را چند بار فشار دهید تا "AUTO POWER OFF 4" انتخاب شود.  2 
از دکمه های [4 ]/[ 5] برای ذخیره مقدار استفاده کنید.  3

اگر نمی خواهید دستگاه به صورت خودکار خاموش شود )گزینه خاموش شدن خودکار را غیرفعال 
کنید(، DISABLED را انتخاب کنید. 

دکمه [EXIT] را 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، شرو  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 VOLUME] استفاده 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(.

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

از دکمه های [4 ]/[ 5] برای انتخاب زبان دلخواه استفاده کنید.  2
دکمه [EXIT] را 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.

1 دکمه [DEMO] را برای فراخوانی صفحه دمو فشار دهید.

هر یک از دکمه های [A] – [H] را برای نمایش یک دموی خاص فشار دهید.  2
فشردن یکی از دکمه های [I] – [J] باعث 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 [A] تا [J] را برای 
انتخاب منوی فرعی مربوطه فشار دهید.

توجه

برای بازگشت به منوی سطح باالتر، 
دکمه [EXIT] را فشار دهید.

دکمه [EXIT] را چند بار فشار دهید تا از صفحه نمایش دمو خارج شوید.  3
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کنترل های مبتنی بر نمایش

LCD اطالعات 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 LCD انتخاب کرده یا تغییر دهید.

[J] – [A] 1 دکمه های [J] – [A] 1 دکمه های

[][] TAB 2 دکمه های

  [8 ] – [1 ] 3 دکمه های

[EXIT] 5 دکمه

[ENTER] 4 پیچ تنظیم داده و دکمه [DIRECT ACCESS] دکمه
)صفحه 23(

[J] – [A] 1 دکمه های

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

مثال 1 	 

 در صفحه انتخاب فایل )صفحه 26(، از دکمه های
[A] – [J] می توانید برای انتخاب فایل های مربوطه 

استفاده کنید.

مثال 2 	 

از دکمه های [A] و [B] برای انتقال مکان نما به باال یا 
پایین استفاده کنید.

از دکمه های [F] و [H] برای انتخاب پارامتر مربوطه 
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.

[8 ] – [1 ] 3  دکمه های

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

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

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

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

برای پارامترهایی که در فرم اسالیدر )یا دکمه( نمایش داده می 
شوند، از دکمه های [1 ] – [ 8] برای تنظیم مقدار 

استفاده کنید.
برای بازنشانی مقدار پارامتر دلخواه به مقدار پیش فرض، 
همزمان دکمه های ][ و ][ را در زیر آن فشار دهید.
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[ENTER] 4  پیچ تنظیم داده و دکمه

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(	 
 [ENTER] وقتی یکی از صفحه نمایش های انتخاب فایل )صفحه 26( نشان داده می شود، می توانید از پیچ تنظیم داده استفاده کنید و از دکمه

برای انتخاب فایل استفاده کنید. 

پیچ تنظیم داده را بچرخانید تا مکان نما جابجا 
شود.

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

تنظیم مقدارهای پارامتر	 
می توانید به راحتی از پیچ تنظیم داده به صورت متوالی با دکمه های [1 ] – [ 8] 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 [1 ] – [ 8] مناسب انتخاب کنید.

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

[EXIT] 5  دکمه

با فشردن دکمه [EXIT]، به صفحه نشان داده شده قبلی باز می گردید.
اگر دکمه [EXIT] را چند بار فشار دهید، به صفحه نمایش پیش فرض اصلی باز می گردید 

)صفحه 24(.
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فراخوانی سریع صفحه نمایش دلخواه — دسترسی مستقیم
با عملکرد راحت دسترسی مستقیم می توانید فورًا صفحه نمایش دلخواه را فقط با یک فشار اضافی دکمه فراخوانی کنید. برای اطال  از لیست 
صفحات نمایشی که می توانید با استفاده از عملکرد دسترسی مستقیم فراخوانی کنید، به "نمودار دسترسی مستقیم" در صفحه 210 مراجعه کنید.

1 دکمه [DIRECT ACCESS] را فشار دهید.
یک پیغام در صفحه نمایش ظاهر می شود که به شما برای فشار دادن دکمه دلخواه اطال  می دهد.

دکمه مربوط به صفحه تنظیم دلخواهتان را فشار دهید )یا دسته کنترل و یا پدال متصل را حرکت   2
دهید( تا فورًا همان صفحه فراخوانی شود.

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

پیام های نمایش داده شده در صفحه نمایش
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. 

صفحه نمایش اصلی آن صفحه ای است که معمواًل در هنگام نواختن صفحه کلید نشان داده می شود.

توجه
می توانید به سرعت صفحه نمایش اصلی 
را با فشردن دکمه [DIRECT ACCESS] و 

سپس دکمه [EXIT] نمایش دهید.

۴٢ ١۶١۵١۴١٢١٣

١

٣

۵

۶

٧

٨

٩

١١

١٠

نام آهنگ و اطالعات مربوطه  1
نام آهنگ انتخاب شده، تاثیر زمانی و تمپو را نشان می دهد. دکمه [A] را برای فراخوانی صفحه 

نمایش انتخاب آهنگ فشار دهید )صفحه 62(.

نقطه تقسیم  2
موقعیت های نقطه تقسیم را نمایش می دهد )صفحه 58(.

BAR )بار( /BEAT )ضربه( /تمپو  3
موقعیت فعلی )نوار/ضربه/تمپو( را در پخش سبک یا آهنگ نمایش می دهد.

نام آکورد فعلی  4
اگر دکمه [ACMP] روشن 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.

دکمه تنظیم گام  5
با فشردن دکمه های [B]/[C]، صفحه نمایش SCALE TUNE )صفحه 108( برای تنظیم گام 

نمایش داده می شود.

نام منبع تنظیم گام  6
منبع تنظیم گام انتخاب شده فعلی را نمایش می دهد. دکمه [D] را برای فراخوانی صفحه نمایش 

انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید )صفحه 90(.

نام سبک و اطالعات مربوطه  7
نام آهنگ انتخاب شده فعلی، تاثیر زمانی و تمپو را نشان می دهد. با فشردن دکمه [E]، صفحه 

انتخاب سبک فراخوانی می شود )صفحه 49(.

نام صدا  8
نام های صدای انتخاب شده فعلی را برای قسمت های راست 1، راست 2 و چپ نمایش می دهد 
)صفحه 36(. از یکی از دکمه های [F] ،[G] و[H] برای 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.
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9 نام منبع مولتی پد
نام های منبع مولتی پد انتخاب شده را نمایش می دهد. دکمه [I] را برای فراخوانی صفحه نمایش 

انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید )صفحه 76(.

10 نام منبع حافظه رجیستر
 [J] نام منبع حافظه رجیستر انتخاب شده فعلی و شماره حافظه رجیستر را نمایش می دهد. دکمه

را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع حافظه رجیستر فشار دهید )صفحه 86(.

تنظیمات توازن صدا یا کانال روشن/خاموش  11
توازن صدا )صفحه 57( یا تنظیمات کانال روشن/خاموش )صفحه های 56، 65( را در بین 
بخش های مختلف نشان می دهد. از دکمه های [1 ] – [ 8] برای تغییر تنظیمات 

استفاده کنید.

اطالعات دسته کنترل  12
 شماره انتخاب شده فعلی از بین هشت عملکرد تخصیص داده شده به دسته کنترل را نشان 

می دهد )صفحه 40(.

توجه
دکمه [.BAL] را برای فراخوانی صفحه 

 [CHANNEL ON/OFF] توازن صدا و دکمه
را برای فراخوانی صفحه کانال روشن/

خاموش فشار دهید.

USB اطالعات مربوط به دستگاه ضبط/پخش صوتی  13
اطالعات مربوط به فایل صوتی انتخابی در درایو فلش USB متصل )صفحه 71( را 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 "WAITING" نشان داده می شود. در حین ضبط، 
"RECORDING" نشان داده می شود.

جابجایی  14
میزان جابجایی را برای واحدهای نیم گام نشان می دهد )صفحه 39(.

اکتاو باالیی  15
مقدار جابجایی اکتاو را نشان می دهد )صفحه 39(.

توالی ثبت  16
زمانی نمایش داده می شود که توالی ثبت )صفحه 178( فعال 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 VOICE یا STYLE وSONG [SELECT] یا دیگر موارد را فشار دهید.

١

٢

٣

مکان )درایو( داده ها  1
........ محلی که داده های از پیش برنامه ریزی شده )از پیش تنظیم شده( در  PRESET 	 

آن ذخیره شده است.
	 USER............. محلی 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.
	 USB............... محلی که داده های درایو فلش USB در آن ذخیره می شود. این مورد فقط 

 زمانی نمایش داده می شود که یک درایو فلش USB به پایانه
[USB TO DEVICE] وصل باشد.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.

توجه
با فشردن دکمه [USB] می توانید به 
صداها، سبک ها و سایر فایل های 

 USB ذخیره شده در درایو فلش
)صفحه 96( دسترسی داشته باشید.

داده های قابل انتخاب )فایل ها(  2
فایل هایی که در این صفحه نمایش قابل انتخاب شدن هستند، نشان داده می شوند. اگر بیش 
از 10 فایل وجود داشته باشد، شماره های صفحه )P2 ،P1 ...( در 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 "Next" و برای صفحه قبلی دکمه ".Prev" نشان داده 

می شود.

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

داده می شود. 

12psra3000_fa_om.indb   26 7/22/2015   1:27:14 PM



27

2

شرو  به کار

ار
ه ک
  ب
رو
ش

PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

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.

PRESET مثالی از صفحه نمایش انتخاب صداي
صداهای از پیش تنظیم شده، گروه بندی شده و در داخل پوشه های مناسب خود قرار می گیرند.

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 26 مراجعه کنید.

 توجه 
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در صفحه 95 مطالعه کنید.

محدودیت ها برای آهنگ های محافظت شده
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.

Prot. 1: آهنگ های از پیش تنظیم شده را نشان می دهد که در درایو USER کپی شده اند. این موارد فقط در درایو USER قابل کپی/جابجایی/  	
حذف هستند.

Prot. 2 Orig: داللت بر آهنگهای فرمت دار محافظت شده Yamaha دارد. این ها را نمی شود کپی کرد. این موارد را فقط می توانید به درایو   	
USER و درایوهای فلش UBS دارای شناسه منتقل کنید یا در آنها ذخیره کنید.

Prot. 2 Edit: نشان دهنده آهنگ "Prot.2 Orig" ویرایش شده است. این ها را نمی شود کپی کرد. این موارد را فقط می توانید به درایو   	
USER و درایوهای فلش UBS دارای شناسه منتقل کنید یا در آنها ذخیره کنید.

 توجه 

بررسی کنید آهنگ "Prot.2 Orig" و آهنگ "Prot.2 Edit" مربوطه در یک پوشه مشترک باشند. در غیر اینصورت آهنگ "Prot.2 Edit" را نمی توان پخش کرد. اگر این نو  	 
آهنگ را منتقل می کنید، بررسی کنید هر دو آهنگ "Prot.2 Orig" و "Prot.2 Edit" در یک پوشه مشترک باشند.

نام آهنگ "Prot2.Orig" و نماد روی صفحه را تغییر ندهید. در غیر اینصورت آهنگ "Prot.2 Edit" مربوطه را نمی توان پخش کرد.	 

باالترین سطح بعدي )در این حالت پوشه( نمایش داده مي شود. هر 
پوشه نمایش داده شده در این صفحه، حاوي صدهایي است که به 

درستي دسته بندي شده اند.
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ذخیره فایل

می توانید داده اصلی )مانند آهنگی که ضبط کرده اید( را به عنوان یک فایل در درایو USER یا USB در صفحه انتخاب فایل )صفحه 26( 
ذخیره کنید.

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های TAB [F] [E]، زبانه مربوطه   1 
)USER یا USB( را 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.

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

توجه
فایل در زبانه PRESET یا پوشه 

"Expansion" )صفحه 46( در زبانه 
USER ذخیره نمی شود.

دکمه [6 ] (SAVE) را فشار دهید.  3
پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

نام فایل را وارد کنید )صفحه 32(.  4
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.  5
فایل ذخیره شده بصورت خودکار در مکان مناسب بین فایل ها به ترتیب حروف الفبا قرار داده می 

شود. 

توجه
 برای لغو عملیات ذخیره سازی، دکمه

[ 8] )لغو( را قبل از مرحله 5 در زیر 
فشار دهید.

توجه
در زبانه USER، حداکثر تعداد فایل هایی 
که می توانید ذخیره کنید بسته به اندازه 
فایل و طول نام های فایل متفاوت است.
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ایجاد یک پوشه جدید

می توانید پوشه هایی را ایجاد کنید تا یافتن داده اصلی برایتان آسان تر باشد.

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های TAB [F][E]، زبانه   1 
 مربوطه )USER یا USB( را 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.

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

توجه
پوشه جدید را نمی توانید در زبانه 
 "Expansion" یا پوشه PRESET

)صفحه 46( در زبانه USER ایجاد کنید.

توجه
حداکثر تعداد فایل ها/پوشه هایی که می 

توان در یک پوشه ذخیره کنید، 500 
است.

توجه
در زبانه USER نمی 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.

دکمه FOLDER( [7 ]( را فشار دهید.  3
پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

نام پوشه جدید )صفحه 32( را وارد کنید.  4
 پوشه ایجاد شده بصورت خودکار در مکان مناسب بین پوشه ها به ترتیب حروف 

الفبا قرار داده می شود.

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

اعالمیه
از "Expansion" برای نام پوشه استفاده 

نکنید. در غیر اینصورت هنگام نصب 
بسته گسترش )صفحه 46(، همه داده 

های موجود در پوشه "Expansion" از 
بین می روند.
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تغییر نام یک فایل/پوشه

می توانید نام فایل ها/پوشه ها را تغییر دهید.

 USER( زبانه مربوطه ،[E] [F] TAB در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های  1 
یا USB( را انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می خواهید نام آن تغییر کند.

توجه
 PRESET نام فایل ها و پوشه ها در زبانه
یا پوشه "Expansion" )صفحه 46( در 

زبانه USER تغییر نمی کند.

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

دکمه NAME( [1 ]( را فشار دهید.  3
پنجره تغییر نام در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.

یکی از دکمه های [A] تا [J] مرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.  4

برای تایید انتخاب فایل/پوشه دکمه OK( [7 ]( را فشار دهید.  5
پنجره وارد کردن نویسه نشان داده می شود.

نام فایل یا پوشه انتخاب شده )صفحه 32( را وارد کنید.  6
 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
 [8 ] برای لغو عملیات تغییر نام، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.

توجه
از "Expansion" برای نام پوشه استفاده 

نکنید. در غیر اینصورت هنگام نصب 
بسته گسترش )صفحه 46(، همه داده 

های موجود در پوشه "Expansion" از 
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(.

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های TAB [F] [E]، زبانه مربوطه   1 
 )PRESET ،USER یا USB( را انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می 

خواهید کپی کنید.

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

توجه
فایل های موجود در زبانه PRESET را 	 

نمی توانید منتقل کنید. آنها را فقط می 
توانید کپی کنید.

 	 "Expansion" فایل های موجود در پوشه
)صفحه 46( در زبانه USER را 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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دکمه COPY( [3 ]( را برای کپی کردن یا [2 ] )CUT( را برای جابجا کردن فشار دهید.  3
پنجره کپی/برش در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.

یکی از دکمه های [A] تا [J] مرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.  4
با فشردن یک دکمه، فایل/پوشه انتخاب می شود )پررنگ می شود(. برای لغو این عملیات، دکمه 

مشابه [A]–[J] را دوباره فشار دهید.
دکمه [6 ] (ALL) 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.

توجه
 [8 ] برای لغو عملیات کپی، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.

برای تایید انتخاب فایل/پوشه دکمه OK( [7 ]( را فشار دهید.  5
زبانه مقصد )USER یا USB( را با استفاده از دکمه های TAB [F][E] برای جای گذاری   6

فایل/ پوشه انتخاب کنید.
در صورت لزوم، پوشه مقصد را با استفاده از دکمه های [A] – [J] انتخاب کنید.

دکمه PASTE( [4 ]( را فشار دهید تا فایل/پوشه انتخابی در مرحله 4 جایگذاری شود.  7
 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.

در صفحه انتخاب فایل با استفاده از دکمه های TAB [F] [E]، زبانه مربوطه   1 
 )USER یا USB( را انتخاب کنید که حاوی فایل/پوشه ای است که می خواهید 

آن را حذف کنید.

توجه
فایل ها و پوشه ها در زبانه PRESET یا 

پوشه "Expansion" )صفحه 46( در زبانه 
USER را نمی توانید حذف کنید.

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

دکمه DELETE( [5 ]( را فشار دهید.  3
پنجره عملیات حذف در پایین صفحه نمایش ظاهر می شود.
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یکی از دکمه های [A] تا [J] مرتبط را برای انتخاب فایل/پوشه دلخواه فشار دهید.  4
 با فشردن یک دکمه، فایل/پوشه انتخاب می شود )پررنگ می شود(. برای لغو این عملیات، 

دکمه مشابه [A]–[J] را دوباره فشار دهید.
دکمه [6 ] (ALL) 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.

توجه
 [8 ] برای لغو عملیات حذف، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.

برای تایید انتخاب فایل/پوشه، دکمه OK( [7 ]( را فشار دهید.  5

6 دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
	 YES................ حذف فایل/پوشه

	 YES ALL........ حذف همه فایل ها/پوشه های انتخابی
	 NO.................. رها کردن فایل/پوشه بدون حذف کردن

........ لغو عملیات حذف CANCEL 	

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

١ ۴
٣

نوع نویسه را با فشردن دکمه [ 1] تغییر دهید.  1
............. حروف بزرگ، عالمت ها و شماره ها  CASE 	
	 case............... حروف کوچک، عالمت ها و شماره ها

از پیچ تنظیم برای جابجایی مکان نما به موقعیت دلخواه استفاده کنید.  2

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.

دکمه های [2 ] – [ 6] و [ 7] را مطابق با نویسه های مورد نظر   3 
برای وارد کردن، فشار دهید.

چندین کاراکتر مختلف به هر دکمه تخصیص داده شده است، و نویسه 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.

دکمه OK( [8 ]( را برای وارد کردن نام جدید و بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار   4
دهید.

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 50 نویسه داشته باشند. 

توجه
برای لغو عملیات وارد کردن نویسه، دکمه 

[8 ] (CANCEL) را فشار دهید.
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سایر عملکردهای مربوط به وارد کردن نویسه

پاک کردن نویسه ها 	 
 مکان نما را با استفاده از پیچ تنظیم داده روی نویسه ای ببرید که می خواهید پاک کنید، سپس دکمه

 [7 ] (DELETE) را فشار دهید. برای حذف همه نویسه های روی خط به صورت همزمان، دکمه
[7 ] (DELETE) را فشار داده و نگاه دارید.

وارد کردن عالمت ها و فاصله 	 
دکمه [6 ] (SYMBOL) را برای فراخوانی لیست عالیم فشار دهید.  .1

 (OK) [8 ] از پیچ تنظیم داده برای حرکت مکان نما به عالمت دلخواه یا فاصله استفاده کرده، سپس دکمه  .2 
را فشار دهید.

انتخاب نمادهای سفارشی برای فایل ها )در سمت چپ نام فایل نشان داده شده است( 	 
دکمه [1 ] (ICON) را برای فراخوانی صفحه نمایش ICON SELECT فشار دهید.  .1

نماد را با استفاده از دکمه های [A] – [J]، دکمه های [3 ] – [ 5] یا پیچ تنظیم داده   .2
انتخاب کنید. صفحه نمایش حاوی چندین صفحه است. دکمه های TAB [F][E] را برای انتخاب 

صفحات مختلف فشار دهید. 
دکمه [8 ] (OK) را برای اعمال نماد انتخاب شده فشار دهید.  .3

توجه
 [8 ] برای لغو این عملیات، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.

بازنشانی تنظیمات به موارد برنامه ریزی شده در کارخانه
 در حالی که آخرین کلید از سمت راست )C6( را 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 List )لیست داده ها( در "نمودار پارامتر" مراجعه کنید. 

C6توجه
آهنگ های ضبط شده )صفحه 68(، بسته 
های گسترش )صفحه 46( و سایر فایل 
های ذخیره شده در این دستگاه توسط این 

عملیات حذف نمی شوند.

همچنین می توانید تنظیمات مشخص شده را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازگردانید یا همه فایل ها و پوشه های موجود در درایو USER را 
← [G] SYSTEM ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] :حذف کنید. صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید 

TAB [F] RESET. برای اطال  از جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته )صفحه 208( در بخش 11 مراجعه کنید.
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پشتیبانی داده
می توانید از همه اطالعات ذخیره شده در درایو USER )بجز آهنگ های محافظت شده و صداها/سبک 
 های گسترش( و همه تنظیمات دستگاه در یک درایو فلش USB به عنوان یک فایل تکی نسخه پشتیبان 

تهیه کنید. 

برای تهیه نسخه پشتیبان در مقصد، یک درایو فلش USB را به پایانه   1 
[USB TO DEVICE] وصل کنید.

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

TAB [E][F] BACKUP/RESTORE

دکمه [G] (BACKUP) را برای ذخیره سازی داده ها بر روی درایو فلش USB فشار   3
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 USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.

توجه
با کپی کردن همه موارد به صورت 

جداگانه در یک درایو فلش USB به دلخواه 
می توانید از فایل ها در درایو USER نیز 

نسخه پشتیبان تهیه کنید، مانند صدا، 
آهنگ، سبک، مولتی پد و حافظه رجیستر. 

برای اطالعات از دستورالعمل ها به 
صفحه 30 مراجعه کنید.

توجه
همچنین می توانید به تنهایی و به صورت 
 ،MIDI دلخواه از تنظیمات سیستم، تنظیمات
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 FILES. برای اطالعات بیشتر به 
صفحه 207 مراجعه کیند.

توجه

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

بازیابی فایل پشتیبان

برای انجام این کار، دکمه [I] (RESTORE) را در صفحه BACKUP/RESTORE )به 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.

توجه
آهنگ های محافظت شده )ذخیره شده در 
درایو USER( را قبل از بازیابی به یک 
درایو فلش USB منتقل کنید. آگر آهنگ 
ها منتقل نشوند، عملیات همه داده ها را 

پاک می کند.
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11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

صداها

سبک ها

آهنگ ها

USB پخش کننده/ضبط کننده صدای

مولتی پدها

حافظه رجیستر

گام های شرقی

کنسول ترکیب

اتصال ها

سایر عملکردها

یابنده موزیک

عملیات اولیه
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 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 1 و 2 شما می توانید این بخش ها را با استفاده از دکمه های

PART ON/OFF ترکیب 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

)LOWER( قسمت سمت چپ )UPPER( قسمت سمت راست

نقطه تقسیم )به صورت پیش فرض F#2 است(

RIGHT 2 قسمتLEFT قسمت
RIGHT 1 قسمت

برای پخش یک صدای تکی روی کل صفحه کلید:	 
قسمت RIGHT 1 یا 2 را فعال کنید.

برای پخش دو نوع صدای مختلف به صورت الیه ای روی کل صفحه کلید )الیه(: 	 
قسمت RIGHT 1 و 2 را فعال کنید.

توجه

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

برای پخش صداهای مختلف روی قسمت های راست و چپ صفحه کلید )تقسیم(: 	 
قسمت LEFT و RIGHT )1 و/یا2( را فعال کنید. از کلیدهای #2 و پایین تر برای قسمت چپ استفاده 
می شود در حالی که از کلیدهای باالیی )بجز F#2( برای قسمت های LEFT 1 و 2 استفاده می شود. 

کلیدی که صفحه کلید را به دو قسمت RIGHT و چپ تقسیم می کند "نقطه تقسیم" نام دارد. 

توجه
نقطه تقسیم را می توانید تغییر دهید 

)صفحه 58(.

دکمه PART ON/OFF مربوط به قسمت مورد نظر برای استفاده را فعال کنید.  1
دکمه PART SELECT مربوطه به صورت خودکار فعال است.

توجه
می توانید تنظیم انتخاب صدا و روشن/
خاموش را برای هر بخش در حافظه 

رجیستر ذخیره کنید )صفحه 85(.
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صدا

1

بررسی کنید دکمه PART SELECT مرتبط با قسمت دلخواه برای انتخاب صدا فعال باشد.  2
3  یکی از دکمه های انتخاب گروه VOICE را برای انتخاب گروه صدا و فراخوانی صفحه 

نمایش انتخاب صدا فشار دهید.

صداهایی گسترش	 
صداهای نصب شده اضافی )صفحه 46(.

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

صداهای از پیش تنظیم شده

صداهاي از پیش تنظیم 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 [STRINGS] را برای نمایش انواع مختلف صداهای سازهای سیمی فشار دهید.

توجه
با فشردن دکمه [8 ] (UP) در قسمت 
انتخاب صدا می توانید گروه های صدا 
)پوشه ها( را فراخوانی کنید، از جمله 

"GM&XG" و "GM2" که دکمه انتخاب 
گروه VOICE ندارند. 

توجه

اگر دکمه [ORGAN FLUTES] را در 
 [I] مرحله 3 فشار دادید، دکمه

(PRESETS) را قبل از رفتن به مرحله 4 
فشار دهید.

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب صدای دلخواه فشار دهید.  4
با فشردن دکمه های مربوط به شماره صفحه ها )P2 ،P1...( یا فشردن مکرر دکمه انتخاب گروه 

VOICE می توانید سایر صفحه ها را فراخوانی کنید.

توجه

مشخصات صدا در باالی نام صدای از 
پیش تنظیم شده قرار میگیرد. برای 

جزئیات مربوط به ویژگی ها، به 
صفحه 38 مراجعه کنید.

توجه
می توانید اطالعات مربوط به صدای 

 (INFO) [6 ] انتخابی را با فشردن دکمه
فراخوانی کنید. )بعضی از صداها هیچ 

پنجره اطالعاتی ندارند.(

برای گوش کردن به عبارت های دموی هر صدا
دکمه [7 ] (DEMO) را برای شروع دموی صدای انتخابی فشار دهید. برای توقف پخش دمو، دکمه [ 7] را دوباره فشار دهید.

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

در صورت لزوم، مراحل 1 تا 4 را در باال تکرار کنید تا صدا برای قسمت دیگر انتخاب شود.  5
صفحه کلید را بنوازید.  6
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نگاه داشتن صدای سمت چپ 
با چرخاندن دکمه PART ON/OFF [LEFT HOLD] وقتی سمت چپ روی ON است، 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 HOLD] را فشار دهید.

استفاده از مترونوم
می توانید با فشردن دکمه [METRONOME]، مترونوم را شروع کرده یا متوقف کنید. تمپوی مترونوم را می توانید به روش مشابه تمپوی 

سبک تنظیم کنید )صفحه 52(.

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

 [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.Art )صداهای تولید شده قوی(	 
عبارت "تولید صدا" در موسیقی معمواًل به جابجایی یا تداوم بین نت ها اشاره دارد. این حالت معمواًل در 

روش های خاص اجرا مانند استاکاتو، لگاتو یا اسلر نمود پیدا می کنند. با فشردن دکمه [6 ] (INFO) در 
صفحه انتخاب صدا، می توانید اطالعات مفیدی را درباره نحوه پخش این صداها به دست بیاورید.

 صداهای Drums/Live!Drums/SFX/Live!SFX )فراخوانی شده از طریق دکمه	 
)[DRUM KIT]

 این موارد به شما امکان می دهند چندین درام مختلف و پرکاشن یا SFX )جلوه های صوتی( را روی 
صفحه کلید پخش کنید که همگی در کنار یکدیگر "Drum/SFX Kits" هستند. برای اطالع از جزئیات، به 

"Drum/SFX Kit List" در Data List )لیست داده ها( در وب سایت مراجعه کنید.

 	)[ORGAN FLUTES] صداهای فلوت ارگ )فراخوانی شده از طریق دکمه
این موارد به شما امکان می دهند همه صداهای ارگ کالسیک را با تنظیم سطوح فوتج فلوت و صداهای 
ضربه ای تنظیم کنید، دقیقًا مانند ارگ های معمولی. برای اطالع از جزئیات به صفحه 45 مراجعه کنید.

برای اطالع از انواع دیگر صدا، به قسمت ویژگی های پیشرفته )صفحه 102( مراجعه کنید.

توجه
!S.Art این صداها معمواًل فقط با دیگر 	 

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.Art صداها بسته به محدوه صفحه 	 
کلید، قدرت نواختن، لمس و دیگر 

موارد صدای مختلفی دارند، اما 
 HARMONY/ARPEGGIO اگر دکمه

)صفحه 42( را فعال کنید، تنظیم 
جابجایی )صفحه 39( یا پارامترهای 

"تنظیم صدا" را تغییر دهید 
)صفحه 113(، ممکن است صداهایی 

غیرمنتظره یا نامطلوب ایجاد شود.
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تغییر گام صفحه کلید

تنظیم گام در قالب نیم گام )جابجایی(

دکمه های TRANSPOSE [+]/[-] گام کلی دستگاه را بین گام های -12 و 12 نیم گام تغییر می دهند 
)صدای صفحه کلید، پخش سبک، پخش آهنگ و سایر موارد(. برای بازنشانی سریع مقادیر جابجایی روی 

0، دکمه های [+] و [-] را همزمان فشار دهید.

توجه
 عملکردهای جابجایی بر صداهای

Drum Kit یا SFX Kit تأثیری ندارند.

MIXING CONSOLE جابجایی گام در صفحه نمایش
می توانید تنظیمات گام را به دقت در صفحه نمایش MIXING CONSOLE انجام دهید )جابجایی، اکتاو و تن( که این صفحه از طریق 

TAB [E][F] TUNE ← [MIXER/EQ] فراخوانی می شود.

تنظیم گام در قالب اکتاو 

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

تنظیم دقیق گام
به صورت پیش فرض گام کل دستگاه با توجه به تمپرمان برابر روی 440 هرتز تنظیم می شود. این 

تنظیم اولیه گام را می توانید در صفحه نمایشی که از این طریق فراخوانی می شود تغییر دهید: 
MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] [E]. گام 
را می توانید با فواصل تقریبی 0.2 هرتز بین 414.8 تا 466.8 هرتز زیاد یا کم کنید. برای اطالع از 

جزئیات به قسمت ویژگی های پیشرفته )صفحه 108( مراجعه کنید.
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استفاده از دسته کنترل
با حرکت دادن دسته کنترل در جهت های عمودی )X( یا افقی )Y( می 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.

دکمه [ASSIGN] را برای فراخوانی صفحه نمایش LIVE CONTROL فشار دهید.  1

٢

٢
+Y

-Y

+X-X

از دکمه های [A]/[B] یا [1 ] – [ 8] برای انتخاب ترکیب دلخواه عملکردها   2
استفاده کنید. 

شماره انتخابی روی صفحه اصلی )صفحه 24( نشان داده می شود.
برای اطالع از جزئیات در مورد عملکردهای قابل تخصیص، به قسمت ویژگی های پیشرفته 

 PARAMETER صفحه 111( مراجعه کنید. ترکیب های عملکرد را می توانید در صفحه نمایش(
ASSIGN نیز ویرایش کنید که با فشردن دکمه [I] (ASSIGN) فراخوانی می شود. 

 عملکردهای شماره 1 همیشه به صورت زیر تخصیص داده می شوند و سایر عملکردها را نمی 
توانید اختصاص دهید.

توجه
با فشردن مکرر دکمه [ASSIGN] یا 

چرخاندن پیچ تنظیم داده می توانید ترکیبی 
از عملکردها را انتخاب کنید.

X: پیچ 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 
1، 2 و چپ( کاربرد دارد. حداکثر محدوده پیچ بند را می توانید در صفحه TUNE در صفحه 

کنسول ترکیب )صفحه 183( تغییر دهید. 

Y: مادوالسیون	 
 جلوه های مادوالسیون را اعمال می کند که در صفحه CONTROLLER در صفحه

VOICE SET )صفحه 115( بر روی نت های پخش شده در صفحه کلید اعمال می شوند. به 
صورت پیش فرض این عملکرد برای بخش های راست 1، 2 و 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 
← [FUNCTION] :جداگانه اعمال می شوند یا خیر 

 TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1
.[A]/[B] 2 MODULATION (+), 3 MODULATION (-) ←

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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دسته کنترل را حرکت دهید تا در حین پخش صفحه کلید یا سبک و دیگر موارد بتوانید صدا   3
را کنترل کنید. 

Y+

X- X+

Y-

توجه
اگر دکمه [F] (RESET) را فشار دهید، 

مقدار پارامتر عملکرد انتخابی روی پیش 
فرض قرار می گیرد، در حالی که فشردن 

دکمه [G] (ALL RESET) همه مقادیر 
پارامتر را به عملکردهای قابل تخصیص 

بازنشانی می کند.
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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 1 و 2( اعمال 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 SELECT روشن 
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.

 	SUSTAIN
وقتی عملکرد نگهداشت روشن باشد، همه نت های نواخته شده توسط صفحه کلید )RIGHT 1 و 2( دارای 

نگهداشت طوالنی تری هستند. 

توجه
می توانید نوع پاسخ لمس را تغییر دهید. 

برای اطالع از دستورالعمل ها به 
صفحه 105 مراجعه کنید.

 	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.

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. 

 	DSP/DSP VARI.
با جلوه های دیجیتالی موجود در این دستگاه می توانید به روش های مختلفی به آهنگتان شور و عمق بدهید، 

مثاًل با اضافه کردن پژواک که باعث می شود صدای شما مانند اجرا در یک سالن کنسرت باشد.

دکمه [DSP] برای روشن یا خاموش کردن جلوه DSP )پردازشگر سیگنال دیجیتالی( برای بخش انتخاب 
شده صفحه کلید به کار می رود.

دکمه [.DSP VARI] برای تغییر ما بین انواع گوناگون جلوه های DSP به کار می رود. مثاًل می توانید از 
آن برای تغییر سرعت چرخش )آهسته/سریع( مربوط به جلوه چرخشی بلندگو در حین پخش استفاده کنید.

توجه
نوع DSP را می توانید تغییر بدهید. در 

 (VOICE SET) [5 ] ،صفحه انتخاب صدا
← TAB [E][F] EFFECT/EQ ← 

2 DSP [B]/[A] را انتخاب کنید. برای 
اطالع از جزئیات به صفحه 117 مراجعه 

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.

دکمه ]HARMONY/ARPEGGIO[ را روشن کنید.  1

نوع هارمونی یا نوع اکو را انتخاب کنید.  2
 2-1  صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

[B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

2-2  از دکمه های [1 ] – [ 3] برای انتخاب "Harmony" یا "Echo" استفاده کنید.

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 113 مراجعه کنید.
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2-3 از دکمه های [4 ] – [ 6] برای انتخاب نوع دلخواه استفاده کنید.

٢-٢ ٢-٣
یکی از دکمه های [7 ] (DETAIL) را برای فراخوانی صفحه تنظیم جزئیات فشار دهید. برای 

اطالعات بیشتر به قسمت ویژگی های پیشرفته )صفحه 106( بروید.

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 [ACMP] روشن است و قسمت LEFT خاموش است: 	 
نقطه تقسیم

قسمت آکورد برای پخش سبک و جلوه 
هارمونی

وقتی دکمه [ACMP] خاموش است و قسمت LEFT روشن است: 	 

صدای LEFT و قسمت آکورد برای جلوه 
هارمونی

صداهای RIGHT 1 و 2

نقطه تقسیم

وقتی هر دو دکمه [ACMP] و سمت LEFT روشن است: 	 

قسمت آکورد برای پخش سبک و 
جلوه هارمونی

LEFT صدای  RIGHT 1 صداهای
و 2

نقطه تقسیم 
)LEFT(

نقطه تقسیم 
)STYLE(

توجه
برای اطالع از جزئیات درباره نقطه 

تقسیم، به صفحه 58 مراجعه کنید. 

توجه
تنظیمات "5+1" و "اکتاو" تحت تأثیر 

اکتاو نیستند. 

 	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 1[ و ]RIGHT 2[ باید روشن باشند. صداهای سمت 
RIGHT 1 و RIGHT 2 به ترتیب نواختن نت های شما به آنها اختصاص داده می شوند.
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� (Echo, Tremolo, Trill) گروه اکو
بدون توجه به وضعیت روشن/خاموش سمت چپ و [ACMP]، جلوه 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.

صفحه کلید را بنوازید.  3
جلوه انتخابی در مرحله 2 برای ملودی سمت راست اعمال می شود.

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

راه اندازی آرپژو با دست راست

 ،C عملکرد آرپژو به شما امکان می دهد به سادگی با فشردن نت های آکورد، آرپژو )آکوردهای شکسته( را اجرا کنید. مثاًل می توانید نت های
E و G را بنوازید تا عبارت هایی جالب اجرا شوند. این ویژگی برای تولید موسیقی و همچنین اجرا کاربرد دارد.

دکمه [HARMONY/ARPEGGIO] را روشن کنید.  1

نوع آرپژوی دلخواه را انتخاب کنید.  2
 2-1  صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.

[B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

 "Echo" و "Harmony" برای انتخاب گروهی بجز [3 ] – [1 ] 2-2  از دکمه های
استفاده کنید.

2-3  از دکمه های  [4 ]– [ 6] برای انتخاب نوع دلخواه استفاده کنید.

٢-٢ ٢-٣

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 113 مراجعه کنید.

توجه
 ،Arpeggio Quantize با استفاده از عملکرد

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

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 [7 ] (DETAIL) فراخوانی می شوند. برای اطالع از جزئیات 

به قسمت ویژگی های پیشرفته )صفحه 106( مراجعه کنید.

پخش یک نت یا چند نت برای اجرای آرپژو.   3
عبارت آرپژو بسته به نت های پخش شده متفاوت است.

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

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 193 مراجعه 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 40 مراجعه کنید.
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1

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. دقیقًا 
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 USER( یا یک درایو فلش USB برای استفاده 
بعدی ذخیره کنید.

دکمه [ORGAN FLUTES] را فشار دهید.  1
صفحه FOOTAGE مربوط 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 [I] (PRESETS) را 

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.

2 از دکمه های [1 ] – [ 8] برای انجام تنظیمات فوتج استفاده کنید.

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.

تنظیمات فوتج تعیین کننده صدای اصلی فلوت های ارگ هستند. 
دکمه های [ 1] دو فوتج را کنترل می کنند: 16’ و 5 3/1’. با فشردن دکمه [D]، بین این دو 

فوتج جابجا می شوید.

٣

برای اطالع از جزئیات در صفحه VOLUME/ATTACK و 
EFFECT/EQ به صفحه 119 مراجعه کنید.

در صورت تمایل می توانید نوع ارگ را انتخاب کنید و سایر تنظیمات را تغییر دهید، مانند بلندگوی 
چرخشی و ویبراتو.

توجه
در حالی که دکمه های [ 1] را پایین 
نگه داشته اید، دکمه [D] را 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.

[B]/[A]ORGAN TYPE.نوع تن تولید شده توسط ارگ را برای شبیه سازی مشخص می کند
SINE: صدایی شفاف و واضح ایجاد می کند.

VINTAGE: صدایی نسبتًا زمخت با مقدار کمی پیچش ایجاد می کند.

[C] ROTARY SP
SPEED

EFFECT/ در صفحه DSP TYPE پارامتر( Organ Flutes وقتی یک جلوه بلندگوی چرخشی برای
EQ( انتخاب شده است و دکمه VOICE EFFECT [DSP] روشن است، متناوبًا بین سرعت های 

آهسته و سریع بلندگوی چرخشی جابجا می شود. 

[G]/[F]VIBRATO.می کند OFF یا ON به طور متناوب جلوه ویبراتو را برای فلوتهای ارگ را تبدیل به
[H] VIBRATO

DEPTH
عمق ویبراتو را روي یکی از سه سطح تنظیم می کند: 

1 )پایین(، 2 )متوسط( یا 3 )باال(.
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دکمه [I] (PRESETS) را برای فراخوانی صفحه انتخاب صدای فلوت ارگ فشار دهید.  3

با دنبال کردن مراحل موجود در صفحه 28، صدای فلوت ارگ خودتان را ذخیره کنید.  4

توجه
برای بازگشت به صفحه تنظیم صدا، دکمه 

[5 ] (VOICE SET) 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 Packs )بسته های گسترش( می توانید چندین صدای اختیاری و سبک به پوشه "Expansion" در درایو USER اضافه 

کنید. صداها و سبک های نصب شده را می توانید از طریق دکمه [EXPANSION/USER] در صفحه های انتخاب گروه VOICE یا 
STYLE انتخاب کنید و با این کار می توانید اجرای موسیقی و قابلیت های ایجاد را گسترش دهید. می توانید داده های Expansion Pack تولید 

شده توسط Yamaha را با کیفیت باال در اختیار داشته باشید، یا با استفاده از نرم افزار "Yamaha Expansion Manager" در 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 Manager و دفترچه راهنما مالک های آن، به وب سایت زیر بروید:
http://download.yamaha.com/  

USB نصب داده بسته گسترش از درایو فلش

 Pack" برای نصب در دستگاه، فایل )"***.cpi" یا "***.ppi"( نام فایل حاوی بسته های گسترش
Installation" گفته می شود. فقط فایل Pack Installation را می توانید در دستگاه نصب کنید. اگر می 

 Yamaha خواهید چندین بسته گسترش را نصب کنید، بسته ها را در رایانه و با استفاده از نرم افزار
 Expansion Manager به صورت بسته ای کنار یکدیگر بگذارید. برای اطالع از نحوه استفاده از این 

نرم افزار، به دفترچه راهنما مالک مربوطه مراجعه 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.

درایو فلش USB که فایل Pack Installation مورد نظر )"ppi.***" یا "cpi.***"( در   1
آن ذخیره شده است را به پایانه [USB TO DEVICE] وصل کنید.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2
[F] PACK INSTALLATION ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION]

از دکمه های [A]–[J] برای انتخاب فایل Pack Installation استفاده کنید.  3
دکمه [6 ] (INSTALL) را فشار دهید.  4

دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.  5
با این کار داده بسته انتخابی در پوشه "Expansion" در درایو USER نصب 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 & FOLDERS، داده های بسته گسترش را حذف کنید )به صفحه 208 
مراجعه کنید(. 

توجه
وقتی FILES & FOLDERS را بازنشانی 
 Expansion می کنید، نه تنها داده های

Pack بلکه همه فایل ها و پوشه های 
دیگر در درایو USER حذف می شود.

USB ذخیره فایل اطالعات دستگاه در درایو فلش
اگر از نرم افزار Yamaha Expansion Manager برای 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.

درایو فلش USB را به پایانه [USB TO DEVICE] متصل کنید.  1

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

٣

 

دکمه [D] (EXPORT INSTRUMENT INFO) را فشار دهید.  3

دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.  4
با این کار فایل اطالعات دستگاه در دایرکتوری ریشه در درایو فلش USB ذخیره می شود. نام فایل 

ذخیره شده "PSR-A3000_InstrumentInfo.n27" است.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.
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ویژگی های پیشرفته 
به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک، بخش 1 مراجعه کنید.

صفحه نمایش انتخاب صدا ← ] 2[ ← (UP) [8 [ (P2)انتخاب GM/XG یا سایر صداها:

تنظیمات پاسخ لمس و جلوه

]D[ CONTROLLER ← TAB [E[ MENU 1 ← [FUNCTION] ← تنظیم پاسخ لمس صفحه کلید:	 
[A[ 1 TOUCH RESPONSE ← TAB [F[ KEYBOARD/PANEL

]B[ HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E[ MENU 1 ← [FUNCTION[ ایجاد تنظیمات دقیق برای هارمونی/آرپژو:	 
(DETAIL) [7 [ ←

تنظیمات مربوط به گام 

]E[ MASTER TUNE/ ← TAB [E[ MENU 1 ← [FUNCTION]تنظیم دقیق گام کل دستگاه:	 
TAB [E[ MASTER TUNE ← SCALE TUNE

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

 	:TRANSPOSE تغییر بخش تخصیص داده شده دکمه های ← [D[ CONTROLLER ← TAB [E[ MENU 1 ← [FUNCTION[
[B[ 4 TRANSPOSE ASSIGN ← TAB [F[ KEYBOARD/PANEL

]I[ ← [ASSIGN] (ASSIGN)ویرایش پارامترهای تخصیص داده شده به دسته کنترل:

صفحه نمایش انتخاب صدا ← 5 [ ← [8 [ MENU 1] (VOICE SET)ویرایش صداها )تنظیم صدا(:

غیر فعال کردن انتخاب خودکار مجموعه های صدا )جلوه ها و سایر 
]F[ VOICE SET FILTER ← TAB [E[ MENU 1 ← [FUNCTION]موارد(:

]TAB [E[[F[ VOLUME/ATTACK ← [ORGAN FLUTES یا ویرایش صداهای فلوت ارگ:
EFFECT/EQ
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 سبک ها 
– پخش ریتم و همنوازی –

هرنبد– گوهبدهیهکب–  اه کب–وبپبهلگا–وکبویمبیر شبم  لفیب)بهبآنهوب"– ی"بگف هب
میبشد(بدیبژهنر–وکبم  لفبه–تبه بج لهبووپ،بجو بپببسیویکبماهیدبدرگر.ب

پرژگیب– یبم علقببهب–  اه کبخادکویببهبش وبهمکونبمیبد–دبکهببهب–ودگیببوب
ناهخ نب"آکاید–و"ببوبد–تبچپبخادبریب–  اه کبو مبخادکویبدهش هببوشید.ببوب

هرنبکویبصدهکبریبد– هبما–یقیبکوملبروبهیکس ربیهببطایبخادکویبهرجودبمیب
ک ید،بح یبهگربفقطبخادتونبتیبناه کبدهش هببوشید.

 

پخش یک سبک با همنوازی خودکار

1 یکی از دکمه های انتخاب گروه STYLE را فشار دهید تا صفحه انتخاب سبک فراخوانی شود.

سبک های از پیش تنظیم شده

سبک های گسترش 	 
– یب–وکبهضوفیبنصببشدهب)صفحهب46(ب

سبک های کاربر	 
– یب–وکبهرجودبشدهببوبع لکردبهرجودبک  دهب
– یب)صفحهب125(بروب– یب–وکبکپیب
شدهبدیبدیهرابUSERب)صفحهب30(.

توجه
برهکبمشو–دهبلیس یبه ب– یب–وکبه بویمب

ت ظیشبشدهبهرنبد– گوه،ببهب"لیستب– ی"ب
دیبلیستبدهدهبپبب–ورتبمرهجعهبک ید.

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب سبک دلخواه فشار دهید.  2
بوبفشردنبدک هب–وکبمرباطببهبش ویهبصفحهب–وب)P1،بP2...(بروبفشردنبمکریبدک هبهن  وببگرپهب

STYLEبمیبتاهنیدب–ورربصفحهب–وبیهبفرهخاهنیبک ید.

دکمه ]ACMP[ را برای روشن کردن همنوازی خودکار فشار دهید.  3

قس تبخوصب– تبچپبصفحهبکلیدب)صفحهب58(ببهبقس تبآکایدبت درلبمیبشادبپبآکاید–وکبو مب
شدهبدیبهرنبقس تببهبصایتبخادکویبش و–وریبشدهبپببهبع اهنبوورهبهکببرهکب–  اه کبخادکویببوب

– یبهن  وبیبمایدبه– فودهبقرهیبمیبگیرند.

توجه
–رچ دبکهبآکاید–وببوبتاجهببهبنتب–وریب
کهبدیب– تبچپبمیبناه ردببهبصایتب
ویمبفرضبش و–وریبمیبشاند،بهموبمیب

تاهنیدبقس تبش و–وریبآکایدبیهبه ب– تب
چپببهب– تبیه–تبتغییربد–ید.ببرهکب

هطالعبه بجزئیوتببهبصفحهب59بمرهجعهب
ک ید.
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دکمه [SYNC START] را فشار دهید تا شروع همگامسازی شده فعال شود.  4

به محض اینکه یک آکورد را بنوازید، سبک انتخاب شده شروع می شود.  5
–عیبک یدبتوبآکاید–وبیهببوبد–تبچپبخادبناهخ هبپببوبد–تبیه–تبخادبریبملادکبیهبب اه رد.

توجه
برهکبهطالعبدیبویهبآکاید–وبپبهناهعب	 

هنگشتبگذهیکبآکاید،ببهبصفحهب53 
مرهجعهبک ید.

آکایدبمش صبشدهبدیبقس تبآکایدبدیب	 
صفحهبهصلیب)صفحهب24(بن ورمبدهدهب

میبشاد.

توجه

میبتاهنیدبو مب– یبیهبجوبجوبک یدب
)صفحهب39(.

توجه
بوبهخ صوصبع لکردبیههبهنده بمجددب– یب

بهبد– هبک  رلبمیبتاهنیدبه بآنبه– فودهب
ک ید.ببرهکبهطالعوتبه بد– ایهلع لب–وببهب

صفحهب40بمرهجعهبک ید.

دکمه [START/STOP] را برای توقف پخش فشار دهید.  6

ویژگی های سبک
ناعبخوصب– یبدیبقستببوالب– تبچپبنومب– یبدیبصفحهبن ورمبهن  وبب– یبمش صبمیبشاد.بمش صوتبتعیینبک  دهبهرنب– یب–وبپب

مزرتبع لکردبآنهوبدیب رربتاضیحبدهدهبشدهبه–ت.ببرهکبد– ر–یببهبلیستب– یبه بویمبت ظیشبشده،ببهبلیستبدهدهبدیبپبب–ورتبمرهجعهبک ید.

 	Pro
هرنب– کهوبآیهرمب–وکبمهیجبپبحرفهبهکبیهبکهببوبقوبلیتبناهخ نبکوملبترکیببشدهبه–تبیهبفره–شبمیبک د.ب– ره–یبک  دهبحوصلبدقیقوبآکاید–وکب
ناه ندهبیهبدن ولبمیبک د.بدیبن یجه،بتغییرهتبآکایدبش وبپب–ویمانیب–وکبینگوینگببهب–رعتببهبریب– ره–یبک  دهبما–یقیبپهقعیبت درلبمیب

شاد.

 	Session
هرنب– یب–وبح یبپهقعیتببیش ربپبمع  رترکبیهببوبمیکسبکردنبهناهعبآکاید–وکبهصلیبپبتغییربروف ه،بپب– چ ینبیرفب–وکبم صاصببوب

تغییرهتبآکاید،ب– رههببوبب شهوکبهصلیبفره–شبمیبک  د.بهرنب–وببهبگانهبهکببرنومهبیرزکبشدهبهندبکهب"ه–پورس"بپبحسبحرفهبهکببهبهجرهکبش وب
بد– دبکهبه بآ– گب–وریبخوصببوبژهنر–وریبخوصببرگرف هبشدهبهند.ببهبخوطربدهش هببوشیدبم کنبه–تب– یب–وبلزپموببرهکبت ومبآ– گب–وبپبت ومب

ناهخ نبآکاید–وبم و–ببروبح یبه بنظرب–ویمانیبصحیحبن وش د.بمثاًلببعضیبماهقعبناهخ نبریب–هبگونهبموژپیب–ودهببرهکبریبآ– گبکون رکب
م کنبه–تببوعثبهرجودبریبآکایدب–ف شب"جو "بشاد،بروبناهخ نبروبآکایدبدی-بوسبم کنبه–تببوعثبهرجودبن ورجبنوم و–ببروبض ی هب–وکبغیرب

م  ظرهبشاد.

 	DJ
هرنب– یب–وبیهبمیبتاهنیدبه بگرپ–یبکهبتا–طبدک هب[DANCE]بفرهخاهنیبمیبشاد،بهن  وببک ید.بهرنب

– یب–وبویشرفتبآکایدبخوصبخادشونبیهبدهیندبب وبرهرنبمیبتاهنیدبتغییرهتبآکایدبیهببهب–ودگیببوبتغییربکلیدب
یرشهببهبهجرهر ونبهضوفهبک ید.بدهدهب–وکبمال یبودب)صفحهب76(بدیبواشهب"DJ Phrase"ببهبطایبخوصببرهکب

هرنب– یب–وبهرجودبشدهبهند.بمیبتاهنیدببوبه– فودهبه بع لکردبت ظیشبتیبل سیب)صفحهب54(،بمال یبود–وکب
م و–ببیهبفرهخاهنیبک ید.

توجه
پق یبه ب– یب–وکبDJبه– فودهبمیبک ید،ب

ن یبتاهنیدبناعبآکایدبیهببهبصایتب
موژپیبپبمی ایبمش صبک ید.

سازگاری فایل سبک
هرنبپ–یلهبه بفرمتبفورلبSFF GEب)صفحهب8(به– فودهبمیبک د.بهرنبپ–یلهبمیبتاهندبفورلب–وکبSFFبماجادبو مبک دبهموبپق یبدیبهرنبد– گوهبذخیرهب)روب

جورگذهیک(بمیبشاند،بدیبفرمتبSFF GEببوقیبمیبمون د.بفرهماشبنک یدبکهبفورلبذخیرهبشدهبیهبفقطبمیبتاهنیدبدیبپ–یلهب–وریبو مبک یدبکهببوبفرمتب
SFF GEب–و گویب–س  د.
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برای شروع/توقف پخش

 	[START/STOP] دکمه
و مبیهبه بقس تبیر شب– یبفعلیبشرپعبمیبک د.ببرهکبتاقفبو م،بدپبویهبهرنبدک هبیهبفشویبد–ید.

 	[ACMP] دکمه
–  اه کبخادکویبیهبیپشن/خوماشبمیبک د.بپق یبهرنبدک هبیپشنبه–ت،ب–  اه کبخادکویبپبقس تبیر شب

–ربدپب– گومبو مبآکایدبدیبقس تبآکایدبدیبحینبو مب– یبقوبلبو مب–س  د.

 	[SYNC START] دکمه
بوبهرنبکویبو مب– یبدیبحولتب"آمودهببهبکوی"بقرهیبمیبگیرد.بپق یب–رکدهمبه بنتب–وکبصفحهبکلیدبیهبفشویب

میبد–یدب)– گومیبکهب[ACMP]بخوماشبه–ت(بروبپق یبریبآکایدبیهببوبد–تبچپبمیب نیدب)پق یب
[ACMP]بیپشنبه–ت(،ب– یبشرپعببهبو مبمیبک د.بدیبحینبو مب– ی،بفشردنبهرنبدک هب– ببتاقفب

– یبمیبشادبپبو مببهبحولتبآمودهببهبکویبمیبیپد.

 	[SYNC STOP] دکمه
بری–یبک یدبدک هب[ACMP]بیپشنببوشد،ب–پسبدک هب[SYNC STOP]بیهبفشویبد–یدبپببوبصفحهبکلیدب

ب اه رد.بدیب–رب مونببوبو مبروبی–وبکردنبکلید–وبدیبقس تبآکایدبصفحهبکلیدبمیبتاهنیدبآکایدبیهبشرپعبروب
م اقفبک ید.

توجه
پق یبناعبهنگشتبگذهیکبآکایدب

)صفحهب53(بیپکبFULL KEYBOARDبروب
AI FULL KEYBOARDبت ظیشبشدهبه–ت،ب
ن یبتاهنیدب"تاقفب– گومسو ک"بیهبفعولب

ک ید.
 	[III] – [I] INTRO دکمه های

هرنبد– گوهبدهیهکب–هبقس تبمقدمهبم  لفبه–تبکهبمیبتاهنیدبق لبه بشرپعبو مب– یبآنهوبیهببهبهب دهبهضوفهب
ک ید.ببعدبه بفشردنبرکیبه بدک هب–وکبINTRO [I] – [III]،بو مب– یبیهبشرپعبک ید.ببعدبه بوورونبو مب

مقدمه،بو مب– یببهبصایتبخادکویببهبقس تبهصلیبجوبجوبمیبشاد.

توجه
قس تبINTRO [I]بفقطبشوملبقس تبیر شب

ه–تبدیبحولیبکهبINTRO [II]بپب[III] شوملب
– هبب مب–وب–س  دب– چ ینبقس تبیر ش.ب

پق یبINTRO [II]بروب[III]بیهبو مبمیب
ک ید،ببرهکبهر کهبقس تبمقدمهبتک یلبشادب

پبصدهکبم و– یبو مبشادبال مبه–تب
آکاید–وکبماجادبدیبقس تبآکایدبیهب
دیحولیبو مبک یدبکهب[ACMP]بیپشنب

بوشد.
 	[III] – [I] ENDING/rit. دکمه های

هرنبد– گوهبدهیهکب–هبقس تبوورونبم  لفبه–تبکهبمیبتاهنیدبق لبه بتاقفبو مب– یبآنهوبیهببهبهن هوبهضوفهب
ک ید.بپق یبرکیبه بدک هب–وکب.ENDING/rit [I] – [III]بیهبدیبحینبو مب– یبفشویبمیبد–ید،ببعدبه ب
و مبقس تبوورونی،ب– یببهبصایتبخادکویبم اقفبمیبشاد.ببوبفشردنبمجددبدک هب.ENDING/ritبدیب

حینبو مبقس تبوورونیبمیبتاهنیدبقس تبوورونیبیهببهبآ–س گیبت ومبک یدب)یر ویدهنا(.

توجه
هگربدک هب.ENDING/rit [I]بیهبدیبحولیبکهب
– یبدیبحولبو مبه–تبفشویبد–ید،بق لب

ه بENDING/rit [I]بریب"فیلبهرن"ببهب
صایتبخادکویبو مبمیبشاد.
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تغییر الگوهای متفاوت )قسمت های ( در حین پخش سبک
–رب– یبدهیهکبچهویبقس تبهصلیبم  لفبه–ت،بچهویبقس تب"فیلبهرن"بپبریبقس تبپقفه.ببوبه– فودهبمؤثربه بهرنبقس تب–وبمیبتاهنیدببهب

یهح یبهجرهریبواروتربپبحرفهبهکبتربدهش هببوشید.بهرنبقس تبیهبمیبتاهنیدبآ هدهنهبدیبحینبو مب– یبتغییربد–ید.

 	 [D] – [A] MAIN VARIATION دکمه های
رکیبه بدک هب–وکبMAIN VARIATION [A] – [D]بیهبفشویبد–یدبتوبقس تبهصلیبدل اههب)دک هب–وکب

یپشنببهبینگبقرمز(بهن  وببشاد.ب–رکدهمبریبهلگاکب–  اه کبه بچ درنبمیزهنبه–تبپببهبصایتب
نومحدپدبو مبمیبشاد.ببوبفشردنبمجددبدک هبMAIN VARIATIONب– ینبقس تبحفظبمیبشادبهموبهلگاکب

فیلبهرنبم و–بببرهکبهفزهرمبیر شبپبشکستبتکرهیبو مبخاه–دبشد.

AUTO FILL عملکرد
 پق یبدک هب[AUTO FILL IN]بیپشنبه–ت،بفشردنب–رکدهمبه بدک هب–وکب

MAIN VARIATION [A] – [D]بدیبحینبو مببهبصایتبخادکویبریبقس تبفیلبهرنب
یهبو مبمیبک دبتوبجوبجوریبواروبپبیهحتببهبقس تببعدکب)روب– ونبقس ت(بهمکونبوذررببوشد.

توجه 
میبتاهنیدبع لکردب"Half bar fill-in"بیهببوبه– فودهبه بودهلبفعول/غیرفعولبک ید.بپق یبهرنبع لکردبفعولبه–ت،ب
تغییربقس تب–وبدیبضربهبهپلیبقس تبفعلیببوبه– فودهبه بفیلبهرنبخادکویب– ببشرپعبقس تببعدکبه بپ–طب

آنبمیبشاد.ببرهکبهطالعبه بجزئیوتببهبقس تبپرژگیب–وکبویشرف هببرپردب)صفحهب193(.

قس تبهصلیبهن  وبیبیهبدپبویهبفشویب
د–یدب)بهبینگبقرمزبیپشنبمیبشاد(.

فیلبهرنبقس تبهصلیبیهبو مبمیبک دب
)بهبینگبقرمزبچش یبمیب ند(.

 	 [BREAK]دکمه
بوبه– فودهبه بآنبمیبتاهنیدبشکستب–وکبواروریبیهببهبیر شب–  اه کبهضوفهبک ید.بدک هب[BREAK]بیهبدیب

حینبو مب– یبفشویبد–ید.ببعدبه بوورونبو مبهلگاکبشکستبتیبهنده ه،بو مب– یببهبصایتبخادکویببهب
قس تبهصلیبجوبجوبمیبشاد.

(INTRO/MAIN VARIATION/BREAK/ENDING) نکاتی درباره وضعیت چراغ دکمه های قسمت
قرمزبقس تبهک انبهن  وببشدهبه–ت.	 
قرمز )چشمک زن(:بهرنبقس تببعدبه بقس تبهن  وببشدهبفعلیبو مبمیبشاد.	 

*دک هب–وکبMAIN VARIATION [A] – [D]بنیزبدیبحینبو مبفیلبهرنببهبینگبقرمزبچش یبمیب ن د.
سبز هرنبقس تبحوپکبدهدهبه–تبهموبفعاًلبهن  وببنشدهبه–ت.	 
خاموش:بهرنبقس تبدهیهکبدهدهبهکبکهبب اهنبآنرهبو مبکردبنیست.	 

تنظیم تمپو
دک هب–وکبTEMPO [-]بپب[+]ببهبش وبهمکونبمیبد– دب–رعتب)ت پا(بو مب– ی،بآ– گبپبم رپنامبیهبتغییربد–ید.بت پاکب– یبپبآ– گبیهب

میبتاهنیدبه بطررقبدک هب–وکب[TAP TEMPO]بنیزبت ظیشبک ید.

 	[+]/[-] TEMPO دکمه های
 [+]/[-] TEMPOبروب[+]بیهبفشویبد–یدبتوبصفحهبت پابن ورمبدهدهبشاد.به بدک هب–وکب[-] TEMPOدک هب

برهکبکشبروب رودبکردنبت پابدیبمحدپدهب5بتوب500بضرببدیبدقیقهبه– فودهبک ید.بوورینبنگهدهش نب–رکدهمبه ب
دک هب–وب– ببمیبشادبمقدهیببهبصایتبم اهلیبتغییربک د.بفشردنب– زمونب–ربدپبدک هبTEMPO [-]بپ 

[+]ببوعثبمیبشادبت پاکبویمبفرضبآخررنب– یبروبآ– گبهن  وبیبفرهخاهنیبشاد.

توجه
هگربمیبخاه–یدبت پاکبریبفورلبصاتیبیهب
ت ظیشبک ید،به بع لکردبTime Stretchبدیب

صفحهب73به– فودهبک ید.

 	[TAP TEMPO] دکمه
دیبحینبو مب– یبروبآ– گبمیبتاهنیدببوبدپببویبضربهب دنبیپکبدک هب[TAP TEMPO]بیپکبت پاکب

دل اهه،بت پابیهبتغییربد–ید.
بوبتاقفب– یبپبآ– گ،بهگربیپکبدک هب[TAP TEMPO]بضربهببزنیدب)چهویببویببرهکبریبهمضوکب4/4 

بویک(،بو مب– یبدیبمحلبت پاریبکهبضربهب دهبهردبشرپعبمیبشاد.
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 	[FADE IN/OUT] دکمه
بوبه– فودهبه بآنب– گومبشرپع/تاقفبو مبریب– یبروبآ– گ،بو مببهبصایتبتدیرجیبشرپع/م اقفبمیب

 [START/STOP]بیهبفشویبد–یدبپب–پسبدک هب[FADE IN/OUT]شاد.بپق یبو مبم اقفبشدهبه–تبدک هب
یهببرهکب– یبفشویبد–یدب)روبدک هب[PLAY/PAUSE]ببرروبآ– گ(بتوبو مببوبقوبلیتبحرکتبتدیرجیبشرپعب

شاد.ببرهکبتاقفبو مببهبصایتبتدیرجی،بدک هب[FADE IN/OUT]بیهبدیبحینبو مبفشویبد–ید.

تغییر نوع انگشت گذاری آکورد
بوبتغییربناعبهنگشتبگذهیکبآکایدبمیبتاهنیدببهبصایتبخادکویب–  اه کب–وکبم و– یبهرجودبک یدبح یبهگربت ومبنتب–وکبتشکیلبد– دهبریب

آکایدبیهبفشویبند–ید.

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

TAB [] CHORD FINGERING ← FINGERING

دکمه های ][ – ]1  3[ را برای انتخاب یک نوع انگشت گذاری آکورد فشار دهید.  2
توجه

پق یبقس تبتش یصبآکایدبیپکب
"UPPER"ب)صفحهب59(بت ظیشبمیبشاد،ب

فقطب"*FINGERED"بقوبلبه– فودهبه–ت.بهرنب
ناعبدیبهصلبمشوبهب"FINGERED"به–تب

بجزب"1+5"،ب"1+8"بپبلغابآکایدبکهب
ماجادبنیس  د.

هناهعب رربیهبمیبتاهنیدبهن  وببک ید،بمثال:

 	SINGLE FINGER
هرنبیپشببهبش وبهمکونبمیبد–دببهبیهح یبآکاید–وبیهبدیبمحدپدهب–  اه کبصفحهبکلیدبفقطببوبه– فودهبه بری،بدپبروب–هبهنگشتبب اه رد.

آکورد ماژور
فقطبکلیدبیرشهبیهبفشویبد–ید.

آکورد مینور
– زمونبکلیدبیرشهبپبکلیدب–یوهب– تب

چپمبیهبفشویبد–ید.

آکورد هفتم
– زمونبکلیدبیرشهبپبکلیدب–فیدب– تب

چپمبیهبفشویبد–ید.

آکورد مینور هفتم
– زمونبکلیدبیرشهبپب–ربدپبکلیدب–یوهبپب

–فیدب– تبچپمبیهبفشویبد–ید.

 	FINGERED
بهبش وبهمکونبمیبد–دببوبفشردنبنتب–وبآکایدبیهبدیب– تبچپبمش صبک یدبپب– گومیبکهب[ACMP]بفعولبه–تبروب– تبچپبفعولبه–ت،بریب

آکایدبدیب– تبچپبصفحهبکلیدبب اه رد.ببرهکبهطالعبدیبویهبهر کهببرهکب–ربآکایدببوردبکدهمبنتب–وبیهببزنید،به بع لکردبمربيبآکایدب
)صفحهب54(به– فودهبک یدبروببهبصفحهب121بمرهجعهبک ید.

 	AI FULL KEYBOARD
میبتاهنیدب–رچیزکبیهبدیب–رکجوببوب–ربدپبد–  ونبب اه رد،بمون دبناهخ نبمع الیبویونا،بپب– چ ونب–شبناه کبیهببهبخابیبحفظبک ید.بنیو کبنیستب

نگرهنبمش صبکردنبآکاید–وببوشید.ب)بس هببهبترتیببب دکبآ– گ،بریبصفحهبکلیدبکوملبم کنبه–تب– یشهب–شبناه کبم و–ببیهبهرجودبنک د.(

برهکبهطالعبه بهناهعبدرگر،ببهبقس تبپرژگیب–وکبویشرف هب)صفحهب120(بمرهجعهبک ید.
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استفاده از عملکرد مربي آکورد

بوبه– فودهبه بهرنبع لکردبکهبدیبنی هب– تبیه–تبصفحهبنشونبدهدهبشدهبه–تبمیبتاهنیدبب ی یدببرهکبمش صب
کردنب–ربآکایدببوردبکدهمبنتب–وبیهبفشویبد–ید.بهگربنومبریبآکایدبمیبدهنیدبهموبن یبدهنیدبچطایبآنبیهببزنید،ب
ه بهرنبع لکردبه– فودهبک ید.ب–رچ دبکهبهرنبع لکردبنحاهبو مبریبآکایدبیهبفقطبدیبحولتب"FINGERED"ب
نشونبمیبد–د،بهموبعالمتب–وببرهکب مونیبکهبناعیببجزب"SINGLE FINGER"بنیزبهن  وببشدهببوشدبمفیدب

ه–ت.
 [8 ] – [7 ]ببرهکبهن  وببیرشهبآکایدبه– فودهبک ید،ب–پسبه بدک هب–وکب[6 ]ه بدک هب–وکب

برهکبهن  وببناعبآکایدبه– فودهبک ید.بنتب–وکبمایدبنیو ببرهکبناهخ نبدیبهرنبصفحهبنشونبدهدهبمیبشاند.

توجه
بس هببهبآکاید،ببعضیبه بنتب–وبم کنب

ه–تبحذفبشاند.

فراخوانی تنظیمات صفحه مناسب برای سبک فعلی )تنظیم تک لمسی(
ت ظیشبتیبل سیب)OTS(بریبپرژرگیبقدیت  دببوبه– فودهبآ–ونبه–تبکهببهبصایتبخادکویبپببوبل سبریب

دک ه،بم و–ببتررنبت ظی وتبصفحهبیهب)صده–وبروبجلاهب–وبپبدرگربماهید(ببرهکب– یبهن  وببشدهبفعلیب
فرهخاهنیبمیبک د.بهگربق البتص یشبگرف هبهردبکهبکدهمب– یبیهبه– فودهبک ید،بمیبتاهنیدببوبت ظی وتبتیبل سی،ب

صدهکبم و–ببخادتونبیهببصایتبخادکویبهن  وببک ید.

توجه
برهکبهطالعبدیبویهبت ظی وتبصفحهبکهببوب

ت ظیشبتیبل سیبفرهخاهنیبمیبشاند،ببهب
قس تبOTSبدیب"ن ادهیبوویهم ر"بدیب

لیستبدهدهبدیبهرنبپبب–ورتبمرهجعهبک ید.

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

2 یکی از دکمه های ONE TOUCH SETTING [1]–[4] را فشار دهید.
بوبهرنبکویبنهبت هوب– هبت ظی وتبم ط قببوب– یبفعلیببهب–رعتبفرهخاهنیبمیبشاندب)صده–و،بجلاهب–وبپب
درگربماهید(،ببلکهببهبصایتبخادکویب[ACMP]بپب[SYNC START]بنیزبفعولبمیبشادبتوبب اهنیدب

فایًهب– یبیهبو مبک ید.ب

تنظيم تک دستي

تأیید محتویات تنظیم تک لمسی
دیبصفحهبهن  وبب– ی،بدک هب[6 ] (OTS INFO)بیهبفشویبد–یدب)پق یبMENU 1بدیبوورینب– تبیه–تبصفحهبنشونبدهدهبمیبشاد(بتوب

 [4] – [1] ONE TOUCH SETTINGو جرهبهطالعوتیبفرهخاهنیبشادبکهبنشونبمیبد–دببرهکب– یبفعلی،بکدهمبصده–وببهبکدهمبدک هب–وکب
هخ صوصبدهدهبشدهبهند.

توجه
هگربریبنومبصدهببهبینگبخوکس رکبنشونبدهدهبمیبشاد،ببهبهرنبمع یبه–تبکهببوبفشردنبدک هب–وکبONE TOUCH SETTING [1] – [4]،بقس تبمرباطببهبآنبصدهبخوماشب

شدهبه–ت.

برهکببس نبهرنبو جره،بدک هب[F] (CLOSE)بیهبفشویبد–ید.

3 به محض اینکه یک آکورد را در قسمت آکورد بنوازید، سبک انتخاب شده شروع می شود.
 ONE TOUCH SETTINGرب– یبدهیهکبچهویبمرحلهبت ظیشبتیبل سیبه–ت.ب–ورربدک هب–وکب–

[1] – [4]بیهبفشویبد–یدبتوب–ورربمرهحلبت ظیشبپبیههبهنده کبنیزبهم حونبشاد.

توجه
میبتاهنیدبت ظی وتبهصلیبیهبیپکب

ت ظی وتبتیبل سیبذخیرهبک ید.ببرهکب
هطالعوتبه بد– ایهلع لب–وببهب

صفحهب124بمرهجعهبک ید.
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)OTS Link( تغییر خودکار تنظیمات تک لمسی با قسمت های اصلی
ع لکردبیهحتبOTS Linkب)ت ظی وتبتیبل سی(ببهبش وبهجو هبمیبد–دبکهببوبهن  وببریبقس تبهصلیبم فوپتب)D – A(،ببصایتبخادکویب
ت ظی وتبتیبل سیبیهبتغییربد–ید.بقس  هوکبهصلیبA،بB،بCبپبDببهبترتیببم ط قببوبت ظی وتب1،ب2،ب3بپب4بتیبل سیب–س  د.ببرهکبه– فودهب

ه بع لکردبOTS Link،بدک هب[OTS LINK]بیهبفشویبد–ید.

یافتن قطعات موسیقی مناسب برای سبک فعلی )مخزن موسیقی(
میبتاهنیدب–ربقطعهبما–یقیبپبآ– گبکهببرهکبو مببوب– یبفعلیبم و–ببترب–س  دبیهببوبه– فودهبه بض طب–وکبروب دهبما–یقیب)صفحهب80(ب

جس جابک ید.ببوبهن وببقطعهبما–یقیبدل اههبمیبتاهنیدببهبصایتبخادکویبت ظی وتبم و–ببیهبفرهخاهنیبک ید،بمون دبصده،بجلاهبپبودهل.

برای اینکه بهترین استفاده را از عملکرد "مخزن موسیقي" داشته باشید، توصیه می کنیم که ضبط های یابنده موسیقی )صفحه 82( را 
وارد کنید.

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

دکمه [4 ] (REPERTOIRE) را فشار دهید.  2
صفحهبMUSIC FINDERببهبصایتبخادکویبفرهخاهنیبمیبشادبپبقطعوتبما–یقیبکهببوب– یب

فعلیبقوبلبو مب–س  د،بنشونبدهدهبمیبشاند.

توجه
بری–یبک یدبMENU 1بدیبگاشهبوورینب

– تبیه–تبصفحهبن ورمب)صفحهب26(ب
نشونبدهدهبشاد.

از دکمه های [2 ]/[ 3] برای انتخاب قطعه موسیقی دلخواه )ضبط( استفاده کنید.  3
ت ظی وتبصفحهبدل اههببرهکبو مبقطعهبما–یقیبفرهخاهنیبمیبشاد.

به محض اینکه یک آکورد را در قسمت آکورد بنوازید، سبک انتخاب شده شروع می شود.  4

توجه
بس هببهب– یبهن  وبیبخوص،بم کنبه–تب

–یچبض طیبفرهخاهنیبنشاد.
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روشن/خاموش کردن کانال سبک 
–رب– یبحوپکبکونولب–وکبماجادبدیب رربه–ت.بش وبمیبتاهنیدبتغییرهتیببهبآنبهضوفهبک یدبپبهحسوسبریب– یبیهببوبیپشن/خوماشبکردنب

هن  وبیبکونولهوبدیب– گومبو مب– ی،بتغییربد–ید.

کانال های سبک.
RHY1, 2 )ریتم 1، 2(:بهر هوبب مب–وکبهصلیب– یب–س  دبکهبهلگا–وکبیر شبدیهمبپبورکوشنبیهبشوملبمیبشاند.ب	 
BASS:بب مبصدهکببشبه بصده–وکبم  لفب–و ببرهکبتط یقببوب– یبه– فودهبمیبک د.ب	 

CHD1, 2 )آکورد 1، 2(:بویمبهکاید–وکبیر  یکیبپجادبدهیدبکهبمع ااًلببوبصدهکبویونابروبگی ویبه– فودهبمیبشاند.ب	 

PAD:بهرنبب مببرهکبآالتبما–یقیب– ره–یبک  دهبمون دبکر،بهیگ،ب–و –وکب –یبپبغیرهبمایدبه– فودهبقرهیبمیبگیرد.ب	 

PHR1, 2 )عبارت 1، 2(:بهرنبب مببرهکبضربب–وکبخوصبpunchy brass stab،بآکاید–وکبarpeggiated،بپب–ورربماهیدکبکهب–  اه کبیهب	 
جولببتربمیب–و ندبمایدبه– فودهبقرهیبمیبگیرند.

1 در صورت لزوم مرتبًا دکمه [CHANNEL ON/OFF] را فشار دهید تا صفحه 
CHANNEL ON/OFF (STYLE) فراخوانی شود که حاوی کانال دلخواه است.

2 از دکمه های [1 ] – [ 8] برای روشن یا خاموش کردن کانال ها استفاده کنید.
برهکبگاشبدهدنببهبت هوبریبکونول،بدک هبمرباطببهبآنبکونولبیهبنگهدهیردبتوبکونولبیپکبSOLOبت ظیشب

شاد.ببرهکبک سلبکردنبSOLO،بدک هبهخ صوصیبکونولبیهبدپبویهبفشویبد–ید.

توجه
 CHANNELبرهکبهطالعبدیبویهبصفحهب

ON/OFF (SONG)ببهبصفحهب65بمرهجعهب
ک ید.

توجه
میبتاهنیدبت ظی وتبهرنبقس تبیهبدیب

حوفظهبیجیس رب)صفحهب85(بذخیرهبک ید.

برای تغیر صدای هر کانال
رکیبه بدک هب–وکب[1 ] – [ 8]بم ط قببوبکونولبدل اههبیهبفشویبد–یدبتوبصفحهبهن  وببصدهب)صفحهب37(بفرهخاهنیبشاد،ب–پسبصدهکب

دل اههبیهبهن  وببک ید.

دکمه [EXIT] را برای بستن صفحه CHANNEL ON/OFF فشار دهید. توجه3 
– چ ینبمیبتاهنیدببوبه– فودهبه بد– هب

ک  رل،بکونولب–وکب– یبیهببرهکبجلاهب
واروبیپشن/خوماشبک ید.ببرهکبهطالعبه ب

د– ایهلع لب–وکبمرباطببهبنحاهب
ت صیصبع لکرد–وببهبد– هبک  رل،ببهب

صفحهب40بمرهجعهبک ید.
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تنظیم توازن صدا بین قسمت های مختلف
میبتاهنیدبتاه نبصدهبیهببینبقس تب–وکبم  لفبت ظیشبک یدب)آ– گ،ب– ی،بچپ،بیه–ت2/1بپبدرگربماهید(.

دکمه [.BAL] را یک یا دو بار فشار دهید تا صفحه مورد نظر از BALANCE فراخوانی شود   1
که حاوی کانال دلخواه است.

دپبصفحهب1/2بپب2/2بپجادبدهید.

2 از دکمه های [1 ] – [ 8] برای تنظیم میزان صدای قسمت های دلخواه استفاده کنید.
دیبصفحهبBALANCE 1/2بمیبتاهنیدبتاه نبصدهکببینبآ– گب)صفحهب62(،ب– ی،بمال یبودب

)صفحهب76(بپبقس تب–وکبم  لفبصفحهبکلیدب)چپ،بیه–تب1بپب2(بیهبت ظیشبک ید.

توجه
دیبصفحهبVOL/VOICEبدیبصفحهبن ورمب

MIXING CONSOLEب)صفحهب91(،بمیب
تاهنیدبمیزهنبصدهبیهببرهکبقس تب–وکب

آ– گبپب– یببهبصایتبجدهگونهبت ظیشب
ک ید.

دیبصفحهبBALANCE 2/2بمیبتاهنیدبتاه نبصدهکببینبآ– گب)MIDI(،بصدهب)صفحهب71(،ب
پیپدکبصدهبه بفیمب[AUX IN]بپب– هبقس تب–وکبصفحهبکلیدب)KBD(بیهبت ظیشبک ید.ببرهکبهطالعب

دیبویهبدک هب–وکب[2 ] – [ 3]ببهبصفحهب74بمرهجعهبک ید.

3 دکمه [EXIT] را برای بستن صفحه نمایش BALANCE فشار دهید.

توجه
 UD-WL01 USBببیب–یشبLANپق یبآدهو ایب

بهبد– گوهبپصلبه–ت،بع ویتب"WLAN"ب
دیبصفحهبBALANCE 2/2بن ورمبدهدهبمیب

شادبپبمیزهنبصدهکبپیپدکبصاتیبه ب
 iPhone/iPadطررقبهبزهیببرنومهب
)صفحهب97(بنیزبقوبلبت ظیشبه–ت.
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تنظیم نقطه تقسیم
کلیدکبکهبصفحهبکلیدبیهببهبدپبقس تبتقسیشبمیبک دب"نقطهبتقسیش"بنومبدهید.بدپبنقطهبتقسیشبپجادبدهیدب:بنقطهبتقسیشب)LEFT(بپبنقطهبتقسیشب

)STYLE(.ب

نقطهبتقسیش
)STYLE(

نقطهبتقسیش
)LEFT(

قس تبآکاید

)LOWER(قس تب– تبچپب قس تب– تبیه–تب
)UPPER(

RIGHT 1,2
قس تبصده–و

صدهيبقس تب
LEFT

 	 :)LEFT( نقطه تقسیم
صفحهبکلیدبیهببهبدپبقس تب– تبچپب)LOWER(بپب– تبیه–تب)UPPER(بتقسیشبمیبک د.

 	 :)STYLE( نقطه تقسیم
قس تب– تبچپب)LOWER(بیهببهبقس تبآکایدبپبقس تبصدهيبLEFTبتقسیشبميبک د.

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

TAB [] SPLIT POINT ←

نقطه تقسیم را تنظیم کنید  2
توجه

– چ ینبمیبتاهنیدببربه–وسبنومبنت،ب–رب
نقطهبتقسیشبیهبمش صبک ید.ببرهکبهرنبکویب

 [6 ]– [3 ]ه بدک هب–وکب
ه– فودهبک ید.ب

[F]STYLE +
LEFT

نقطهبتقسیشب)STYLE(بپبنقطهبتقسیشب)LEFT(بیهببربیپکبنتبمشوبهیبت ظیشبمیبک د.بدک هب[F]بیهبفشویبد–یدب
پبویچبت ظیشبیهببچرخونید.بمیبتاهنیدبنقطهبتقسیشبیهبمس قی ًوبه بصفحهبکلیدبنیزبمش صبک ید،ببرهکبهرنبکویبکلیدب

مایدبنظربیهبه بیپکبصفحهبکلیدبفشویبد–یدبپبدیب– ینبحولتبدک هب[F]بیهبنیزبنگهدهیرد.ب
نقطهبتقسیش

)STYLE + LEFT(

CHORD + LEFT
صدهب)– تبچپ(

قس ت

RIGHT 1,2صده–ويب
قس تب)– تبیه–ت(

[G]STYLEربنقطهبتقسیشبیهببهبصایتبجدهگونهبت ظیشبمیبک د.برکیبه بدک هب–وکبدل اههبیهبفشویبد–یدبپبویچبت ظیشبدهدهب–
یهببچرخونید.بمیبتاهنیدبنقطهبتقسیشبیهبمس قی ًوبه بصفحهبکلیدبنیزبمش صبک ید،ببرهکبهرنبکویبکلیدبمایدبنظرب

یهبه بیپکبصفحهبکلیدبفشویبد–یدبپبدیب– ینبحولتبدک هب[G]بروب[H]بیهبنیزبنگهدهیرد.
توجه

نقطهبتقسیشب)LEFT(بیهبن یبتاهنیدبیپکبقس  یبوورینبتربه بنقطهبتقسیشب)STYLE(بت ظیشبک ید.

[H]LEFT
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مشخص کردن آکوردها با دست راست هنگام نواختن صدای بم با دست چپ
بوبتغییربقس تبتش یصبآکایدبه ب– تبچپببهب– تبیه–تبمیبتاهنیدبریبخطبصدهکببشبیهببوبد–تبچپببزنیدبپبدیب– ینبحولبه ب–تبیه–تب

برهکبک  رلبو مب– یبه– فودهبک ید.

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

TAB [] SPLIT POINT ←

از دکمه های [1 ]/[ 2] برای تنظیم قسمت تشخیص آکورد روی "UPPER" استفاده کنید.  2

۲

 LEFTقس تبصدهکب 
)LOWERقس تب(

RIGHT 1,2 
 قس تبصده–وب

)UPPERقس تب(
قس تبآکاید

نقطهبتقسیشب
)STYLE(

نقطهبتقسیشب
)LEFT(

بوبه– فودهبه بهرنبت ظیش،بکلبقس تب– تبیه–تب)UPPER(ببهبع اهنبقس تبتش یصبآکایدبع لبمیبک دبپب
برهکبهجرهکبملادکبنیزبمایدبه– فودهبقرهیبمیبگیرد.بق لبه بشرپعبکوی،ببهبنکوتب رربتاجهبک ید:

دیبقس تب– تبیه–تب)UPPER(بمیبتاهنیدبناعبآکایدبیهب– زمونببوبو مبملادکبمش صبک ید.	 
پق یبع لکردبManual Bassبه بطررقبدک هب[E]بفعولبه–ت،بصدهکبقس تببشبدیب– یبفعلیب	 

قطعبمیبشادبپببهبقس تب– تبچپب)LOWER(بهخ صوصبدهدهبمیبشاد.
 ت ظیشبهنگشتبگذهیکبآکایدب)صفحهب53(ببهبصایتبخادکویبیپکبریبناعبخوص	 

 ("*FINGERED")بت ظیشبمیبشادبکهبدیبهرنبحولتببوردب–هبروبتعدهدببیش رکبنتبیهب– زمونبفشوی
د–یدبتوبآکایدبمش صبشاد.ببوبفشردنبدپبروبتعدهدبک  رکبنت،بناعبآکایدبتغییربن یبک د.

نقطهبتقسیشب)– ی(بدیبد– رسبنیست.	 

توجه
هرنبناعبدیبهصلبمشوبهب"FINGERED"ب

ه–تببجزب"1+5"،ب"1+8"بپبلغابآکایدب
کهبماجادبنیس  د.
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ایجاد/ویرایش سبک ها )ایجاد کننده سبک(
ع لکردبهرجودبک  دهب– یببهبش وبهمکونبمیبد–دب– یب–وکبهصلیببوبض طبکردنبهلگا–وکبیر شبه بصفحهبکلیدبپبه– فودهبه بدهدهب– یبه بق لبض طب
شدهبهرجودبک ید.بدیبهصلبمیبتاهنیدبریب– یبه بویمبت ظیشبشدهبیهبهن  وببک یدبکهببهبناعبمایدبنظرتونببرهکبهرجودبشدنبنزدریبترببوشد،ب–پسب
برهکب–رکبهنولبه ب–ربقس ت،بهلگاکبیر ش،بخطببش،بویمبآکایدبروبع ویتبیهبض طبک یدب)بهبآنبهلگاکبم  ع"بدیبهرجودبک  دهب– یبگف هبمیبشاد(.ب

دیبهرنبقس تبمعرفیبکاتو–یبه بع لکردبهرجودبک  دهب– یبهنجومبشدهبه–ت.ببرهکبهطالعبه بد– ایهلع لب–وبدیبمایدبنحاهبه– فودهبه بهرنبع لکرد،ب
بهبقس تبپرژگیب–وکبویشرف هب)صفحهب125(بمرهجعهبک ید.

ساختار داده سبک — الگوهای منبع
– یبه بچ درنبقس تبتشکیلبشدهبه–تب)مقدمه،بقس تبهصلی،بقس تبوورونیبپب–ورربب مب–و(بپب–ربب مبدهیهکب–شتبکونولبجدهگونهبه–تبکهببهب
–رکدهمبریب"هلگاکبم  ع"بگف هبمیبشاد.ببوبپرژگیبهرجودبک  دهب– ی،بش وبمیبتاهنیدبریب– یبیهببوبض طبکردنبمجزهکبهلگاکبم  عببرهکب–رب

کونول،بروببا–یلهبپهیدبکردنبدهدهب–وکبهلگابه ب–وررب– یب–وکبماجاد،بهرجودبک ید.

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

ض طبروبکپیبکردنبه بریب– یبدرگر

هرجودبریبالگوی منبعببرهکب–ربکونولب
بهبصایتبجدهگونه

یر شب1

یر شب2

بش

آکایدب1

آکایدب2

ود

ع ویتب1

ع ویتب2

A اصلی

B اصلی
فیل این

مقدمه

پایان 2

پایان 3

ویرایش قسمت ریتم یک سبک )تنظیم درام(

قس تب–وکبیر شبه بریب– یبه بویمبت ظیشبشدهبشوملبریبکیتبدیهمبویمبت ظیشبه–تبپب–ربصدهکبدیهمببهبریبنتبجدهگونهبهخ صوصبدهدهبمیب
شاد.بمیبتاهنیدبصدهبپبنتبهخ صوصبدهدهبشدهبیهبتغییربد–یدبروبت ظی وتبدقیقبترکبهرجودبک یدبه بج لهبتاه نبصده،بجلاهبپبدرگربماهید.ببوب

ه– فودهبه بع لکردبت ظیشبدیهمبدیبهرجودبک  دهب– یبمیبتاهنیدبقس تبیر شبپب– یبیهبپررهرمبک یدبپبآنهوبیهببهبع اهنبریب– یبهصلیبذخیرهب
ک ید.ببرهکبهطالعبه بجزئیوتببهبقس تبپرژگیب–وکبویشرف هب)صفحهب140(بمرهجعهبک ید.
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ویژگی های پیشرفته 
بهبقس تبپرژگیب–وکبویشرف هبدیبهرنبدف رچهبیه–  وبمولی،ببخش 2بمرهجعهبک ید.

STYLE SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] [G]تنظیمات مرتبط با پخش سبک:

ONE TOUCH SETTING [1] – [4] + [MEMORY]ذخیره تنظیمات تک لمسی اصلی:

STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] [A]ایجاد/ویرایش سبک ها )ایجاد کننده سبک(:

← TAB [E] BASICض طب– زمون:	 

← STEP REC ← TAB [F] EDIT [G]ض طبمرحلهبهک:	 

← TAB [E][F] ASSEMBLYهرجودب– ی:	 

← TAB [E][F] GROOVEپررهرمبحسبیر  یی:	 

← TAB [E][F] CHANNELپررهرمبدهدهب–وکب–ربکونول:	 

← TAB [E][F] PARAMETERهنجومبت ظی وتبفرمتبفورلب– ی:	 

 پررهرمبقس تبیر شبریب– ی	 
← DRUM SETUP ← TAB [E] BASIC [G])ت ظیشبدیهم(:
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 آهنگ ها 
– پخش، تمرین و ضبط آهنگ ها –

در PSR-A3000 "آهنگ" به معنی آهنگ های MIDI است که شامل آهنگ 
های از پیش تنظیم شده، فایل های MIDI موجود 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 71 مراجعه کنید.

پخش آهنگ ها

می توانید انواع آهنگ های زیر را پخش کنید.
آهنگ های از پیش تنظیم شده )در زبانه PRESET در صفحه نمایش انتخاب آهنگ(	 
آهنگ های ضبط شده توسط خودتان )صفحه 68(	 
داده های آهنگ های موجود در بازار: SMF )فایل MIDI استاندارد(	 

اگر می خواهید آهنگ موجود در درایو فلش USB را پخش کنید، درایو فلش USB حاوی داده های آهنگ 
را به پایانه [USB TO DEVICE] وصل کنید.

توجه
برای اطالع درباره فرمت های داده 

سازگار به صفحه 8 مراجعه کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.

دکمه SONG [SELECT] را برای فراخوانی صفحه انتخاب آهنگ فشار دهید.  1

از دکمه های TAB [F]/[E] برای انتخاب محل آهنگ مورد نظر استفاده کنید.  2

آهنگ دلخواه را با استفاده از دکمه های [A] – [J] انتخاب کنید.  3
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دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را برای شروع پخش فشار دهید. توجه4 
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. ایر حالت برای اتصال راحت به آهنگ 
در حیر اجرا است. در حالیکه آهنگ پخش می شود، آهنگ بعدی را که می خواهید پخش شود از صفحه نمایش انتخاب آهنگ انتخاب کنید. 
عالمت "NEXT" در باال سمت راست آهنگ مربوطه ظاهر می شود. برای لغو ایر تنظیم، دکمه [7 ] (NEXT CANCEL) را فشار 

دهید.
توجه

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

دکمه SONG [J] (STOP) را برای توقف پخش فشار دهید.  5

عملکردهای مرتبط با پخش

شروع سینکرو...............در هنگام توقف پخش، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار دهید و 	 
نگهدارید و پس از آن دکمه [F/K] (PLAY/PAUSE) را فشار دهید. 

دکمه [F/K] (PLAY/PAUSE) چشمک می زند و نشان دهنده وضعیت 
آماده به کار است. شما می توانید به محض شروع پخش، نواختر با صفحه 

 کلید را آغاز کنید.
برای لغو عملکرد شروع سینکرو، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار 

دهید.

توقف موقت ................... دکمه [F/K] (PLAY/PAUSE) را در حیر 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 حیر پخش یا هنگامی که آهنگ متوقف شده است، دکمه [G] (REW) یا 

[H] (FF) را فشار دهید. فشردن هرکدام از آنها سبب می شود یک اندازه به 
عقب/جلو بروید. نگهداشتر هرکدام از آنها باعث می شود به صورت مداوم به 

عقب/جلو پیمایش کنید.

توجه

می توانید میزان توازن صدا را بیر 	 
آهنگ و صفحه کلید )صفحه 57( تنظیم 
کنید. در صفحه VOL/VOICE در صفحه 
نمایش کنسول ترکیب )صفحه 91(، می 

توانید میزان صدا را برای هر کانال 
آهنگ تنظیم کنید.

همچنیر می توانید میزان توازن صدا 	 
را بیر آهنگ و صدا )صفحه 74( 

تنظیم کنید.

توجه
می توانید قسمت های خاصی را روشر 

یاخاموش کنید )صفحه 65(.
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با فشردن دکمه [G] (REW) یا [H] (FF)، یک پنجره نمایش داده می شود و شماره اندازه فعلی )یا 
شماره عالمت عبارت( را نشان می دهد. 

در حیر نمایش پنجره موقعیت آهنگ، می توانید از پیچ تنظیم داده نیز برای تنظیم ایر مقدار استفاده کنید.
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 نیستند.

برای آهنگ هایی که شامل عالمت های عبارت هستند
می توانید واحد حرکت سریع به عقب/جلو را با فشردن دکمه 

[D] (BAR) یا [E] (PHRASE MARK) تغییر دهید.

تنظیم تمپو...........................مراحل مشابه تنظیم تمپوی سبک. به صفحه 52 مراجعه کنید.	 

توقف/پخش تدریجی ............مشابه مراحل مربوط به سبک. به صفحه 53 مراجعه کنید.	 

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

یک آهنگ انتخاب کنید )مراحل 1 تا 3 در صفحه 62(.  1
دکمه [SCORE] را برای فراخوانی صفحه نمایش SCORE فشار دهید.  2

می توانید با استفاده از دکمه های TAB [F][E] در 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.

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

توجه
دستگاه می تواند نت موسیقی مربوط به 
 MIDI آهنگ ضبط شده شما یا فایل های

موجود در بازار را نمایش دهد )فقط برای 
مواردی که به دستگاه اجازه می دهند، نت 

نمایش داده می شود.(

توجه
کتابچه نت نمایش داده شده، توسط ایر 

دستگاه تولید شده و برای اساس داده 
های آهنگ می باشد. در نتیجه، ممکر 

است دقیقًا 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.

.
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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 ایر کار فایل متنی )txt. با حجم کمتر از 60 کیلوبایت( ایجاد شده در کامپیوتر را از طریق درایو فلش 
USB بارگذاری کنید. نمایش متر سبب می شود امکانات مختلف مفید و راحتی در اختیارتان قرار بگیرد، مانند نمایش ترانه، نمودار آکورد 

و نت های اجرا.

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

دکمه [LYRICS/TEXT] را برای فراخوانی صفحه نمایش LYRICS/TEXT فشار دهید.  2
با استفاده از دکمه های [ 1] می توانید بیر صفحه نمایشLYRICS و TEXT جابجا شوید.

توجه
اگر ترانه به هم ریخته یا خوانا نباشد 

ممکر است الزم باشد تنظیم زبان ترانه را 
← [FUNCTION] :.تغییر دهید 

 SONG ← TAB [E] MENU 1
TAB [F] OTHERS ← SETTING

وقتی داده های آهنگ حاوی داده های ترانه است، ترانه ها در صفحه نمایش LYRICS نمایش داده 
می شوند. می توانید با استفاده از دکمه های TAB [F][E] در هنگام توقف پخش آهنگ، کل ترانه 

را ببینید. با شروع پخش، رنگ ترانه تغییر می کند و نشان می دهد که موقعیت فعلی کجاست.
 [6 ]/[5 ] یکی از دکمه های ،TEXT برای مشاهده فایل متنی در صفحه نمایش

(TEXT FILES) را فشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود و فایل دلخواه را که توسط 
کامپیوترتان ایجاد شده است، انتخاب کنید.

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

توجه
اطالعات مربوط به انتخاب فایل متر را 

می توانید در حافظه رجیستر )صفحه 85( 
ذخیره کنید.

توجه
با اختصاص دادن عملکرد به پدال پایی، 
می توانید به راحتی به صفحه متر بعدی/

← [FUNCTION] :قبلی بروید 
 [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1

TAB [E] FOOT PEDAL ←

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

کنید. 

دکمه [CHANNEL ON/OFF] را برای فراخوانی صفحه نمایش CHANNEL ON/OFF (SONG) چند بار فشار دهید.  1
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از دکمه های [1 ] – [ 8] برای روشن یا خاموش کردن کانال ها استفاده کنید.  2
 اگر می خواهید فقط یک کانال خاص را پخش کنید )پخش تکی یا سولو(، یکی از دکمه های 

[1 ] – [ 8] را فشار دهید و نگهدارید تا کانال دلخواه روی SOLO تنظیم شود. فقط 
کانال انتخابی روشر می شود و سایر موارد خاموش هستند. برای کنسل کردن پخش سولو، دکمه 

مشابه را دوباره فشار دهید.

توجه
معمواًل هر بخش در کانال های زیر ضبط 

می شود.
کانال 1 تا 3: قسمت های صفحه کلید 

)راست 1، چپ، راست 2(
کانال های 5 تا 8: قسمت های مولتی پد
کانال های 9 تا 16: قسمت های سبک

تمرین تک دستی با عملکرد راهنما
می توانید سمت راست را بیصدا کنید تا آن قسمت را خودتان شخصًا تمریر کنید. توضیحات موجود در ایر قسمت زمانی کاربرد دارند که شما با 
سمت راست وعملکردهای راهنمای "نورهای بعدی" تمریر کنید. می توانید با سرعت متناسب خودتان تمریر کنید زیرا همنوازی منتظر می ماند 

تا شما نت ها را به دقت بنوازید. در صفحه نمایش SCORE می توانید نت مورد نظر و موقعیت فعلی را برای پخش ببینید.

یک آهنگ انتخاب کنید و صفحه نمایش SCORE )صفحه 64( را فراخوانی کنید.  1
دکمه [GUIDE] را روشن کنید.  2

دکمه [TR 1] را برای قطع کردن صدای بخش راست فشار دهید.  3
شما می توانید آن بخش را خودتان بنوازید.

دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را فشار دهید تا پخش شروع شود.  4

بخشی که صدای آن قطع شده را با تماشای صفحه نمایش SCORE تمریر کنید. پخش قسمت های 
چپ و اضافی منتظر میماند زمانی که نت ها را به درستی پخش کنید.

بعد از اینکه تمریر کردید، دکمه [GUIDE] را خاموش کنید.

توجه
معمواًل Ch 1 )قسمت سمت راست( به 
دکمه [TR 1] تخصیص داده شده است، 

 [TR 2] قسمت سمت چپ( به دکمه( Ch 2
تخصیص داده شده است، و Ch 3 - 16 به 
دکمه [EXTRA TR] تخصیص داده شده اند. 

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 تمریر 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 148( بروید.
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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. ایر 

برای تمریر مداوم بخشها و عباراتی که نواختر آنها سخت است بسیار مفید می باشد.

برای تکرار یک آهنگ، دکمه [REPEAT] را روشر کنید و آهنگ دلخواه را پخش کنید. خاموش کردن 
دکمه [REPEAT] باعث می شود تکرار پخش لغو شود.

توجه
می توانید چندیر آهنگ را مرتبًا اجرا کنید: 

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

[G] REPEAT MODE. ←

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

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

دکمه SONG [F/K] (PLAY/PAUSE) را فشار دهید تا پخش شروع شود.  2
یک محدوده تکرار را مشخص کنید.  3

دکمه [REPEAT] را در نقطه شروع (A) بازه ای که قرار است تکرار شود، فشار دهید. دکمه 
[REPEAT] را دوباره در نقطه خاتمه (B) فشار دهید. بعد از یک پیغام کوتاه اتوماتیک )کمک 

جهت راهنمایی شما به داخل عبارت( محدوده مشخص شده از نقطه A تا نقطه B بصورت تکراری 
و مداوم پخش می شود.

شروع آهنگBAپایان آهنگ

توجه
تعییر فقط نقطه A باعث می شود که 
پخش ما بیر نقطه A و انتهای آهنگ 

تکرار شود.

توجه
وقتی می خواهید از شروع یک آهنگ تا 

وسط آن را تکرار کنید:
1   دکمه [REPEAT] را فشار دهید، 

سپس پخش آهنگ را شروع کنید.
2   دکمه [REPEAT] را دوباره در 

نقطه پایان (B) فشار دهید.

برای توقف پخش، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار دهید.  4
 (PLAY/PAUSE) [F/ K] SONG باز می گردد و فشردن دکمه A موقعیت آهنگ به نقطه

سبب می شود بتوانید دوباره از همان نقطه شروع کنید.

بعد از پایان تمریر، دکمه [REPEAT] را برای غیر فعال کردن تکرار پخش فشار دهید.

تعیین محدوده تکرار زمانیکه پخش آهنگ ها متوقف شده است
1. آهنگی را به سرعت به جلو و به سمت نقطه A ببرید و سپس دکمه [REPEAT] را فشار دهید.
2. آهنگی را به سرعت به جلو و به سمت نقطه B ببرید و سپس دکمه [REPEAT] را فشار دهید.
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ضبط اجرای خودتان
می توانید اجرایتان را ضبط کنید و به صورت یک فایل MIDI )فرمت SMF 0( در درایو USER یا 

درایو فلش USB ذخیره کنید. به دلیل اینکه داده های ضبط شده MIDI هستند، 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(. 

.......................... صفحه 69 • ضبط چند تراکی
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 74 مراجعه کنید.

توجه
داده های صوتی مانند کانال های ریتم 
ایجاد شده از طریق داده های صوتی 

مولتی پد پیوند صوتي )صفحه 78( و فایل 
های صوتی )صفحه 71( را نمی توانید 

روی آهنگ های MIDI ضبط کنید.

ضبط سریع

قبل از ضبط کردن، تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید. با انجام ایر ضبط، هر بخش در کانال های زیر ضبط می شود.
• بخش های صفحه کلید: کانال های 1 – 3

• بخش های مولتی پد: کانال های 5 – 8
• بخش های سبک: کانال های 9 – 16

دکمه SONG [REC] و [J] (STOP) را همزمان فشار دهید.  1

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

دکمه SONG [REC] را فشار دهید.  2

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

توجه
برای لغو ضبط، دکمه [J] (STOP) را 

قبل از رفتر به مرحله 3 فشار دهید.

ضبط را شروع کنید.  3
 SONG می توانید با اجرای صفحه کلید، شروع یک سبک، پخش مولتی پد یا فشردن دکمه

[F/ K] (PLAY/PAUSE)، ضبط را شروع کنید.

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد، دکمه SONG [J] (STOP) را برای توقف ضبط فشار دهید.  4

ممکر است پیامی نمایش داده شود و از شما بخواهد داده ضبط شده را ذخیره کنید. دکمه [EXIT] را 
برای بستر ایر پیام فشار دهید.

توجه
می توانید در حیر ضبط از مترونوم 
)صفحه 38( استفاده کنید، اما صدای 

مترونوم ضبط نمی شود. 
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دکمه SONG [F/K] (PLAY/PAUSE) را برای پخش اجرای ضبط شده فشار دهید.  5

اجرای ضبط شده را به عنوان یک آهنگ ذخیره کنید.  6
6-1  دکمه SONG [SELECT] را برای فراخوانی صفحه انتخاب آهنگ فشار دهید.

6-2  با دنبال کردن دستورالعمل های موجود در صفحه 28، داده 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 2، دکمه SONG [TR1] )یا [TR2]( را فشار دهید در همیر حال دکمه [REC] را فشار دهید تا بتوانید فقط با دست راست 

)سمت راست( ضبط کنید.
اگر در حالی که دکمه [REC] را نگهداشته اید دکمه [EXTRA TR] را فشار دهید، فقط ضبط سبک و پخش مولتی پد فعال می شود.

ضبط هر کانال به صورت جداگانه )ضبط چند تراکی(

با ضبط اجرایتان در هر کانال به صورت تک به تک، می توانید آهنگی ایجاد کنید حاوی 16 کانال. مثاًل هنگام ضبط یک قطعه پیانو می توانید سمت 
راست را روی کانال 1 و سمت چپ را روی کانال 2 ضبط کنید. با ایر کار می توانید یک قطعه کامل ایجاد کنید که ممکر است اجرای زنده آن با هر 

دو دست به صورت همزمان مشکل باشد. مثاًل برای ضبط یک اجرا با پخش سبک، پخش سبک را روی کانال های 9 تا 16 و ملودی ها را روی کانال 
1 ضبط کنید و در همیر حال به پخش سبک ضبط شده قبلی گوش کنید. 

قبل از ضبط کردن، تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید. 

دکمه SONG [REC] و [J] (STOP) را همزمان فشار دهید.  1
یک آهنگ خالی برای ضبط به صورت خودکار تنظیم می شود و نام آهنگ در صفحه اصلی 

)صفحه 24( نیز به صورت "NewSong" است.

در حالیکه دکمه SONG [REC] را نگه داشته اید، دکمه [1 ] – [ 8] مناسب را   2
برای تنظیم کردن کانال دلخواه روی "REC" فشار دهید.

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

٣

 [D]/[C] برای تغییر قسمت تخصیص داده شده برای کانال مورد نظر جهت ضبط، از دکمه های  3
استفاده کنید.

توجه
برای لغو ضبط، دکمه [J] (STOP) را 

قبل از رفتر به مرحله 4 فشار دهید.
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ضبط را شروع کنید.  4
 می توانید با اجرای صفحه کلید، شروع یک سبک، پخش مولتی پد یا فشردن دکمه

 SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE)، ضبط را شروع کنید.

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد، دکمه SONG [J] (STOP) را برای توقف ضبط فشار دهید.  5
ممکر است پیامی نمایش داده شود و از شما بخواهد داده ضبط شده را ذخیره کنید. دکمه [EXIT] را 

برای بستر ایر پیام فشار دهید.

دکمه SONG [F/K] (PLAY/PAUSE) را برای پخش اجرای ضبط شده فشار دهید.  6

اجرایتان را با تکرار مراحل 2 تا 6 در باال روی یک کانال دیگر ضبط کنید.   7

اجرای ضبط شده را به عنوان یک آهنگ ذخیره کنید.  8
1-8  دکمه SONG [SELECT] را برای فراخوانی صفحه انتخاب آهنگ فشار دهید.

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

توجه
عملکرد راه اندازی مجدد سبک 

)صفحه 112( را نمی توانید هنگام ضبط 
مجدد روی داده های موجود مورد استفاده 

قرار دهید.

توجه
بدون اجرای عملیات ذخیره سازی، آهنگ 

ضبط شده در صورت تغییر به آهنگی 
دیگر یا خاموش کردن دستگاه از بین 

خواهد رفت.

ویژگی های پیشرفته
به قسمت ویژگی های پیشرفته در ایر دفترچه راهنما مالک، بخش 3 مراجعه کنید.

دکمه های [SCORE] ← [1 ] – [ 8]تنظیمات مربوط به ویرایش نت موسیقی:

دکمه های [LYRICS/TEXT] ← [1 ] – [ 8]تنظیمات ویرایش ترانه/نمایش متن:

 STYLE CONTROL ← [ACMP] ← [F/K] + [J] SONG استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ:
STYLE CONTROL [START/STOP] ← [SYNC START]

SONG SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] [H]پارامترهای مرتبط با پخش آهنگ:

 ← TAB [E] GUIDE/CHANNELتمریر با صفحه کلید و ووکال با استفاده از عملکرد راهنمایی:	 

 ← P.A.T. ← TAB [F] OTHERS [6 ]/[ 7]نواختر بخش ها با فر آوری دستیار اجرا :	 

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

 ← TAB [E][F] 1-16ضبط ملودی ها )ضبط مرحله ای(:	 

 ← TAB [E][F] CHORDضبط آکوردها )ضبط مرحله ای(:	 

 ← TAB [E][F] SETUPانتخاب پارامترهای تنظیم ضبط شده روی قسمت باالیی آهنگ: 	 

 ← TAB [E] REC MODEضبط مجدد یک قسمت خاص -پانچ داخل/ خارج:	 

 ← TAB [E][F] CHANNELویرایش رویدادهای کانال:	 

ویرایش رویدادهای آکورد، نت ها، رویداد خاص سیستم و 	 
 ← TAB [E][F] CHORD ،1-16 ،SYS/EX. یا LYRICSترانه:
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 USB پخش کننده/ضبط کننده صدای 
– پخش و ضبط فایل های صوتی –

عملکردخرشحتخ یاخضهه ننهدنخضهه نخن شدخUSBخبهخشمهخشمکهنخمشخ
 USBخذخیرنخش نخدرخدرشطکخکلاخ)MP3خطهخWAV(د/ خکهطبخ/هدخنک شخ

رشخمستقیمًهخشزخدستگهنخ یاخضهی .خعالصنخبرخآنخبهخدلیبخشطهکهخمشخ کشنی خ
شجرشطتهنخصخمکشردخهدنخش نخرشخبهخعهکشنخکهطبخنک شخ)WAV(خدرخدرشطکخ
کلاخUSBخهدنخضهی ،خمشخ کشنی خکهطبخ/هخرشخدرخضهمپیک رخ یاخضهی ،خآنههخ
رشخبهخدصستهنتهنخبهخششترشکخبگذشرط خصخسشخددخ/هدخخکد هنخرشخنیزخهدنخ

ضهی خصخشزخآنههخلذتخبدرط .

توجه
برشدخشطالعخشزخدستکرشلعمبخ/هدخ یاخصخهدنخآ/هگخ/هدخMIDI،خبهخنفحهخ62خمرشجعهخضهی .

پخش فایل های صوتی
مشخ کشنی خکهطبخ/هدخنک شخذخیرنخش نخدرخدرشطکخکلاخUSBخرشخبهخکرمتخ/هدخزطرخ یاخضهی .

WAV.....خسرعتخنمکنهخ44.1خضیلک/ر ز،خ16خبیتخصهکح،خشسترطک	 
.....خ MPEG-1 Audio Layer-3:خسرعتخنمکنهخ44.1ن48خضیلک/ر ز،خ64خ هخ320خضیلکبیتخدرخ	   MP3

ثهنیهخصخسرعتخبیتخمتغیر،خمکنکنشسترطک

توجه
کهطبخ/هدخمحهکظتخش نخبهخDRMخ)م طرطتخ
حقکقخدطجیتهل(خرشخنمشخ کشنی خ یاخضهی .خ

درایو فلش USB حاوی فایل های صوتی را به پایانه [USB TO DEVICE] وصل کنید. توجه1 
قدبخشزخشستفهدنخشزخدرشطکخکلاخUSB،خحتمًهخ
قسمتخ"ش صهلخدستگهنخ/هدخUSB"خرشخدرخ

نفحهخ95خمطهلعهخضهی .

 USB را فشار دهید تا صفحه نمایش [USB AUDIO PLAYER] دکمه  2 
AUDIO PLAYER فراخوانی شود

توجه
درخحهلشخضهخکهطبخنک شخدلیکشنخ)WAV(خرشخ
درخعملکردخمکلتشخ  خAudio Linkخشنتیهبخ
مشخضهی خ)مرحلهخ5خدرخنفحهخ78(،خدضمهخ

[USB AUDIO PLAYER]خضهرخنمشخضه .

دکمه [H] (FILES) را برای فراخوانی صفحه انتخاب فایل صوتی فشار دهید.  3
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یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب فایل دلخواه فشار دهید.  4

۵

توجه
بهرگذشدخکهطبخ/هدخنک شخضمشخطکالنشخ رخ

شزخکهطبخ/هدخدطگرخشست.

مشاهده اطالعات فایل صوتی
بهخکشردنخدضمهخ[6 ] (INFO)،خ هجرنخشطالعهتخکرشخکشنشخمشخشکدخضهخدرخآنخمشخ کشنی خنهمخکهطب،خمسیر،خسرعتخنمکنهخصخسهطرخمکشردخمربکطخ

بهخکهطبخدشرشدخضهدرخقرمزخرشخمشه/ نخضهی .
توجه

بررسشخضهی خMENU 1خدرخگکشهخ هطینخسمتخرشستخنفحهخنمهطاخ)نفحهخ26(خنشهنخدشدنخشکد.

برشدخبستنخشطنخ هجرن،خدضمهخ[F] (OK)خرشخکشهرخد/ی .

دکمه [7 ] (AUDIO PLAY) را برای شروع پخش فشار دهید.  5
نفحهخنمهطاخبهخنکرتخخکدضهرخبهخنفحهخUSB AUDIO PLAYERخ غییرخمشخضه .

برای توقف پخش، دکمه [2 ] (STOP) را فشار دهید.  6

توجه
بررسشخضهی خMENU 1خدرخگکشهخ هطینخ

سمتخرشستخنفحهخنمهطاخ)نفحهخ26(خ
نشهنخدشدنخشکد.

توجه
در حین پخش، فلش USB را جدا نکنید 

یا دستگاه را خاموش نکنید. این کار 
ممکن است داده موجود در درایو فلش 

USB را خراب کند.
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عملکردهای مرتبط با پخش 

م تخزمهنخ یاخسپردخش ن ضبخزمهنخ یا

[2 ]STOP. یاخرشخمتکقفخمشخضه 

[3 ]PLAY/PAUSE. یاخقسمتخکعلشخرشخشرصعخطهخمکقتًهخمتکقفخمشخضه 

[4 ]PREVبهخشنتیهبخشطنخدضمه،خکهطبخقدلشخشنتیهبخمشخشکد،خشگرخآنخرشخنگه شرط ،خبهخنکرتخ یکستهخدرخبینخکهطبخکعلشخبهخعقبخ
مشخرصدخ)درخقهلبخثهنیه(.

[5 ]NEXTبهخشنتیهبخشطنخدضمه،خکهطبخبع دخشنتیهبخمشخشکد،خشگرخآنخرشخنگه شرط ،خبهخنکرتخ یکستهخدرخبینخکهطبخکعلشخبهخجلکخ
مشخرصدخ)درخقهلبخثهنیه(.

[6 ]AUDIO VOLUMEمیزشنخن شدخکهطبخنک شخکعلشخرشخ هظیمخمشخضه .خ
توجه

 کشزنخن شدخبینخ یاخآ/هگخصخ یاخکهطبخنک شخرشخمشخ کشنی خبهخشستفهدنخشزخدضمهخ[.BAL]خ هظیمخضهی .خبرشدخشطالعهتخشزخ
دستکرشلعمبخ/هخبهخنفحهخ74خمرشجعهخضهی .

[7 ]TIME STRETCHسرعتخ یاخرشخبهخگسترشنکشردنخضردنخن شخدرخمقهطسهخبهخسرعتخشنلشخ100%خ هظیمخمشخضه .خمقهدطرخبهال رخ
بهعثخشطجهدخ مپکدخسرطعخ رخمشخشکن .

توجه
شطنخمق شرخرشخمشخ کشنی خبینخ70%خ هخ160%خ هظیمخضهی .	 
برشدخکهطبخ/هدخMP3خبهخسرعتخنمکنهخ48خضیلک/ر زخنمشخ کشنی خشزخگسترشخزمهنخشستفهدنخضهی .	 

[8 ]PITCH SHIFT. /گهمخرشخبینخ12-خصخ12خدرخقهلبخنیمخگهمخ غییرخمشخد
توجه

برشدخکهطبخ/هدخMP3خبهخسرعتخنمکنهخ48خضیلک/ر زخنمشخ کشنی خشزخقهبلیتخ" غییر"خشستفهدنخضهی .

[I]VOCAL CANCELمکقعیتخمیهنشخن شدخشسترطکخرشخلغکخطهخضه/اخمشخد/ .خبهخشستفهدنخشزخشطنخقهبلیتخمشخ کشنی خبهخسدکخ"ضهرشئکضه"خصخ
/مرش/شخدستگهنخبیکشنی خزطرشخدرخشضثرخمکشردخهدنخش ن،خن شدخصصضهلخمعمکاًلخدرخمرضزخشسترطکخقرشرخمشخگیرد.

 (B A) [C] از طریق دکمه B-A تکرار پخش
شطنخقسمتخمشیصخش نخ)بینخنقطهخ/هدخAخصخB(خرشخمشخ کشنی خمکررًشخ یاخضهی .

برایخ هظیمخنقطهخA،خصقتشخ یاخبهخنقطهخدلیکشنخرسی ،خدضمهخ[C]خرشخکشهرخد/ی .خ. 1
زمهنخ هظیمخش نخبهخعهکشنخنقطهخAخبهخنکرتخ"A [--:--]"خدرخنفحهخنمهطاخدشدنخمشخشکدخصخبهخشصلینخعالمتخقطعهخدرخنکشرخ یشرکتخ یاخ

نشهنخدشدنخمشخشکد.

برشدخ هظیمخنقطهخB،خصقتشخ یاخبهخنقطهخدلیکشنخرسی ،خدصبهرنخدضمهخ[C]خرشخکشهرخد/ی .خ. 2
زمهنخ هظیمخش نخبهخعهکشنخنقطهخBخبهخنکرتخ"B [--:--]"خدرخنفحهخنمهطاخدشدنخمشخشکدخصخبهخدصمینخعالمتخقطعهخدرخنکشرخ یشرکتخ یاخ

نشهنخدشدنخمشخشکد.

قسمتخB-Aخخهصخکهطبخنک شخشضهکنخمکررًشخ یاخمشخشکد.

برشدخلغکخ یاخ کرشرد،خدضمهخ[C]خرشخدصبهرنخکشهرخد/ی .خ. 3
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(REPEAT MODE) [D] تکرار حالت پخش از طریق دکمه
 خاموش.................درخطکلخکهطبخشنتیهبشخ یاخمشخشکدخصخسپسخمتکقفخمشخشکد.	 
 تکي.............درخطکلخکهطبخشنتیهبشخمر دًهخ یاخمشخشکد.	 

 همه.................. یاخرشخدرخبینخ/مهخکهطبخ/هدخمکجکدخدرخ کشهخکعلشخمر دًهخ کرشرخمشخضه .	 
 بدون ترتیب.........بهخنکرتخب صنخ ر یبخ یاخ/مهخکهطبخ/هخرشخدرخ کشهخکعلشخ کرشرخمشخضه .خ	 

تنظیم توازن صدای بین پخش آهنگ و صدا
شگرخدضمهخ[.BAL]خرشخطکخطهخدصخبهرخکشهرخد/ی ،خنفحهخBALANCE (2/2)خکرشخکشنشخمشخشکد.خدرخشطنخنفحهخنمهطا،خمشخ کشنی خ کشزنخن شدخ

بینخآ/هگخ(MIDI)خصخن شخرشخبهخشستفهدنخشزخدضمهخ/هد [2 ] – [ 3]خ هظیمخضهی .خصقتشخرصدخCENTERخ هظیمخمشخشکد،خسطکحخآ/هگخصخ
ن شخبرشبرخ/سته .خبرشدخبهزنشهنشخککردخ کشزنخرصدخCENTER،خدضمهخ/هدخ[ 2]خصخ[ 3]خ)طهخ[ 2]خصخ[ 3](خرشخ/مزمهنخکشهرخد/ی .

توجه
برشدخضسبخشطالعهتخبیشترخدربهرنخنفحهخنمهطاخBALANCE،خبهخنفحهخ57خمرشجعهخضهی .

ضبط اجرا به صورت فایل صوتی
مشخ کشنی خشجرشطتهنخرشخبهخنکرتخطکخکهطبخنک شخ)کرمتخWAVخ-خسرعتخنمکنهخ44.1خضیلک/ر ز،خصهکحخ

16خبیت،خشسترطک(خمستقیمًهخدرخدرشطکخکلاخUSBخهدنخضهی .خ

صداهایی که می توانید ضبط کنید:
ن ش/هطشخضهخمشخ کشنی خشزخطرطقخ/مهخقسمتخ/هدخنفحهخضلی خ کلی خضهی خ)چپ،خرشست1،خ2(،خقسمتخ/هدخ	 

آ/هگ،خقسمتخ/هدخسدکخصخمکلتشخ  .
ن ش/هدخ یاخضهه نخنک شخمتحرکخضهخشزخطرطقخکیاخ[AUX IN]خمتصبخمشخشکن .خ	 

حداکثر مدت زمان ضبط: 
80خدقیقهخبرشدخ/رخهدن،خ/رچه خضهخممکنخشستخبستهخبهخظرکیتخدرشطکخکلاخUSBخمتفهصتخبهش .	 

درایو فلش USB را به پایانه [USB TO DEVICE] متصل کنید.  1

تنظیمات الزم مانند انتخاب صدا/سبک را انجام دهید.  2
دکمه [USB AUDIO PLAYER] را فشار دهید تا صفحه نمایش  3 

USB AUDIO PLAYER فراخوانی شود

توجه
قدبخشزخشستفهدنخشزخدرشطکخکلاخUSB،خحتمًهخ
قسمتخ"ش صهلخدستگهنخ/هدخUSB"خرشخدرخ

نفحهخ95خمطهلعهخضهی .

توجه
شگرخمشخخکش/ی خچه طنخبیاخمیتلفخرشخ
ج شگهنهخهدنخضهی خطهخدشدنخ/هخرشخبع خشزخ
هدنخضردنخرصدخشطنخدستگهنخصطرشطاخ

 MIDIضهی ،خآنههخرشخبهخنکرتخکهطبخ/هدخ
)نفحهخ68(خهدنخضهی .

توجه
دشدنخ/هطشخضهخنمشخ کشنی خهدنخضهی خ

عدهر ه خشز:خآ/هگخ/هدخمحهکظتخش نخبهخ
قهنکنخحقخنسیهخبردشردخ)مهنه خآ/هگخ
/هدخشزخ یاخ هظیمخش ن(خصخن ش/هدخ

مترصنکم.

توجه
شگرخچه خدرشطکخکلاخUSBخمتصبخبهش ،خ

درشطکخکلاخUSBخبهخنهمخ"USB1"خبهخعهکشنخ
مقص خهدنخشنتیهبخمشخشکد.
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از دکمه های [1 ] (REC) برای وارد کردن ضبط به حالت آماده به کار استفاده کنید.  4
دضمهخ[PLAY/PAUSE]خدرخنفحهخنمهطاخچشمکخمشخزن .

زمهنخقهببخهدن

توجه
مشخ کشنی خدرخحینخهدنخشزخمترصنکمخ
)نفحهخ38(خشستفهدنخضهی ،خشمهخن شدخ

مترصنکمخهدنخنمشخشکد.

با استفاده از دکمه های [3 ] (PLAY/PAUSE) ضبط را شروع کنید، سپس   5
اجرایتان را آغاز کنید.

زمهنخهدنخسپردخش نخدرخحینخهدنخدرخنفحهخنمهطاخنشهنخدشدنخمشخشکد.

۵۶

م تخزمهنخهدنخسپردخش ن

توجه
در حین ضبط کردن، فلش USB را 

جدا نکنید یا دستگاه را خاموش نکنید. 
این کار ممکن است داده موجود در 

درایو فلش USB یا داده های ضبط را 
خراب کند.

بعد از اینکه اجرایتان تمام شد، دکمه [2 ] (STOP) را برای توقف ضبط فشار دهید.  6
دشدنخ/هدخهدنخش نخبهخنکرتخخکدضهرخدرخدرشطکخکلاخUSBخذخیرنخمشخشکن خصخنهمخکهطبخبهخنکرتخ

خکدضهرخ هظیمخمشخشکد.خ

دکمه های [3 ] (PLAY/PAUSE) را برای پخش اجرای ضبط شده فشار دهید.  7
برشدخمشه/ نخکهطبخشجرشدخهدنخش نخدرخنفحهخنمهطاخشنتیهبخکهطب،خدضمهخ[H] (FILES)خرشخکشهرخ

د/ی .خ

توجه
عملیهتخهدنخشدشمهخمشخطهب خحتشخشگرخ

نفحهخنمهطاخUSB AUDIO PLAYERخرشخ
 بهخکشردنخدضمهخ[EXIT]خبده ط .خدضمه

[USB AUDIO PLAYER]خرشخکشهرخد/ی خ
 USB AUDIO PLAYERهخنفحهخنمهطاخ 
دصبهرنخکرشخکشنشخشکد،خسپسخبهخکشردنخ

دضمهخ[2 ] (STOP)خمکشردخهدنخش نخ
رشخمتکقفخضهی .

توجه
کرشمکشخنکهی خضهخشگرخششتده/شخدرخشجرشخ

دششتی ،خنمشخ کشنی خبهخرصنکطسشخ/مهنخکهطبخ
مشکبخرشخبرطرفخضهی .خکهطبخهدنخش نخ
رشخدرخنفحهخشنتیهبخکهطبخحذفخضهی خصخ

دصبهرنخشجرشطتهنخرشخهدنخضهی .
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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 WAV( خودتان 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.

دکمه MULTI PAD CONTROL [SELECT] را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب   1
منبع مولتی پد فشار دهید.

کنترل مولتي پد

پوشه های گروه مولتی پد را 
نمایش می دهد.

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب منبع دلخواه فشار دهید.  2
 با فشردن دکمه های مربوط به شماره صفحه ها )P2 ،P1...( یا فشردن مرتب دکمه

MULTI PAD CONTROL [SELECT] می توانید سایر صفحه ها را فراخوانی کنید.
دکمه [8 ] (UP) را فشار دهید تا پوشه سطح باالتر بعدی فراخوانی شود که مولتی پدها در آن گروه 

بندی می شوند.

هرکدام از دکمه های MULTI PAD CONTROL [1] – [4] را برای نواختن عبارت   3
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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دکمه [STOP] را برای توقف پخش مولتی پدها فشار دهید.  4
برای توقف پدهایی خاص، به طور همزمان دکمه [STOP] را نگهدارید و پد یا پدهایی را که می 

خواهید متوقف شود فشار دهید.

نکاتی درباره دکمه های MULTI PAD CONTROL ]1[ – ]4[ وضعیت 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.  •

توجه
در حین پخش سبک یا آهنگ، دکمه 	 

Multi Pad را فشار دهید تا پخش در 
باالی اندازه بعدی شروع شود. با توقف 
سبک یا آهنگ، اگر دکمه Multi Pad را 
فشار دهید، فورًا پخش شروع می شود.

در حین پخش سبک یا آهنگ، اگر دکمه 	 
 [START/STOP] STYLE CONTROL
یا STOP( [J] SONG) را نیز فشار 

دهید، پخش مولتی پد متوقف می شود. 
در حین پخش سبک یا آهنگ، اگر دکمه 

STOP( [J] SONG) را نیز فشار 
دهید، پخش مولتی پد، سبک و آهنگ 

متوقف می شود.

استفاده از تطبیق آکورد
وقتی [ACMP] یا 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 

کنترل مولتي پد قسمت آکورد

توجه
بعضی از مولتی پدها از تطبیق آکورد 	 

تاثیر نمی پذیرند.
 	 "DJ Phrase" مولتی پدهایی که در پوشه

گروه بندی شده اند به طور خاص 
برای سبک های DJ )صفحه 50( ایجاد 

شده اند و فقط کلید ریشه را می توانید 
تغییر دهید.

استفاده از عملکرد شروع سینکروی مولتی پد 
می توانید با پخش صفحه کلید یا شروع پخش سبک، مولتی پد را پخش کنید.

هنگامی که دکمه MULTI PAD CONTROL [SELECT] را پایین نگهداشته اید،   1
دکمه دلخواه یا دکمه هایی از [1] – [4] را فشار دهید.

دکمه های مربوطه به رنگ قرمز چشمک می زنند و نشان دهنده وضعیت آماده به کار هستند. 

کنترل مولتي پد

توجه
برای لغو وضعیت آماده به کار پد 

انتخابی، همین کار را تکرار کنید یا 
کافی است دکمه [STOP] را فشار دهید تا 

وضعیت همه پدها لغو شود.

پخش مولتی پد را شروع کنید.  2
وقتی [ACMP] خاموش است، هر نتی را فشار دهید یا یک سبک پخش کنید.   	

وقتی [ACMP] روشن 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 [ACMP] خاموش است( یا اگر یک آکورد را در قسمت آکورد 
فشار دهید )وقت [ACMP] روشن است(، پخش مولتی پد در باالی اندازه بعدی متوقف می شود.

توجه
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.
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)Audio Link ایجاد یک مولتی پد با فایل های صوتی )مولتی پد
می توانید با ایجاد پیوند با فایل های صوتی یک مولتی پد جدید ایجاد کنید )فرمت WAV: سرعت نمونه 
44.1 کیلوهرتز، وضوح 16 بیت استریو( در درایو فلش USB برای هرکدام از مولتی پدها. فایل های 

صوتی )WAV( می تواند داده هایی باشد که در این وسیله ضبط شده است )صفحه 74( به 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 USER یا درایو فلش USB ذخیره 
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. 

 [USB TO DEVICE] را به پایانه )WAV( حاوی فایل های صوتی USB درایو فلش  1
وصل کنید.

دکمه MULTI PAD CONTROL [SELECT] را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب   2
منبع مولتی پد فشار دهید.

 AUDIO LINK را برای فراخوانی صفحه نمایش (AUDIO LINK) [6 ] دکمه  3
MULTI PAD فشار دهید.

یک پیام تأیید ممکن است در این قسمت نشان داده شود. در این صورت، دستورالعمل های روی 
صفحه نمایش را دنبال کنید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.

توجه
بررسی کنید MENU 1 در گوشه پایین 

سمت راست صفحه نمایش )صفحه 26( 
نشان داده شود.

توجه
فایل صوتی را نمی توانید به یک مولتی 

پد MIDI پیوند دهید.

۴

پد دلخواه را با فشردن هرکدام از دکمه های B[ ،[A][، [F] و ]G[ انتخاب کنید.  4
صفحه انتخاب فایل WAVE نمایش داده می شود. 

فایل صوتی دلخواه را با استفاده از دکمه های [A] – [J] انتخاب کنید.   5

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

دهید.

دکمه [EXIT] را برای بازگشت به صفحه نمایش AUDIO LINK MULTI PAD فشار   6
دهید.

برای تأیید مسیر فایل صوتی انتخابی
با فشردن دکمه [H] (INFO) در صفحه نمایش AUDIO LINK MULTI PAD می توانید 

مسیر را تأیید کنید. برای بستن آن دکمه [F] (OK) را فشار دهید.

توجه
اگر مولتی پد پیوند صوتی با فشردن 

دکمه [6 ] (AUDIO LINK) در مرحله 
3 انتخاب شده است، پیوندهای ایجاد شده 

برای پد انتخابی نمایش داده می شوند. 
 برای ایجاد یک پد جدید، حتمًا دکمه

[C] (NEW BANK) را فشار دهید. در غیر 
اینصورت کافی است دوباره پیوند را در 

پد انتخابی، انتخاب کنید.
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اگر می خواهید سایر فایل های صوتی را به سایر پدها پیوند دهید، مراحل 4 تا 6 را تکرار کنید.  7

در صورت تمایل، میزان صدای هر فایل صوتی را با استفاده از [1 ]–[ 4] تنظیم   8
کنید.

با فشردن دکمه MULTI PAD CONTROL [1] – [4] دلخواه می توانید میزان صدا را در حین 
پخش عبارت مولتی پد تنظیم کنید.

تنظیمات را به عنوان منبع مولتی پد ذخیره کنید.   9
 AUDIO LINK MULTI PAD را در صفحه نمایش (SAVE) [I] دکمه  1-9

فشار دهید تا صفحه انتخاب منبع مولتی پد فراخوانی شود.

تنظیمات را به عنوان یک فایل منبع ذخیره کنید و برای این کار دستورالعمل های   2-9
موجود در صفحه 28 را دنبال 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.

دکمه ]EXIT[ را فشار دهید تا مولتی پد پیوند صوتی در صفحه انتخاب منبع مولتی پد بررسی   10  
شود.

مولتی پد پیوند صوتی که جدید ایجاد شده است با عبارت "Audio Link" در 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 3 تا 10 را تکرار کنید.

پخش مولتی پدهای پیوند صوتی

می توانید مولتی پدی را پخش کنید که فایل صوتی به آن تخصیص یافته است و برای ای کار، آنها را 
در زبانه USER یا USB در صفحه نمایش انتخاب منبع مولتی پد انتخاب کنید. همچنین می توانید همین 

مراحل را در صفحه 76 تکرار کنید و آنها را پخش کنید، به محدودیت های زیر توجه داشته باشید. 

حتمًا درایو فلش USB حاوی فایل های صوتی )WAV( مرتبط را متصل کنید.	 
پخش تکراری خودکار امکان پذیر نیست. 	 
فقط یک پد را می توانید هر بار پخش کنید. 	 
تطبیق آکورد اعمال نمی شود.	 

توجه
بارگذاری فایل های صوتی )WAV( در 

مقایسه با فایل های MIDI کمی بیشتر 
طول می کشد.

ویژگی های پیشرفته
به قسمت ویژگی های پیشرفته در این دفترچه راهنما مالک، بخش 5 مراجعه کنید.

MULTI PAD CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION] [C] ایجاد مولتی پد )ایجادکننده مولتی پد(:

صفحه نمایش انتخاب منبع مولتی پد ← [7 ] (EDIT)ویرایش مولتی پدها:
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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 FINDER] را برای فراخوانی صفحه نمایش MUSIC FINDER فشار 
دهید.

در صورت لزوم با استفاده از دکمه های TAB [F][E] یک زبانه انتخاب کنید.
• ALL..................موارد ضبط شده در یابنده موسیقی

• FAVORITE....... موارد ضبط شده دلخواهی که اضافه کرده اید )برای اطالع از جزئیات به 
صفحه 172 مراجعه کنید(
• SEARCH 1, 2....نتیجه جستجو )صفحه 80(

هر ورودی یک "ضبط" نامیده می شود. 
عنوان های آهنگ (MUSIC) و اطالعات 

موجود در سبک ها را نشان می دهد.

از دکمه های [2 ]/[ 3] برای مورد ضبط شده دلخواه استفاده کنید.  2
همچنین می توانید از پیچ تنظیم داده و دکمه [ENTER] استفاده کنید.

تنظیمات صفحه در قسمت موارد ضبط شده فراخوانی می شوند. وقتی یک مورد ضبط شده حاوی نام 
سبک انتخاب می شود، دکمه های [ACMP] و [SYNC START] روشن می شوند و سبک 

مربوطه فراخوانی می شود. با این کار می توانید فورًا پخش سبک را شروع کنید.

شروع موارد ضبط شده
در صورت لزوم دکمه [F] (SORT BY) را مکررًا فشار دهید تا نحوه ترتیب بندي موارد ضبط شده تغییر کند: بر اساس MUSIC )قطعه 
موسیقي(، STYLE، BEAT یا TEMPO. دکمه [G] (SORT ORDER) را براي تغییر ترتیب به صورت صعودي یا نزولي فشار دهید.

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 [4 ]/[ 5] 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.  3

برای جلوگیری از تغییر تمپو در هنگام پخش سبک هنگامی که ضبط دیگری را انتخاب می کنید
 "LOCK" تنظیم شود. وقتی روی "LOCK" یا "HOLD" روی "STYLE TEMPO" را فشار دهید تا (STYLE TEMPO) [I] دکمه

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 "RESET" تنظیم 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 یابنده موسیقي جستجو کنید.

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

معیارهای جستجو را وارد کنید.  2
 [A]MUSIC پنجره وارد کردن نویسه )صفحه 32( را برای وارد کردن عنوان

آهنگ فراخوانی می کند. برای پاک کردن عنوان وارد شده، دکمه 
[F] (CLEAR) مربوطه را فشار دهید.

 [B]KEYWORD پنجره وارد کردن نویسه )صفحه 32( را برای وارد کردن کلمه
کلیدی فراخوانی می کند. برای پاک کردن کلمه کلیدی وارد شده، 

دکمه [G] (CLEAR) مربوطه را فشار دهید.

 [C]STYLE صفحه انتخاب سبک )صفحه 49( را فراخوانی کنید. بعد از
 [EXIT] دکمه ،[J] – [A] انتخاب سبک با استفاده از دکمه های

را فشار دهید تا به صفحه SEARCH 1 برگردید. برای پاک کردن 
نام سبک وارد شده، دکمه [H] (CLEAR) مربوطه را فشار دهید.

 [D]BEAT را ANY امضای زمان را برای جستجو مشخص می کند. اگر شما
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
.)MUSIC FINDER صفحه نمایش

 [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 4/2 یا 8/6 انتخاب کنید، 

سبک مناسب برای اجرای آهنگ در 
ضربه 4/2 و 8/6 را می توانید جستجو 
کنید اما سبک واقعی با استفاده از ضربه 

4/4 ایجاد می شود.

توجه
 [8 ] برای لغو جستجو، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.
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دکمه [8 ] (START SEARCH) را برای آغاز جستجو فشار دهید.  3
 بعد از تکمیل جستجو، ضبط های نتیجه در زبانه SEARCH 1 در صفحه نمایش

MUSIC FINDER نشان داده می شود. اگر هیچ ضبطی لیست نشده است، مراحل 1 تا 3 را مجددًا 
با یک عنوان آهنگ یا کلمه کلیدی دیگر امتحان کنید.

از دکمه های [2 ]/[ 3] برای مورد ضبط شده دلخواه استفاده کنید.  4
با مشخص کردن آکوردها در قسمت آکورد، پخش سبک را شروع کنید.  5

توجه
اگر می خواهید نتایج جستجوی فعلی را 

حفظ کنید و یک جستجوی دیگر را شروع 
کنید، از دکمه [6 ] (SEARCH 2) در 

مرحله 1 استفاده کنید. )ضبط های 
جستجوی فعلی در زبانه SEARCH 1 باقی 

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 Yamaha دانلود کنید و آنها را در این وسیله بارگذاری کنید.

در کامپیوتر، به وب سایت زیر بروید و فایل یابنده موسیقی )mfd.***( را در درایو فلش   1
USB متصل به کامپیوتر دانلود کنید.

http://download.yamaha.com/

درایو فلش USB حاوی فایل های یابنده موسیقی )mfd.***( را به پایانه  2 
[USB TO DEVICE] این وسیله وصل کنید.

دکمه [MUSIC FINDER] را برای فراخوانی صفحه نمایش MUSIC FINDER فشار   3
دهید.

توجه
قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در 

صفحه 95 مطالعه کنید.

۴

تعداد ضبط ها

از دکمه های [7 ] (FILES) برای فراخوانی صفحه انتخاب فایل استفاده کنید.  4
با فشردن دکمه های [A] – [J] فایل یابنده موسیقی را در درایو فلش USB انتخاب کنید و   5
پیامی را فراخوانی کنید که از شما می خواهد REPLACE یا APPEND را انتخاب کنید.

دکمه [H] (APPEND) را در صورتی فشار دهید که می خواهید ضبط های فایل یابنده   6
موسیقی انتخابی را اضافه کنید، یا دکمه [G] (REPLACE) را 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.  7
می توانید ضبط های ضمیمه شده را با بررسی تعداد ضبط ها در گوشه سمت راست پایین صفحه 

توجهنمایش بررسی کنید.
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 
"MusicFinderPreset" را در زبانه 
PRESET در مرحله 5 انتخاب کنید.

ثبت فایل آهنگ، صدا یا سبک در یک ضبط
با ثبت فایل های آهنگ، صدا یا سبک در مکان های مختلف )PRESET ،USER و USB( در یابنده 

موسیقی می توانید به راحتی فایل های دلخواهتان را فراخوانی کنید.

در صفحه انتخاب آهنگ، صدا یا سبک، فایل دلخواهتان را انتخاب کنید.  1
برای اطالع از دستورالعمل های مربوط به آهنگ ها، به صفحه 62، برای صدا به صفحه 71 و برای 

سبک ها به صفحه 49 مراجعه کنید.

توجه
اگر می خواهید فایل ها را در درایو 	 

 USB ثبت کنید، درایو فلش USB فلش
 حاوی داده ها را به پایانه

[USB TO DEVICE] وصل کنید.
 	 ،USB قبل از استفاده از درایو فلش

 "USB حتمًا قسمت "اتصال دستگاه های
را در صفحه 95 مطالعه کنید.

دکمه [5 ] (ADD TO MF) را برای فراخوانی صفحه نمایش  2 
MUSIC FINDER RECORD EDIT فشار دهید.

توجه
بررسی کنید MENU 1 در گوشه پایین 

سمت راست صفحه نمایش )صفحه 26( 
نشان داده شود.

توجه
برای اطالع از جزئیات درباره صفحه 

 ،MUSIC FINDER RECORD EDIT نمایش
به صفحه 173 مراجعه کنید.

دکمه [8 ] (OK) را برای ثبت فایل فشار دهید.  3
ضبط ثبت شده را که در صفحه نمایش MUSIC FINDER نشان داده شده است بررسی کنید.  4

در ستون STYLE در مورد ضبط شده، آهنگ به عنوان ")SONG("، فایل صوتی به عنوان 
")AUDIO(" و سبک با توجه به نام سبک مربوطه ثبت می شود.

توجه
 [8 ] برای لغو این عملیات، دکمه

(CANCEL) را فشار دهید.
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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 80( و "جستجوی ضبط ها" )صفحه 81( فراخوانی کنید.

فایل انتخابی را می توانید به صورت زیر پخش کنید:
•  آهنگ : دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را فشار دهید یا صفحه کلید را بنوازید. برای 

توقف پخش، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار دهید.
	  صدا: دکمه [J] (F PLAY) را در صفحه نمایش MUSIC FINDER فشار دهید. برای توقف پخش، 

دکمه [J] (J STOP) را فشار دهید.
•  سبک : آکوردها را با دست چپ خود مشخص کنید و با دست راست خود یک ملودی را بنوازید. برای 

توقف پخش، دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را فشار دهید.

توجه
اگر می خواهید یک آهنگ، صدا یا فایل 
سبک را در درایو فلش USB پخش کنید 
که به عنوان ضبط ثبت شده است، حتمًا 

 همان درایو فلش USB را به پایانه
[USB TO DEVICE] وصل کنید.

توجه
وقتی آهنگ یا فایل های صوتی 

)صفحه 81( را 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 6 مراجعه کنید.

TAB [E][F] ALL SEARCH 1 ← [MUSIC FINDER] یا SEARCH 2 ایجاد یک مجموعه از ضبط های دلخواه:
[H] ADD TO FAVORITE ←

[MUSIC FINDER] ← [8 ] (RECORD EDIT)ویرایش موارد ضبط شده:

[MUSIC FINDER] ← [7 ] (FILES)ذخیره ضبط به عنوان یک فایل تکی:
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 حافظه رجیستر
– ذخیره و بازخوانی تنظیمات صفحه سفارشی –

عخلکظدا– یرساهسیهحظانساظخ ااس ونامفادهدانطزهامج ویا خ ما هریخ  ا
 رتساهااه یایکادکخسا– یرساهسیهحظانطزهامج ویااخیظنا)ای ا"ثبت"(ا

کهید،اجپسایزهاان ایش هادادنایکادکخس،ا هریخ  ا رتساجر هظفاهاان وخزابفا
کهید.ا هریخ  اثبتاظدنانظایاهشتادکخسا– یرساهسیهحظاهاان یدانساعهزانایکا

مهبعا کفا)ی یل(ااخیظناکظد.

ثبت تنظیمات صفحه

تنظیمات صفحه دلخواه را انجام دهید، مانند تنظیمات مربوط به صدا، سبک ها و جلوه ها.  1
نظایااطالعادهن هنا هریخ  ا رتساکسان اعخلکظدا– یرساهسیهحظاثبتامفاظزبد،انساقهختاثبتادها

"بخزداهاپ هامحظ"ادهالیهتادادنادها باج یتامظاسعساکهید.

2 دکمه [MEMORY] را در قسمت REGISTRATION MEMORY فشار دهید.
 رتسابخ یشاابحخ باگظ ناه یامزهدابرظانظایاثبتاظدنابخ یشادادنامفاظزبد.

گروه های مورد نظر برای ثبت را تعیین کنید.  3
ن ااجحر دنااوادکخساه یا[1 ] – [ 3]امزهدادلخزاناهااابحخ باکهید،اجپسان ااجحر دنااوادکخسا
ایا[4 ]/[5 ] (MARK ON)/[4 ]/[5 ] (MARK OFF)،اعالمتانزبیدای اعالمتاهاا

نظداهید.

توجه
هخچهینامفا زابیدااواپیچا هریمادادنانظایا
ابحخ بامزاهدامخحلفااجحر دناکهید،اجپسا

ن ااجحر دنااوادکخسا[ENTER]اعالمتاه اهاا
اض یساکظدنای انظداهید.
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4 یکی از دکمه های REGISTRATION MEMORY [1] – [8] را فشار دهید که می 
خواهید تنظیمات صفحه تان روی آن ذخیره شود.

دکخساایاکسا هریماه یاآنااخیظناظدنااجتاقظمزامفاظزداکسابش نامفادهداآنادکخساظخ هناایا–  یا
دادناه یفااجتا اظخ هناآناابحخ باظدنااجت.

نکاتی درباره وضعیت المپ ها
قرمز: دادناه اثبتاظدنااجتا اهمااکهزناابحخ باظدنااجت	 
سبز:ادادناه اثبتاظدنااجت،ا لفااکهزناابحخ بابشدنااجت	 
خاموش:اهیچادادناایاثبتابشدنااجت	 

توجه
اگر دکمه ای را انتخاب می کنیدکه المپ 
آن در اینجا به رنگ قرمز یا سبز است، 

تنظیم صفحه ای که قباًل روی دکمه ذخیره 
شده است پاک می شود و با تنظیمات 

جدید جایگزین می شود.

با تکرار مراحل 1 تا 4، تنظیمات مختلف صفحه را روی دکمه های دیگر ثبت کنید.  5
 هریخ  ااخیظناظدنا رتساهاان ایشظدنادکخساعددیادلخزانامفا زابیدایظاخزابفاکهید.

توجه
 هریخ  ا رتساثبتاظدنانظاه یادکخسا
ه یاعددیا–حفانعدااواخ مزشاظدنا

دجحگ نا–رظامفاظزبد.ااگظامفاخزاهیداکلا
هشتا هریمایعلفا رتساهااپ کاکهید،ا
ده– لفاکسادکخساB5اهاابگهداظحساایدا

)آخظیناکلیداBاجختاهاجتاه یا رتسا
کلید(،ادجحگ ناهااه ظناکهید.

ذخیره حافظه رجیستر به عنوان یک فایل منبع
مفا زابیدا خ ماهشتا هریماثبتاظدنا رتساهاانسا زه ایکای یلامهبعا– یرساثبتا کفااخیظناکهید.

مهبعا04
مهبعا03

مهبعا02
مهبعا01

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

دکمه [6 ] (SAVE) را برای فایل منبع فشار دهید.  2
نظایااطالعااوادجحزهالعخلاه ادهن هناعخلکظدااخیظناکظدن،انسا رتسا28امظاسعساکهید.

توجه
نظهجفاکهیداMENU 2ادهاگزظساپ یینا

جختاهاجتا رتسابخ یشا) رتسا86( 
بش نادادناظزد.
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فراخوانی تنظیم ثبت شده صفحه
ی یلاه یامهبعا– یرساهسیهحظااخیظناظدناهاان ااجحر دنااوادکخساه یاREGIST BANK [+]/[-]ای امظا–لا

ویظامفا زابیدایظاخزابفاکهید.

دکمه های REGIST BANK [+] و [-] را به طور همزمان برای فراخوانی صفحه نمایش    1
انتخاب REGISTRATION BANK فشار دهید.

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب منبع فشار دهید.  2
 [ENTER]ای اپیچا هریمادادنا ادکخسا[-]/[+] REGIST BANKهخچهینامفا زابیدااوادکخساه یا

نظایاابحخ بایکامهبعااجحر دناکهید.

تأیید اطالعات حافظه رجیستر
دها رتسابخ یشاابحخ باREGISTRATION BANK،ادکخسا[6 ] (INFO)اهاایش هادهیدا  ا
پهجظنااطالع  ایظاخزابفاظزداکسابش نامفادهداکداما داه ا اجبکاه اه یادکخساه یا[1] – [8] 

مهبعا– یرساهسیهحظااخیظناظدناابد.

توجه
نظهجفاکهیداMENU 1ادهاگزظساپ ییناجختاهاجتا رتسابخ یشا) رتسا86(ابش نادادناظزد.

توجه
 اگظایکاب ما داانساهبگاخ کهحظیابش نادادنامفاظزد،انسااینامعهفااجتاکسان ایشظدنادکخساه ی

REGISTRATION MEMORY [1] – [8]،اقهختامظنزطانساآنا دااخ مزشاظدنااجت.

نظایانهحناایناپهجظن،ادکخسا[F] (CLOSE)اهاایش هادهید.

یکی از دکمه های شماره دار سبز رنگ )[1]–[8]( را در قسمت حافظه رجیستر فشار دهید.  3

توجه
وم بیکسا هریخ  اظ ملاابحخ بای یلا	 

آههگ،اجبک،امحنا ادیگظامزاهداهاااوا
یکادجحگ نایلشاUSBایظاخزابفامفا

 USBکهید،امطخئناظزیداکسادهایزایلشا
مه جباظ ملاآههگ/جبکاثبتاظدنانسا
پ ی بسا[USB TO DEVICE]امحصلاظدنا

ن ظد.
قبلااوااجحر دنااوادهایزایلشاUSB،ا–حخً ا	 

قهختا"ا ص لادجحگ ناه یاUSB"اهاا
دها رتسا95امط لعساکهید.

توجه
یع لاکظدنادکخسا[FREEZE]انساظخ اامک نا
مفادهدایظاخزابفامزاهدیاخ صاهاانسا
دلخزاناغیظیع لاکهید.انظایااطالع  ااوا
دجحزهالعخلاه انسا رتسا177امظاسعسا

کهید.

ویژگی های پیشرفته 
نساقهختا یژگفاه یاپیشظیحسادهااینادیحظچساهاههخ ام لک، بخش 7 مراجعه کنید.

 TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] ←غیر فعال کردن فراخوانی موارد خاص )تثبیت(:
TAB [F] FREEZE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE

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

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

TAB [E] REGISTRATION SEQUENCE
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 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 ايجاد 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 SETTING به شما اجازه میدهد که به سادگی نت های خاصی را 50 سنت کاهش 
داده و گام های شرقی خودتان را ايجاد کنید. اين دکمه ها يک اکتاو صفحه کلید را شبیه سازی می کنند )از 
C تا B(. دکمه های مربوط به کلیدی را که می خواهید گام سیم آن را پايین آوريد فشار دهید )دکمه روشن 

می شود(. دوباره فشار دهید تا به گام معمولی برگرديد )0 سنت(. اين تنظیم بر روی تمام نت هايی که 
دارای نام نت مشابهی در تمام اکتاوها هستند، تاثیر می گذارد. 

 همچنین می توانید از الگوهای گام مناسب )از جمله گام های شرقی( استفاده کنید و با تنظیم دقیق نت 
 [FUNCTION] های گام، گام های خودتان را ايجاد کنید. صفحه نمايش عملکرد را می توانید از طريق

 TAB [F] SCALE TUNE ← [E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ←
فراخوانی کنید. برای اطالع از جزئیات به قسمت ويژگی های پیشرفته )صفحه 108( مراجعه کنید.

توجه
در مفاهیم موسیقی، هر "سنت" يک صدم 

هر نیم گام می باشد. )100 سنت برابر 
يک نیم گام است(.

توجه
به دلیل اينکه گام روی تمپرمان برابر 

تنظیم می شود و نت پايه به صورت پیش 
فرض C است، بايد گام هر کلید را با 
توجه به C به عنوان ريشه تنظیم کنید.

توجه
عملکرد تنظیم گام بر روی صداهايی مانند 

Drum Kit/SFX Kit هیچ تأثیری ندارد.

توجه
صفحه نمايش SCALE TUNE را می توانید 

از طريق فشردن دکمه [B] يا [C] روی 
صفحه اصلی نیز فراخوانی کنید.

ذخیره تنظیمات گام

 اين تنظیمات )با استفاده از دکمه های SCALE SETTING يا در صفحه نمايش SCALE TUNE( را می توانید برای دکمه های
SCALE MEMORY برای فراخوانی سريع ذخیره کنید.

تنظیمات گام دلخواه را با استفاده از دکمه های SCALE SETTING یا پارامترها در صفحه    1
نمایش SCALE TUNE انجام دهید.

برای اطالع از دستورالعمل ها در مورد صفحه نمايش SCALE TUNE، به قسمت ويژگی های 
پیشرفته )صفحه 108( مراجعه کنید.

12psra3000_fa_om.indb   88 7/22/2015   1:27:35 PM



89 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

ا 
ی 

صل
ی ا

 ها
گام

یم 
نظ

ا ت
ی 

رق
 ش

ای
 ه

گام

8

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

دکمه SCALE MEMORY مربوطه روشن خواهد شد. همه داده های قبلی در مکان انتخاب شده 
پاک شده و بوسیله تنظیمات جديد جايگزين می شود.

نکاتی درباره وضعیت المپ دکمه های [1] – [5]
روشن: داده ها ثبت شده است و هم اکنون انتخاب شده است	 
خاموش: هیچ داده ای ثبت نشده است يا اکنون انتخاب نشده است	 

توجه

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

با تکرار مراحل 1 و 2، تنظیمات گام را روی سایر دکمه ها ذخیره کنید.  3
تنظیمات ذخیره شده را با فشردن دکمه عددی دلخواه می توانید فراخوانی کنید.

بازنشانی سریع تنظیمات گام
 فشردن دکمه SCALE MEMORY [RESET] سبب بازنشانی همه نت ها روی گام معمولی 

)0 سنت( می شود. اين عملیات سبب پاک شدن تنظیمات ذخیره شده روی دکمه های [1] – [5] نمی 
شود.

توجه
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.

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

منبع 04
منبع 03

منبع 02
منبع 01

1  دکمه [DIRECT ACCESS] و دکمه [EXIT] را برای فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار دهید.

٢
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دکمه [D] را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید.  2

دکمه [6 ] (SAVE) را برای فایل منبع فشار دهید.  3
برای اطالع از دستورالعمل ها درباره عملکرد ذخیره کردن، به صفحه 28 مراجعه کنید.

۳

 SCALE TUNE صفحه نمايش
EDIT ظاهر می شود.

SCALE TUNE EDIT صفحه نمایش
 محتويات منبع تنظیم گام فعلی در صفحه SCALE TUNE EDIT لیست شده است. نام تنظیمات گام ذخیره شده روی دکمه های

SCALE MEMORY [1]– [5] در صفحه نمايش نشان داده می شود. می توانید نام هرکدام از تنظیمات گام را تغییر داده يا حذف کنید. 
برای اطالع از دستورالعمل ها درباره تغییر نام يا حذف عملکردهای مختلف، به صفحه های 30 – 32 مراجعه کنید.

فراخوانی تنظیم گام ذخیره شده

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

1  دکمه [DIRECT ACCESS] و دکمه [EXIT]، را برای فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار 
دهید.

دکمه [D] را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع تنظیم گام فشار دهید.  2

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب منبع فشار دهید.  3

یکی از دکمه های SCALE MEMORY [1] – [5] را برای انتخاب یک محل حافظه خاص   4
فشار دهید.

12psra3000_fa_om.indb   90 7/22/2015   1:27:35 PM



9

91 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

نک
لوس

تن
سر

نبی
ن–

لوس
تن

 س
نیم

ا
صسن

ن–ن
نک

ت
صام

صنب
ای

ا 

9

 کنسول ترکیب
– ویرایش میزان صدا و توازن صدا –

ا ایصنبصامتنبهنشمانا تصصنیاتقممینبصنر–ینج بهنهاینیختلفنبخانهاین
لفحهنالمون–ناانالهاینآه گ/سبکنییندهو،نشایلنبیسرتنیم ستنلوسن–نط منن

لوسنسرسئهنیینا و.نبهنشمانسجارهنییندهوناهنسطحنسلیستن–نیکاتنسستصنین)پن(ن
هصنلوسنرسنبصنر–ینباالنسنبهم هنقصسرندسدهن–نبصینصنسستصنینرسنب ظممنا مو،ن–نبهن

شمانسجارهنییندهونب ظممنا موناهنجلیهنهانچگینهنبکارنبصدهنشینو.

مراحل اصلی
1 دکمه ]MIXER/EQ[ را فشار دهید و صفحه نمایش MIXING CONSOLE را فراخوانی 

کنید.

دکمه ]MIXER/EQ[ را مکررًا فشار دهید تا صفحه نمایش MIXING CONSOLE برای   2
بخشهای مربوطه نمایش داده شود.

گص–هنبخان)لفحه،نسبک،نآه گ(ندرنباالینلفحهننمانانیشخصنشوهنسست.

النبخانآه گ،نسبک،نییلتینپو،نقامتنهاینچپن–نرسستن2/1

رنتمن1،ن2،نبم،نآایردن1،ن2،نپو،نعبارتن1،ن2

لفحهن1:نااناصنهاینآه گن1نبان8
لفحهن2:نااناصنهاینآه گن9نبان16

PANEL

STYLE

 CH 1-8( SONG
)CH 9-16 یا

توجه
بانفشصدتندامهن[A] (PART)نیینبیسنمونبمنن

لفحهنهاینSONGنجابجانشینو.
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3 از دکمه های E[]F[ TAB[ برای فراخواندن صفحه مورد نظر استفاده کنید.
بصسینسطالعنسرنج ئماتندربارهنهصنلفحه،نبهنقامتن–نژگینهاینپمشصفتهن)لفحهن181(نیصسجعهنا مو.

VOL/VOICEن.......ننلوسنرسنبصسینهصنبخانبغممصنییندهون–نپنن–نیم ستنلوسنرسنبصسینهصنبخان	 
ب ظممنیینا و.

FILTERن.............. نیحتیسینهاریینمکن)ررنانس(ن–نشفافمتنلوسنرسنب ظممنیینا و.	 
TUNEن................. ب ظمماتنیصببطنبان)ب ظممنگام،نجابجانین–نسانصنییسرد(	 
EFFECTن............ نیعنجلیهنرسنسنتخابنیینا ون–نعمقنهصنبخانرسنب ظممنیینا و.	 
EQن.....................ننبانونباالننانپانمننرسنبصسینهصنبخانبقینت/قطعنیینا ونبانلوسننانط مننآتن	 

بصحمحنشید.
 MEQن..................نننیعنسایالن رنسللیناهندرنییردنالنلوسنسعماصنیینشیدنرسنسنتخابنیین	 

ا ون–نپارسیتصهاینیصبیطهنرسن–نصسنانیینا و.
 CMPن..................ننسننننکنب ظممنسللیندرنقامتنساختنآه گنسستناهنیم ستنپینانینالین	 

لوسنرسنبعممننیینا و.

از دکمه های ]J[ – ]A[ برای انتخاب یک پارامتر استفاده کنید سپس از دکمه های  4 
][ – ]1  8[ برای تنظیم مقدار برای هر بخش استفاده کنید.

5 تنظیمات کنسول ترکیب خود را ذخیره کنید.
 	 :PANEL برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش 

آنهانرسندرنحافظهنرجماتصنثبتنا مون)لفحهن85(.

 	 :STYLE برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش 
آنهانرسندرندسدهنهاینسبکنذخمصهنا مو.نسگصنیینخیسهمونب ظمماتنرسنبصسینسستفادهنهاینبعوین

فصسخیسنینا مو،نفانلنسبکنذخمصهنشوهندرنسنننقامتنرسنسنتخابنا مو.
 لفحهننمانانعملماتنرسنفصسخیسنینا مو.ن. 1

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

دامهن[EXIT]نرسنبصسینباتننلفحهننمانانRECORDنفشارندهمو.. 2
دامهن[I] (SAVE)نرسنبصسینفصسخیسنینلفحهننمانانسنتخابنسبکن)لفحهن28(ن–نذخمصهنآتن. 3

فشارندهمو.

 	 :SONG برای ذخیره تنظیمات صفحه نمایش 
درنسبتوسنب ظمماتن–نصسنانشوهنرسنبع یستنبخشینسرندسدهنهاینآه گنثبتنا مو،نسپسنآه گنرسن

ذخمصهنا مو.نسگصنیینخیسهمونب ظمماتنرسنبصسینسستفادهنهاینبعوینفصسخیسنینا مو،نفانلنآه گنذخمصهن
شوهندرنسنننقامتنرسنسنتخابنا مو.

 لفحهننمانانعملماتنرسنفصسخیسنینا مو.ن. 1
[B] SONG CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION]

سرندامهنهاینTAB [F][E]نبصسینب ظممنرباتنSETUPنسستفادهنا مو.. 2
سرندامهنهاین[8 ] (APPLY)نبصسینسعماصنب ظمماتنسستفادهنا مو.. 3
دامهن[I] (SAVE)نرسنبصسینفصسخیسنینلفحهننمانانسنتخابنآه گنفشارندهمو،نسپسنآتنرسن. 4

ذخمصهنا مون)لفحهن28(.

توجه
 CMPنبصسینپخانلیبینMEQب ظمماتن

نانلوسینیتص–نیمنسعماصننمینشینو.

توجه
یینبیسنمونفیرًسنهماتنیقوسرنپارسیتصنرسن

بصسینهمهنبخانهانب ظممنا مو،نبصسینسننن
 [J] – [A]اارنهم یاتننکینسرندامهنهاین

 رسنپانمنننگهوسرنون–نسرندامهنهای
[1 ] – [ 8]ن)نانپمچنب ظممندسده(ن

سستفادهنا مو.

ویژگی های پیشرفته 
بهنقامتن–نژگینهاینپمشصفتهندرنسننندفتصچهنرسه مانیالک، بخش 9 مراجعه کنید.
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 اتصال ها 
– استفاده از دستگاه با سایر وسیله ها –

سرتاانتدخشتسردصر ترادطتاصیتاانت  اه ت وضاحص یتارائ تمیتشوس.تد ایتاطالعتاگتمحلترادطتاصتسرتاانتس  زص ،تد تص ح تاصیت14ت صت15تم اجع ت
کناد.

 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 )0( تنظیم 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.

)FOOT PEDAL اتصال یک سوییچ پایی/کنترل پایی )فیش های
  وااچتاصیتپصایتFC4/FC4AتاصتFC5ت تکن   تپصایتFC7ت)د تصورتتجداگصن تد تف  شتمیتر د(تراتمیت وانادتد تاکیتاگتفاشتاصی
FOOT PEDALت صلتکناد.تاگت وااچتپصایتمیت وانادتد ایتر شنت تخصموشتک سنتعمهک ساصتا   صس تکنادتسرتحصلیتک تکن   تپصایت

پصرام  اصایتمصنندتمازانتصداتراتد تصورتتم والیتکن   تمیتکند.

پدا تاصیتپصای

FC4/FC4A FC5 FC7

ا تفاشتد تصورتتپاشتف ضتسارایتعمهک ساصیتگا تا ت.تاگت وااچتپصایتFC4/FC4AتاصتFC5تا   صس ت
کناد.

FOOT PEDAL [1] ............ت ببتخصموشتاصتر شنتشدنتعمهک ستنزهداشتتمیتشوس.	 
FOOT PEDAL [2] ............تصدااصیت ولادتشد تقویتراتکن   تمیتکندت)ص ح ت38(.	 

توجه
مطمئنتشوادت نهصتگمصنیتک تس  زص ت

خصموشتا تتپدا تراتم التک س ت تاصت
قطعتکناد.

امچنانتمیت وانادتد تسلخوا تعمهک ساصیتاخ اصصتساس تشد تد تپدا تاصترات غاا تسااد.
مثال: شروع/توقف کنترل آهنگ با استفاده از سوییچ پایی	 

اکت وااچتپصایت)FC4/FC4AتاصتFC5(تد تاکیتاگتفاشتاصیتپدا تپصایت صلتکناد.
د ایتاخ اصصتعمهک ستد تپدا تم ال،ت"SONG PLAY/PAUSE"تراتسرتقسمتتنمصاشتعمهک ستان خصبت

← [D] CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]کناد:ت 
 TAB [E] FOOT PEDAL.ت

توجه
د ایتاطالعتاگتجزئاصتتسردصر ت

عمهک ساصایتک تمیت وانادتد تپدا تاصت
اخ اصصتسااد،تد تص ح ت192تم اجع ت

کناد.

ویژگی های پیشرفته 
د تقسمتت اژگیتاصیتپاش ف  تسرتاانتسف  چ تراانمصتمصلک، بخش 10 مراجعه کنید.

CONTROLLER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] [D] ← تخصیص عملکردهای خاص به هر پدال پایی:
TAB [E] FOOT PEDAL
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)[AUX IN] jack ،OUTPUT [L/L+R]/[R]( اتصال فیش های دستگاه های صوتی

استفاده از سیستم استریوی خارجی برای پخش

 OUTPUTمیت وانادتاکت اس متا   اوترات صلتکنادت صتصدایتس  زص تدصتا   صس تاگتفاشتاصیت 
[R]/[L/L+R]تد تصورتتقویتپخشتشوس.ت

س شصخ ت ه نت
)ا  صندارس(

س شصخ ت ه نت
)ا  صندارس(

کصدلتصو ی

سیگنال صوتی

بلندگوی دارای برق

فاشت ر سی

میت وانادتدصتا   صس تاگتپاچت[MASTER VOLUME]ت طحتصدایتخ  جیتس  زص تخصرجیترات نظامت
کناد.

توجه
کصدههصیتصو یت تفاشتاصیتآساپ ورتدد نت

مقص متت)ص  (تراتا   صس تکناد.

توجه
فقطتاگتفاشت[L/L+R]تد ایتا اص تد ت

س  زص ت کتصداایتا   صس تکناد.

توجه
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 17( برق 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
 ]OUTPUT[ از اتصال خروجی فیش های
به فیش های ]AUX IN[ خودداری کنید. 

اگر چنین اتصالی برقرار می کنید، 
ورودی سیگنال در فیش ]AUX IN[ از 

فیش های ]OUT-PUT[ پخش 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

میت وانادتفاشتادفونتاکتس  زص تپخشتصو یتم ح کتراتد تفاشت[AUX IN]تاانت  اه تم التکنادت ت
سرتن اج تصدایتآنتپخشتکنند تم ح کتراتاگتط اقتدهندگواصیتساخهیتاانت  اه تدشنواد.

کصدلتصو ی

س شصخ ت ه نت
)ا   اویتکوچک(

فاشتادفون

سیگنال صوتی

پخش کننده صدای 
متحرک

س شصخ ت ه نت)ا   اویت
کوچک(

 ازنص ت ر سیتاگتفاشت[AUX IN]ت حتت أثا ت نظامتپاچت[MASTER VOLUME]ت  اه ت
ق ارتمیتگا ست ت واگنتصداتدصت صا تصدااصیتپخشتشد تسرتص ح تکهادتراتمیت وانادتاگتط اقت

ص ح تنمصاشت"BALANCE"ت)ص ح ت57(ت نظامتکناد.

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.
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)[USB TO DEVICE] پایانه( USB اتصال دستگاه های
 [USB TO DEVICE]ت)د تصورتتجداگصن تد تف  شتمیتر د(تراتد تپصاصن تUSBتدیت امتLANتاصتاکتآساپ ورتUSBمیت وانادتاکتسرااوتفهشت

 صلتکناد.تدصتاانتکصرتمیت وانادتساس تایتراتک تسرتاانتس  زص تااجصستک س تاادتسرتسرااوتفهشتUSBت)ص ح ت28(تذخا  تکناد.تامچنانتمیت وانادت
س  زص تراتاگتط اقتLANتدیت امت)ص ح ت97(تد تاکت  اه تاوشمندتمصنندتiPadت صلتکناد.

[USB TO DEVICE] احتیاط در زمان استفاده از پایانه
  مانص ت[USB TO DEVICE]تجز ت صخ مصنتساخهیت ت اژازیتاانتس  زص تمیتدصشد.تانزصمتا اص تس  زص تUSBتد تاانتپصاصن ،تح مًصتدصتاح اصطتاگت

س  زص تا   صس تکناد.تاح اصطتاصیتمهمتگا تراتسنبص تکناد.
توجه

د ایتکسبتاطالعصتتداش  تسرترادط تدصتکصرتک سنتدصتس  زص تاصیتUSB،تد تسف  چ تراانمصیتس  زص تUSBتم اجع تکناد.

دستگاه های USB سازگار
 	USBسرااوتفهشت
 	USBاصبت
آساپ ورتLANتدیت ام USBت)UD-WL01؛تممکنتا تت	 

دس  تد تمنطق تشمصتسرتس   ستنبصشد(
اگت صا تس  زصاهصیتUSBتمصنندتص ح تکهادتکصمپاو  تاصتموستراتنمیت

 وانتا   صس تک س.
اانتس  زص تلز مًصت مصمیتس  زص تاصیتUSBتموجوستسرتدصگارترات

پش ابصنیتنمیتکند.تYamahaتکصرک ستس  زص تاصیتUSBتراتک تشمصت
خ اداریتک س تااد،ت ضمانتنمیتکند.تقبلتاگتخ ادتس  زص تUSBتد ایت

 ا   صس تدصتاانت  اه ،تلط ًصتاگتص ح ت بتگا تسادنتکناد:ت
http://download.yamaha.com/

ا چندتک تمیت وانادتاگتس  زص تاصیتUSBتمد ت1.1ت صت3تدصتاانت  اه ت
ا   صس تکناد،تامصتمدتتگمصنتذخا  تسرتاانتس  زص تاصتاصتدصرگا یتاگت

س  زص تUSBتدس  تد تنوعتساس تاصت ضعاتت  اه تممکنتا تتم  ص تت
دصشد.
توجه

سرج تدندیتپصاصن ت[USB TO DEVICE]تحداکث ت5ت لت/500تماهیتآمپ تا ت.تس  زص تاصیت
USBتحص یتر ب تدندیتدصال  تاگتاانتمقدارتراتم التنکنادتگا اتممکنتا تتد ت  اه ت

اصهیتآ ابت ارستشوس.

USB اتصال دستگاه
 ق یتاکتس  زص تUSBتراتد تپصاصن ت[USB TO DEVICE]ت صلت

میتکناد،تمطمئنتشوادتک تا اص تس  زص تمنص بتدوس ت تسرتجهتت
صحاحتم التشد تدصشد.ت

توجه

در هنگام پخش/ضبط و انجام کارهای مدیریتی فایل )مانند ذخیره، کپی، حذف و فرمت 	 
کردن( یا هنگام دسترسی به دستگاه USB، دستگاه USB را متصل یا جدا نکنید. عدم 
توجه به این مسئله ممکن است باعث "توقف" عملکرد دستگاه یا خراب شدن دستگاه 

USB یا داده های آن شود.
در هنگام اتصال و سپس جدا کردن دستگاه USB )و بالعکس(، حتمًا چند ثانیه بین دو 	 

عملیات منتظر بمانید.

توجه

 	 USBاگ تمیتخوااادتامزمصنتس تس  زص تراتد تپصاصن ت صلتکناد،تدصادتاگتاکتاصبت
سارایتدصستا   صس تکناد.ت نهصتمیت وانتاکتاصبتUSBتراتمورستا   صس تق ارتساس.تاگ ت

انزصمتا   صس تاگتاصبتUSBتپاغصمتخطصتظصا تشد،تاصبتراتاگتس  زص تجداتک س ،ت ت پست
س  زص تراتر شنتک س ت تاصبتراتس دصر تم التکناد.

 ق یتکصدلتUSBتراتم التمیتکناد،تد ر یتکنادتطو تآنتکم  تاگت3تم  تدصشد.	 

 USB استفاده از درایو فلش
دصتا اص تس  زص تد تسرااوتفهشتUSB،تمیت وانادتساس تاصیتااجصستشد ترات
سرتس  زص تم التذخا  تکناد،تامچنانتمیت وانادتساس تاصیتموجوستسرت

س  زص تم التراتپخشتکناد.

حداکثر تعداد درایوهای فلش USB مجاز است
 حداکث تس تسرااوتفهشتUSBتراتمیت وانادتد تپصاصن 

[USB TO DEVICE]ت صلتکناد.ت)تاگ تناصگتا تتاگتاکتاصبت
USBتا   صس تکناد.ت عداستس  زص تاصیتفهشتUSBتراتک تمیت وانتدصت

س  زص تاصیتمو اقیتد تطورتامزمصنتمورستا   صس تق ارتساادتح یتاگ ت
اکتاصبتUSBتنازتمورستا   صس تق ارتگ ف  تدصشد،تحداکث ت2تعدست

ا ت.(

USB فرمت کردن درایو فلش
سرااوتفهشتUSBتراتفقطتدصادتدصتاانتس  زص ت)ص ح ت96(تف متتکناد.ت

سرااوتفهشتUSBتک تسرتس  زصایتساز تف متتشد تدصشدتممکنتا تتد ت
سر  یتکصرتنکند.

توجه

عملیات فرمت تمامی اطالعات قبلی موجود را از بین می برد. مطمئن شوید درایو فلش 
USB که شما فرمت می کنید، حاوی اطالعات مهم نباشد. این احتیاط را مد نظر داشته 

باشید، بخصوص زمانی که چند درایو فلش USB متصل شده است.

برای محافظت از داده ها )محافظت در برابر نوشتن(
د ایتجهوگا یتاگتپصکتشدنت هویتساس تاصیتمهم،تاگت اژگیتمحصفظتت
سرتد اد تنوش نتد ایتام تسرااواصیتفهشتUSBتا   صس تکناد.تاگ تساس ت
اصتراتر یتسرااوتفهشتUSBتذخا  تمیتکناد،تح مًصتقصدهاتتمحصفظتتسرت

د اد تنوش نتراتغا فعص تکناد.

خاموش کردن دستگاه
 ق یتس  زص تراتخصموشتمیتکناد،تد ر یتکنادتس  زص تسرتحص ت

س    یتد تسرااوتفهشتUSBتنبصشد،تاعنیتسرتحص تپخش/ضبطتاصتانجصمت
کصراصیتمدا اتتفصالت)مصنندتذخا  ،تکپیتاصتحذفت تف مت(.تاگ تاانت

کصرتراتنکنادتممکنتا تتس  زص ت تساس تاصتخ ابتشوند.ت
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USB فرمت کردن درایو فلش

دصتا اص تاکتسرااوتفهشتUSB،تپاصمیتنمصاشتساس تمیتشوست تاگتشمصتمیتخواادتک تسرااوتفهشتUSBترات
ف متتکناد.تسرتاانتصورت،تف متتکناد.

توجه
عملیات فرمت تمامی اطالعات قبلی 

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

توجه
پخشت بک،تآانگت تمول یتپداصتدصتش  عت

ف متتک سنتم وقفتمیتشوس.

توجه
 (NO) [H]د ایتلغوتعمهاصتتف مت،تسکم ت

راتفشصرتسااد.

یک درایو فلش USB را برای فرمت کردن به [USB TO DEVICE] وصل کنید.  1

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2
TAB [F] USB ← [J] UTILITY ← TAB [ F] MENU 1 ← [FUNCTION]

۴
٣

از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب درایو مورد نظر برای فرمت کردن از لیست درایو انتخاب   3
کنید.

عالمتتUSB 2 ،USB 1تدس  تد ت عداستسرااواصیتان خصدیتنمصاشتساس تمیتشوس.

دکمه [H] (FORMAT) را فشار دهید تا درایو فلش USB را فرمت کنید.  4

دکمه [G] (YES) را فشار دهید تا فرمت انجام شود.  5

تأیید میزان حافظه باقیمانده
میت وانادتمازانتحصفظ تدصقامصند تسرااوتفهشتUSBتراتدصتفش سنتسکم  [F] (PROPERTY)تد ر یتکناد.

USB انتخاب فایل ها در درایو فلش

دصتفش سنتسکم ت[USB]تمیت وانادتد تفصالتاصیتذخا  تشد تسرتسرااوتفهشتUSBتس    یتساش  تدصشاد.

دصتا   صس تاگتسکم تاصیت[A] – [C]ت ت[F] – [H]تس   تمورستنظ تراتان خصبتکنادت پستدصتفش سنتاکیتاگت
سکم تاصیت[A]ت صت[J]تفصالتاصتراتان خصبتکناد.
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 [USB TO HOST] ،[USB TO DEVICE]( iPhone/iPad اتصال به یک پایانه 
)MIDI و

دصتا اص تاکتس  زص تاوشمندتمصنندتiPhone or iPadتمیت وانادتاگت نوعتعمهک ساصیتمو اقیتس  زص ت
ا   صس تکناد.تدصتا   صس تاگتادزاراصیتکصرد سیتسرتس  زص تاوشمند صنتمیت وانادتاگتعمهک ساصایتراحتت

ا   صس تکنادت تداش  تاگتاانتس  زص تلذتتدب اد.
میت وانادتد تاکیتاگتاانتر شتاصتا اص تراتد ق ارتکناد.ت

 اگتط اقتآساپ ورتLANتدیت امت)UD-WL01،تد تصورتتجداگصن تف  خ  تمیتشوس(تد تپصاصن 	 
[USB TO DEVICE]تم التکناد.

اگتط اقترادطتUSB MIDIتد ایتiPhone/iPod touch/iPadت)i-UX1ت تساز تموارس،تد تصورتت	 
جداگصن تف  خ  تمیتشوس(تد تپصاصن ت[USB TO HOST]تم التکناد.

اگتط اقترادطتMIDIتد ایتiPhone/iPod touch/iPadت)i-UX1،تد تصورتتجداگصن تف  خ  تمیت	 
شوس(تد تپصاصن تاصیتMIDIتم التکناد.

ممکنتا تتد تا صستمنطق تشمص،تاانت  اه تاصیتجصنبیتسرتس   ستنبصشند. *ت

د ایتاطالعتاگتجزئاصتتسردصر تا اص تاص،تد ت"iPhone/iPad Connection Manualت)سف  چ تراانمصيت
ا اص تiPhone/iPad(ت تقسمتت اژگیتاصیتپاش ف  ت)ص ح ت200(تم اجع تکناد.

د ایتاطالعتسردصر تس  زص تاصیتاوشمندت تادزاراصیتکصرد سیتپاش ف  ،تد تص ح تگا تد  اد:
/http://www.yamaha.com/kbdapps

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

ایجاد شود.

توجه
 تتقبلتاگتا   صس تاگتپصاصن 	 

[USB TO DEVICE]،تح مصت"موارست
اح اصطتسرتانزصمتا   صس تاگتپصاصن ت

[USB TO DEVICE]"تراتسرتص ح ت95 
مطصلع تکناد.

تت ق یتاگتاانتس  زص تام ا تدصتد نصم تایت	 
سرتiPhone/iPadتا   صس تمیتکناد،ت

 وصا تمیتکنامت"Airplane Mode"ترات
ذرتiPhone/iPadتر یت"ON"ت ت"Wi-Fi"ت
راتر یت"ON"تدزذارادت صتصدایتاضصفیت

سرتن اج تد ق اریتار بصطتااجصستنشوس.

اتصال به یک )پایانه [USB TO HOST]( کامپیوتر 
دصتا اص تکصمپاو  تد تپصاصن ت[USB TO HOST]تمیت وانادتساس تاصیتدانتاانتس  زص ت تکصمپاو  تراتاگت

ط اقتMIDIتمن قلتکناد.تد ایتاطالعتاگتجزئاصتتسردصر تا   صس تاگتکصمپاو  تدصتاانت  اه ،تد 
Computer-related Operationsت)عمهک ساصيتم  بطتدصتکصمپاو  (تسرت بت صاتتم اجع تکناد.

USBکصدلت

توجه
از یک کابل USB نوع AV با طول کمتر 
از 3 متر استفاده کنید. نباید از کابل های 

USB 3.0 استفاده کنید.

توجه
تت ق یتکصدلتUSBتراتد ایتار بصطتدانت	 

س  زص ت تکصمپاو  تخوستا   صس تمیت
کناد،تمطمئنتشوادتک تار بصطتمس قامت
دوس ت تاگتااچتاصبتUSBتعبورتنمیت

کند.
تتس  زص تدعدتاگتمدتتکو صایتاگتااجصست	 

ار بصطتUSB،تان قص تراتش  عتمیتکند.
تتد ایتاطالعصتتم دوطتد تم احلترا ت	 

انداگیتن متافزار،تد تراانمصیتکصرد ت
امصنتن متافزارتم اجع تکناد.
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)[OUT]/[IN] MIDI پایانه های( MIDI اتصال به دستگاه های خارجی
اگتپصاصن تاصیتMIDI [IN]/[OUT]ت تکصدلتاصیتا  صندارستMIDIتد ایتا اص تس  زص تاصیتMIDIتخصرجیت)ص ح تکهاد،ت نظامتکنند ت والیت

 تساز تموارس(تا   صس تکناد.

MIDI INت............تپاصمتاصیتMIDIتراتاگتاکتس  زص تMIDIتساز تسراصفتتمیتکند.ت	 
MIDI OUTت........تتپاصمتاصیتMIDIتااجصستشد ت و طتس  زص تراتد تاکتس  زص تMIDIتساز تمن قلتمیتکند.	 

MIDI OUT

MIDIان قص ت

 MIDIسراصفتت
)پخش(

MIDI IN

MIDI OUT

MIDIس  زص ت

MIDI IN

د ایتاطالعتسقاقتاگت نظامصتتMIDIتمصنندتکصنص تاصیتان قص /سراصفتتسرتس  زص ،تد تقسمتت اژگیتاصیت
پاش ف  ت)ص ح ت194(تم اجع تکناد.

توجه
 MIDIد ایتساش نتاطالعصتتکهیتاگت

 نحو تا   صس تمؤث تاگتآن،تد ت"اصو ت
ا لا تMIDI"تم اجع تکنادتک تمیت وانادتآنت

راتاگت بت صاتتسانهوستکناد.

ویژگی های پیشرفته 
د تقسمتت اژگیتاصیتپاش ف  تسرتاانتسف  چ تراانمصتمصلک، بخش 10 مراجعه کنید.

:MIDI تنظیمات[I] MIDI ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]
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 سایر عملکردها
– انجام تنظیمات کلی و استفاده از ویژگی های پیشرفته –

ظرامهودارفوپعظ،اطلم–ا ما هدلفهسار حتاجا بز راهدا نناظترگهنا ر ئیاشدنا
 تت.ا ننامو رظاشهملا هدلفهسا و–ااسرهدا یابعا لاظترگهنا أثلعام–ا ذ رید،ا

افچهلنا هدلفهساظقلقابع دارفوپعظاهداخهص.اافچهلناجنا –ااهدا نوهظا ههدنا
کلمع ریامهیهداتبکااه،اآاهگااهاجامولر–اکداها ر ئیاشدنا ید.

مراحل اصلی
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.   1

TAB [E][F] MENU 1/MENU 2 ← [FUNCTION]

یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای فراخوانی صفحه عملکرد دلخواه فشار دهید.  2
بع دا طالعا ما نهپیاظرااعاصمحیاچیا هردام–ا و یلدا یوهزاظالد،ابیاللستارفوپعظاظراصمحیا209امع جعیا هلد.

از دکمه های TAB [F][E] برای فراخواندن صفحه مورد نظر استفاده کنید.  3
تنظیمات را برای انجام کارهای مختلف تغییر دهید.  4

بع دا طالعا مامحلاظترعت–ابیا طالرهساظقلقابیاللستارفوپعظاهاظراصمحیا209امع جعیا هلد.
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یادداشت
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11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ویژگی های پیشرفته

صداها

سبک ها

آهنگ ها

USB پخش کننده/ضبط کننده صدای

مولتی پدها

حافظه رجیستر

گام های شرقی

کنسول ترکیب

اتصال ها

سایر عملکردها

یابنده موزیک
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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.

مثاًل با صدای "Saxophone" اگر در هر لگاتو یک C و سپس یک D بزنید، 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 Guitar" و پخش قوی یک نت D، نت D صای 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.Art به بهترین شکل، پنجره اطالعات را فراخوانی کنید 
)دکمه [6 ] (INFO) را در صفحه نمایش انتخاب صدا فشار دهید(

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! بهره مند هستند و پر از جزئیات دقیق و Yamaha این صداهای آکوستیک نیز از فن آوری پیچیده
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 List" در 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 List" در 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 118 مراجعه 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 MegaVoice شامل اصواتی از تکنیک های اجرای مختلف می باشد. در دستگاه 
های متداول، سازهای متفاوتی که دارای آن اصوات هستند ممکن است با MIDI و نواختن بصورت 
ترکیبی، جلوه مورد دلخواه را فراخوانی کنند. اما اکنون با MegaVoice ها، 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 MIDI بسیار 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.

MegaVoice ها در پوشه "MegaVoices" در صفحه نمایش انتخاب صدا هستند. برای اطالع از 
دستورالعمل های مربوط به انتخاب MegaVoice ها، به "انتخاب GM&XG یا سایر صداها" در 

صفحه 104 مراجعه کنید.

توجه  !S.Art وMegaVoices با 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.

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

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&XG یا سایر صداها
این دستگاه صداهایی دارد که به خصوص برای پخش سبک مناسب هستند و با XG/GM سازگاری دارند. این صداها را نمی توانید 

مستقیمًا 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.

دکمه PART SELECT مربوط به قسمت مورد نظر برای استفاده را فعال کنید.  1
دکمه های انتخاب گروه صدا را فشار دهید )بجز دکمه های [ORGAN FLUTES] و [EXPANSION/USER]( تا صفحه   2

نمایش انتخاب صدا نشان داده شود.

دکمه [8 ] (UP) را برای فراخوانی گروه بندی های صدا فشار دهید.  3

٣۴

دکمه [2 ] (P2) را برای نمایش دادن صفحه 2 فشار دهید.  4

دکمه مورد نظر را از [A] - [J] فشار دهید تا صفحه انتخاب صدای مربوط به صداهای GM&XG، صداهای GM2 و دیگر   5
موارد نشان داده شود.

توجه   پوشه "موارد قبلی" را می توانید در این صفحه مشاهده کنید. این پوشه حاوی صداهای صفحه کلید قبلی Yamaha است )مثل PSR-A2000( که از نظر داده با سایر مدل ها 
سازگار است.

توجه   پوشه "MegaVoices" حاوی MegaVoice ها )صفحه 103( است. 

صدای دلخواهتان را انتخاب کنید.  6
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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(.

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

از دکمه [A] برای انتخاب "TOUCH RESPONSE 1" استفاده کنید.  2

٢

٣

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

از دکمه های [1 ]، [ 2] و [4 ]–[ 7] برای تنظیم پاسخ لمس استفاده کنید.  3

/[1 ]
[2 ]

TOUCH.نوع پاسخ لمس را تعیین می کند

HARD 2: نیاز به نواختنی نیرومند و قوی برای تولید میزان صدای باال دارد. بهترین برای 
نوازندگانی با لمس قوی و سنگین.

HARD 1: نیاز به نواخت با قدرت متوسط برای تولید میزان صدایی باال دارد.

MEDIUM: پاسخ لمس استاندارد.

SOFT 1: با نواختنی مالیم میزان صدایی باال را تولید می کند.

SOFT 2: میزان صدای نسبتا باالیی را حتی با نواختنی سبک و ضعیف تولید می کند. 
بهترین برای نوازندگانی با لمس سبک و ضعیف.

[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
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ایجاد تنظیمات دقیق برای هارمونی/آرپژو
با استفاده از آن می توانید تنظیماتی دقیق انجام دهید، از جمله تنظیم سطح صدا. 

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  1
[B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

با استفاده از دکمه های [1 ]–[ 6] می توانید گروه هارمونی/آرپژو و نوع دلخواه را انتخاب کنید.  2

٣٢

از دکمه های [7 ] (DETAIL) برای فراخوانی پنجره تنظیم دقیق استفاده کنید.  3
از دکمه های [3 ]–[ 8] برای ایجاد تنظیمات مختلف هارمونی/آرپژو استفاده کنید.  4

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. 

وقتی از صداهایی خاص استفاده می کنید، مثل Organ که در آن TOUCH SENSE DEPTH در صفحه نمایش  نکته 
VOICE SET )صفحه 114( روی 0 تنظیم می شود، میزان صدا تغییر نمی کند.
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/[4 ]
[5 ]

ASSIGN*.قسمتی از صفحه کلید را مشخص می کند که جلوه به آن تخصیص داده می شود

"PART ON/ اعمال می کند که در آن )RIGHT 1/2( جلوه را روی بخشی :AUTO
"OFF فعال است. اگر گروه هارمونی/اکو انتخاب شده باشد و هر دو قسمت روشن 

باشند، قسمت RIGHT 1 بر قسمت RIGHT 2 دارای اولویت است.

MULTI: این 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 1 پخش 

می شود و هارمونی ها )جلوه ها( به قسمت های RIGHT 1 و RIGHT 2 تقسیم 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 1: جلوه را روی قسمت انتخابی اعمال می کند )RIGHT 1 یا 
)RIGHT 2

توجه  وقتی گروه "هارمونی" انتخاب شده است، قسمتی از صفحه کلید که روی MONO و LEGATO تنظیم شده است و 
برای صدا انتخاب می شود )صفحه 114( به صورت خاموش در نظر گرفته می شود. مثاًل وقتی راست 1 روی 

LEGATO (MONO) و راست 2 روی POLY تنظیم شده است و هر دو قسمت روشن هستند، با فعال کردن دکمه 
[HARMONY/ARPEGGIO] جلوه هارمونی فقط روی قسمت راست 2 اعمال می شود.

[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 "ON" تنظیم 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(.

 ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] را می توانید در صفحه نمایش فراخوانی شده از طریق Arpeggio Hold و Arpeggio Quantize توجه  تنظیم مربوط به عملکرد 
TAB [E][F] CONFIG 2 ← [J] UTILITY )صفحه 204( انجام 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 SFX و پخش صوتی اجرا می شوند(. این ویژگی در هنگام پخش PSR-A3000 در کنار سایر آالت موسیقی یا سی دی 

صوتی بسیار مفید است.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.   1
TAB [E] MASTER TUNE ← [E] MASTER TUNE/SCALE TUNE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

از دکمه های [4 ]/[ 5] برای تنظیم دقیق گام های 0.2 هرتزی استفاده کنید.  2
هر دو دکمه [] و [] )از 4 یا 5( را همزمان فشار دهید تا مقادیر به تنظیمات کارخانه برگردند که 440 هرتز 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.

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

از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب مقیاس دلخواه استفاده کنید.  2

تنظیم هرکدام از نت ها برای مقیاس انتخابی 
فعلی نمایش داده می شود.

 انواع مقیاس های از پیش تنظیم شده

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 16 تا 18 میالدی مورد توجه بوده است. هاندل، در میان بقیه 

از این مقیاس استفاده کرده است.

،WERCKMEISTER 
KIRNBERGER

مقیاس کامپوزیت سیستم های Werckmeister و Kirnberger را 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.

12psra3000_fa_om.indb   108 7/22/2015   1:27:40 PM



109 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

اها
صد

1

تنظیمات زیر را در صورت نیاز تغییر دهید.  3

[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.

/[3 ]
[4 ]

TUNE نت مورد نظر را انتخاب کنید و با استفاده از دکمه های [3 ] با استفاده از دکمه های
[ 4] آن را به صورت سنتی تنظیم کنید.

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 SETTING می توانید نت را انتخاب کنید.

–[5 ]
[8 ]

PART SELECT.تنظیم می کند که آیا تنظیم مقیاس برای هر بخش انجام شده است یا خیر

توجه  برای ثبت تنظیم مقیاس در حافظه رجیستر، حتمًا مورد مقیاس را در صفحه نمایش محتوای حافظه رجیستر که با استفاده از دکمه [MEMORY] نشان داده شده است، عالمت 
بزنید.

تغییر بخش تخصیص داده شده دکمه های تغییر حالت
می توانید تعیین کنید دکمه های TRANSPOSE [-]/[+] روی کدام بخش اعمال شوند. 

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

از دکمه [B] برای انتخاب "TRANSPOSE ASSIGN 4" استفاده کنید.  2
دکمه های [4 ]/[ 5] را برای انتخاب تخصیص قسمت مورد نظر فشار دهید.  3

KEYBOARD بر سرعت پخش صدای صفحه کلید، پخش سبک ) که توسط [+]/[-] TRANSPOSE دکمه های
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.فقط بر سرعت پخش آهنگ تأثیر می گذارند [+]/[-] TRANSPOSE دکمه های

MASTER.بر سرعت کلی پخش دستگاه تأثیر می گذارند بجز پخش صدا [+]/[-] TRANSPOSE دکمه های

این تخصیص را می توانید از طریق صفحه نمایش داده شده توسط دکمه های TRANSPOSE [-]/[+] تأیید 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.

دکمه [ASSIGN] را برای فراخوانی صفحه نمایش LIVE CONTROL فشار دهید.   1

٢

٢

٣
X+

Y+

Y-

X-

از دکمه های [A]/[B] یا [1 ]–[ 8] برای انتخاب شماره عملکردهای دلخواه برای تغییر )از 2 تا 8( استفاده کنید.  2
عملکردهای تغیر زیر و بمی صدا و مادوالسیون همیشه به شماره 1 تخصیص داده می شوند و سایر عملکردها را نمی توانید تخصیص 

دهید.

دکمه [I] (ASSIGN) را برای فراخوانی صفحه نمایش PARAMETER ASSIGN فشار دهید.   3

۴

از دکمه های [2 ]–[ 4] برای جهت های افقی (X) و از دکمه های [5 ]–[ 7] برای جهت های عمودی   4
(Y) و انتخاب عملکردهای مورد نظر برای تعیین استفاده کنید. 

برای اطالع درباره عملکردهای موجود به صفحه 111– 112 مراجه کنید.

دکمه [EXIT] را برای بستن پنجره PARAMETER ASSIGN فشار دهید.  5
در صورت لزوم مراحل 2 تا 5 را برای تغییر عملکرد سایر شماره ها تکرار کنید.  6

توجه  تنظیمات در این قسمت حتی با خاموش شدن دستگاه نیز حفظ می شوند.
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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, 2 و LEFT( اعمال می شود. حداکثر محدوده تغییر ریزی صدا را می 
 ← TAB [E][F]  TUNE ← [MIXER/EQ] :توانید در صفحه کنسول ترکیب تغییر دهید

[H] PITCH BEND RANGE

نکته:  درحین نواختن سبک و بسته به تنظیم سبک، ممکن است جلوه تغییر صدای ریز روی قسمت LEFT اعمال نشود.

Modulation در صفحه نمایش CONTROLLER جلوه های مادوالسیون را اعمال می کند که در صفحه
VOICE SET )صفحه 115( روی نت های نواخته شده روی صفحه کلید تنظیم می شوند. این 

حالت به صورت پیش فرض روی قسمت های RIGHT1, 2 و LEFT کاربرد دارند. می توانید 
تنظیم کنید جلوه های کنترل شده توسط دسته کنترل به صورت مستقل اعمال شوند یا روی همه 

← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] :قسمت های صفحه کلید اعمال نشوند 
← TAB [F] KEYBOARD/PANEL ← [D] CONTROLLER 

.[A]/[B] 2 MODULATION (+), 3 MODULATION (-)

نکته: درحین نواختن سبک و بسته به تنظیم سبک، ممکن است جلوه مادوالسیون روی قسمت LEFT اعمال نشود.

Voice/Filter/Cut/R1,R2 و 2 تنظیم می کند. جابجا کردن اهرم کنترل در RIGHT1 فرکانس قطع فیلتر را برای قسمت های
جهت + باعث می شود صدا شفاف تر شود.

Voice/Filter/Res/R1,R2 و 2 تنظیم می کند.  جابجا کردن اهرم کنترل در RIGHT1 طنین صدا را برای فیلتر قسمت های
جهت + باعث می شود صدا قوی تر شود.

Voice/Filter/R1,R2 و/یا 2 تنظیم می RIGHT1 فرکانس قطع فیلتر را برای فیلتر و شفافیت صدا را برای قسمت های
کند تا زیری یا تن صدا تغییر کند. Voice/Filter/R1

Voice/Filter/R2

Voice/Attack/R1,R2 و/یا 2 به RIGHT1 مدت زمان )زمان اتک( را از هنگام نواخته شدن کلید تا زمانی که قسمت
حداکثر سطح برسد، تنظیم می کند. برای افزایش، دسته کنترل را به سمت + حرکت دهید. Voice/Attack/R1

Voice/Attack/R2

Voice/Release/R1,R2 و/یا RIGHT1 مدت زمان )زمان رهاسازی( را از هنگام رها کردن کلید تا زمانی که قسمت های
2  کم کم ساکت می شوند، تنظیم می کند. برای افزایش، دسته کنترل را به سمت + حرکت دهید. Voice/Release/R1

Voice/Release/R2

Voice/Atck,Rls/R1,R2 و/یا 2 را تنظیم می کند.  برای افزایش هر دو RIGHT 1 زمان اتک و رهاسازی قسمت های
پارامتر، دسته کنترل را به سمت + حرکت دهید. Voice/Release/R1

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.

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 1 یا 2، عبارت 1 یا 2، بم/پد، آکورد 2 غیرفعال می کند و فقط آکورد 1 در 

پایان روشن می ماند. اگر دسته کنترل را در جهت – حرکت دهید، کانال ها به ترتیب پد عبارت 1 
یا 2، آکورد 1 یا 2، بم، ریتم 1 تغییر می کند و فقط ریتم 2 در 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 50% مقدار تمپوی پیش

فرض تا 150% است. بازگرداندن دسته کنترل روی قسمت وسط باعث بازنشانی تمپو روی مقدار 
پیش فرض می شود.

<No Assign>.هیچ عملکردی تنظیم نشده است

12psra3000_fa_om.indb   112 7/22/2015   1:27:41 PM



113 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

اها
صد

1

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 USER( یا درایو فلش USB ذخیره کنید و بعدًا آن را فراخوانی کنید. 

صدای دلخواه را انتخاب کنید ) غیر از صدای فلوت ارگ(.  1
صداهای فلوت ارگ دارای روشی متفاوت از مراحل ویرایش توصیف شده در اینجا دارد. برای دستورالعملهای مربوط به ویرایش 

صداهای فلوت ارگ به صفحه 118 مراجعه کنید.

در صفحه نمایش انتخاب صدا، دکمه [5 ] (VOICE SET) را در MENU 1 فشار دهید تا صفحه نمایش تنظیم صدا   2
فراخوانی شود.

از دکمه های TAB [F][E] برای فراخواندن صفحه تنظیمات مرتبط استفاده کنید.  3
برای اطالع درباره پارامترهای موجود در هر صفحه، به "Editable Parameters in the VOICE SET Displays" در صفحه 114 

مراجعه کنید.

۵

۴

٣

در صورت لزوم از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب مورد دلخواه )پارامتر( استفاده کنید تا با استفاده از دکمه های  4 
[1 ]–[ 8] بتوانید صدا و همان پارامتر را ویرایش کنید.

دکمه [D] (COMPARE) را برای مقایسه صدای ویرایش شده با صدای اصلی )ویرایش نشده( فشار دهید.

دکمه [I] (SAVE) را برای ذخیره صدای ویرایش شده فشار دهید.  5
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن، به صفحه 28 مراجعه 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.

٠
۶۴ ١٢٧

۶۴

١٢٧

٠
۶۴ ١٢٧

۶۴

١٢٧

TOUCH SENSE DEPTH
منحنی قدرت نواختن را بر اساس میزان قدرت نواخت 

تغییر می دهد )با تنظیم افست بر روی 64(

قدرت نواخت واقعی برای 
ایجاد کننده نواخت

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

آفست = 127 )+127(عمق = 127 )دو بار(
آفست = 96 )+64(

آفست = 64 )معمولی(

آفست = 32 )-64(

آفست = 0 )-127(

به آفست 
بستگی دارد

به آفست 
بستگی دارد

عمق = 64 )معمولی(

عمق = 32 )نیمه(

عمق = 0

قدرت نواختن دریافتی 
)سرعت واقعی کلید(

قدرت نواختن دریافتی 
)سرعت واقعی کلید(

DEPTH: حساسیت در برابر قدرت نواختن را تعیین می کند، یا اینکه صدا در واکنش به 
شدت نواختن شما چه تغییری می کند.

OFFSET: مقداری را که بوسیله آن سرعت نواختن دریافتی را با سرعت واقعی جلوه 
تنظیم می شود را تعیین می کند.

/[4 ]
[5 ]

PART OCTAVE محدوده اکتاو صدای ویرایش شده را در اکتاوها به باال یا پایین منتقل می کند. وقتی صدای
 R1/R2 استفاده می شود، پارامتر RIGHT 1-2 ویرایش شده برای هر یک از بخش های

قابل استفاده است. وقتی صدای ویرایش شده به عنوان بخش LEFT استفاده می شود، پارامتر 
LEFT در 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 VOICE EFFECT [MONO] روی صفحه نیز می توانید این تنظیم را 

انجام دهید.

[7 ]MONO TYPE تنظیم شده است، عملکرد نت های MONO هنگام نواختن با لگاتو و زمانی که صدا روی
صداهای کم شونده را تعیین می کند، مثل گیتار.

وقتی NORMAL انتخاب می شود، صداهای نت بعدی بعد از نت قبلی متوقف می شوند. 
وقتی LEGATO انتخاب می شود، صدای نت پخش شده قبلی حفظ می شود و گام به گام نت 

بعدی تبدیل می شود.
توجه این پارامتر برای صداهای Super Articulation ،Organ Flute و Drum/SFX Kit در دسترس نیست و عملکرد آن 

مشابه تنظیم معمولی در هنگام انتخاب این صداها است.
توجه وقتی LEGATO انتخاب می شود، بسته به تنظیمات صفحه، عملکرد )بجز آنچه در اینجا توصیف شد( ممکن است با 

حالت NORMAL فرق کند.

[8 ] PORTAMENTO
TIME

وقتی صدای ویرایش شده روی MONO تنظیم 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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 CONTROLLER صفحه
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.

[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.

[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(.

  SOUND صفحه
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.

میزان صدا

فرکانس نمونه برداری

محدوده نمونه 
برداری

این فرکانس ها توسط فیلتر فرکانس )گام(
"عبور داده می شوند."

[2 ] HARMO. 
)محتوای هارمونیک(

قدرتی را تعیین می کند به فرکانس نمونه 
برداری )رزونانس( داده می شود و بر 

روی BRIGHT تنظیم می شود )به 
نمودار مراجعه کنید( مقادیر باالتر باعث 

تولید جلوه قویتری می شود.

میزان صدا

فرکانس )گام(

رزونانس
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EG
تنظیمات EG )تولید 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

ATTACK DECAY RELEASE زمان

کلید روشن 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

زمان

SPEED

DELAY

DEPTH

[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.

 EFFECT/EQ صفحه
1 REVERB DEPTH/CHORUS DEPTH/DSP DEPTH/PANEL SUSTAIN

/[1 ]
[2 ]

 REVERB
DEPTH

عمق پژواک را تنظیم می کند.

/[3 ]
[4 ]

 CHORUS
DEPTH

عمق کورس را تنظیم می کند.

[5 ]DSP ON/OFF.خاموش یا روشن باشد DSP تعیین می کند که جلوه
با استفاده از دکمه VOICE EFFECT [DSP] روی صفحه نیز می توانید این تنظیم را انجام 

دهید.

[6 ]DSP DEPTH.را تنظیم می کند DSP عمق
اگر می خواهید نوع DSP را دوباره انتخاب کنید، می توانید آن را در منوی "DSP 2" که در 

صفحه 117 توضیح داده شده، انجام دهید.

[7 ] PANEL 
SUSTAIN

وقتی دکمه EFFECT [SUSTAIN] را 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

/[1 ] 
[2 ]

CATEGORY.را انتخاب می کند. یک نوع را بعد از انتخاب یک گروه انتخاب کنید DSP گروه و نوع جلوه

/[3 ] 
[4 ]

TYPE

 [6 ] VARIATION
ON/OFF

حالت متغیر DSP را برای صدای انتخابی روشن یا خاموش می کند. با استفاده از دکمه 
VOICE EFFECT [.DSP VARI] روی صفحه نیز می توانید این تنظیم را انجام دهید. 

/[5 ]
[7 ]

DETAIL را برای ویرایش [7 ] را برای ویرایش مقدار پارامتر استاندارد و دکمه [5 ] دکمه
مقدار پارامتر تغییر فشار دهید.

–[2 ] 
[4 ]

PARAMETER.را برای تنظیم شدن انتخاب می کند DSP پارامتر متغیر

–[5 ] 
[6 ]

VALUE.را تنظیم می کند DSP مقدار پارامتر واریاسیون

3 EQ
فرکانس و بهره مربوط به باندهای باال و پایین EQ را مشخص می کنند. از دکمه های [2 ]–[ 4] برای باند EQ پایین و از 

دکمه های [5 ]–[ 7] برای باند EQ باال استفاده کنید.

 HARMONY/ARP صفحه
 [B] HARMONY/ARPEGGIO ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION] مشابه فراخوانی صفحه از طریق 

)صفحه های 106–107(، به استثنای موارد زیر:

• جزئیات تنظیم شده از طریق دکمه های [7 ] (DETAIL) در باالی صفحه نشان داده می شود. 
• دکمه های [D] (COMPARE) و [I] (SAVE) در دسترس هستند )به مراحل 4 تا 5 در صفحه 113 مراجعه کنید(. 

غیر فعال کردن انتخاب خودکار تنظیمات صدا )جلوه ها و سایر موارد(.
هر صدا به تنظیم پارامتر VOICE SET پیش 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 کنید. مثاًل اگر شما می خواهید صدا را تغییر ولی جلوه مشابه قبل را حفظ کنید، پارامتر EFFECT را بر روی OFF تنظیم کنید ) در 

صفحه نمایش زیر توضیح داده شده است(.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  1
[F] VOICE SET FILTER ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

از دکمه های [A]/[B] را برای انتخاب بخش صفحه کلید استفاده کنید.  2

٢

٣
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از دکمه های [4 ]–[ 7] برای روشن یا خاموش کردن هر مورد برای بخش انتخابی استفاده کنید.  3
وقتی دکمه روی ON تنظیم 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 .منطبق است SOUND و COMMON ،CONTROLLERبا تنظیمات پارامتر صفه های

[5 ]EFFECT.منطبق است EFFECT/EQ با تنظیمات پارامتر 1 و 2 در صفحه

[6 ]EQ.منطبق است EFFECT/EQ با تنظیمات پارامتر 3 در صفحه

[7 ]HARMONY/
ARPEGGIO

با صفحه HARMONY/ARP منطبق 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.

صدای فلوت ارگ دلخواه را انتخاب کنید.  1
دکمه [ORGAN FLUTES] را فشار دهید.  1-1

دکمه [I] (PRESET) را برای فراخوانی صفحه انتخاب صدا فشار دهید.  1-2
یکی از دکمه های [A] تا [J] را برای انتخاب صدای دلخواه فشار دهید.  1-3

دکمه VOICE SET( [5 ]( را برای فراخوانی صفحه نمایش VOICE SET فشار دهید.  2
 (EFFECT/EQ یا VOLUME/ATTACK ،FOOTAGE) برای فراخواندن صفحه تنظیمات [E][F] TAB از دکمه های  3

استفاده کنید. 
برای اطالع درباره پارامترهای موجود در هر صفحه، به 45 و 119 مراجعه کنید.

ویرایش صدای فلوت ارگ  4
دکمه [PRESET( ]I( را برای فراخوانی صفحه انتخاب صدای فلوت ارگ فشار دهید.  5

صدای ویرایش شده تان را ذخیره کنید.  6
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن، به صفحه 28 مراجعه 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.

 FOOTAGE صفحه
به صفحه 45 مراجعه کنید.
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اها
صد

1

 VOLUME/ATTACK صفحه

[1 ]VOLUME سطح صدای کلی فلوت های ارگ را تنظیم می کند. میله گرافیکی بزرگتر، سطح صدای
بیشتری دارند.

[2 ])پاسخ( RESP. تأثیر می گذارد، بر اساس کنترل های )بر هر دو قسمت اتک و رها کردن صدا )صفحه 116
FOOTAGE باعث 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
[F]/[G]( و عمق ویبراتو )دکمه [H]( کنترل می شوند.

[4 ]MODE ،FIRST در حالت .EACH و FIRST :یکی از دو حالت را انتخاب می کند MODE کنترل
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 EACH اتک به طور مساوی برای تمام نت ها بکار می رود

–[5 ]
[7 ]

میزان سطح صدای اتک فلوت ارگ را تعیین می کنند. 4'، 2-3/2' و 2' افزایش یا کاهش ’2 ،’2/3 2 ،’4
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.

  EFFECT/EQ صفحه
 PANEL در صفحه 116 توضیح داده شده اند بجز اینکه "EFFECT/EQ" در صفحه VOICE SET پارامترهای مشابه پارامترهای

SUSTAIN برای صداهای فلوت ارگ موجود نیستند.

مشابه صفحه 
.FOOTAGE
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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. 

Cm

C

Cm7

C7
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.

برای آکورد مینور هفت، همزمان کلید 
ریشه و هر دو کلید سیاه و سفید سمت 

چپش را فشار دهید.

برای یک آکورد هفتم، 
همزمان کلید ریشه و کلید سفید سمت 

چپش را 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 فعال است [ACMP] به شما امکان می دهد با فشردن نت ها آکورد را مشخص کنید و هنگامی که
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 121 مراجعه 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 اصواًل 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. 

"Al" به معنای "هوش مصنوعی" است. توجه 
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انواع آکورد در حالت انگشت گذاری شناسایی می شوند

نمایش برای ریشه "C"صداگذاری معمولی*نام آکورد ]مخفف[
1+81+8C1+8

1+51+5C1+5

[M] 5+3+1ماژورC

6C6+5+(3)+1[6] ششم

[M7] 7+(5)+3+1ماژور هفتCM7

[M7b5] 3+1ماژور هفت هم سطح با پنج+b5+7CM7(b5)

[M7(#11)] 7+5+4#+3+(2)+1ماژور هفت بعالوه شارپ یازدهCM7(#11)
5Cadd9+3+2+1بعالوه نه ])افزودن 9([

[M7_9] 7+(5)+3+2+1ماژور هفت نهCM7(9)

6C6(9)+(5)+3+2+1شش نه [9_6]

[(b5)] 3+1هم سطح پنج+b5Cb5
[aug] 5#+3+1زیاد شدهCaug

[7aug] 5#+3+1هفت زیاد شده+b7C7aug

[M7aug] 7+5#+(3)+1ماژور هفت زیاد شدهCM7aug

[m] 1مینور+b3+5Cm

[m6] 1مینور شش+b3+5+6Cm6

[m7] 1مینور هفت+b3+(5)+b7Cm7

[m7b5] 1مینور هفت هم سطح پنج+b3+b5+b7Cm7(b5)
[m(9)] 2+1مینور بعالوه نه+b3+5Cm add9

[m7(9)] 2+1مینور هفت نه+b3+(5)+b7Cm7(9)

[m7(11)] (2)+1مینور هفت یازده+b3+4+5+(b7)Cm7(11)

[mM7b5] 1مینور ماژور هفت هم سطح پنج+b3+b5+7CmM7(b5)
[mM7] 1مینور ماژور هفت+b3+(5)+7CmM7

[mM7(9)] 2+1مینور ماژور هفت نه+b3+(5)+7CmM7(9)

[dim] 1کم شده+b3+b5Cdim

[dim7] 1هفت کم شده+b3+b5+6Cdim7

b7C7+(5)+3+1هفت [7]

[7sus4] 5+4+1هفت معلق چهار+b7C7sus4

b7C7(9)+(5)+3+2+1هفت نه [(9)7]

b7C7(#11)+5+4#+3+(2)+1ماژور هفت بعالوه شارپ یازده [(#11)7]
b7C7(13)+6+(5)+3+1هفت بعالوه یازده [(13)7]

[7b5] 3+1هفت هم سطح پنج+b5+b7C7(b5)

[7(b9)] 1هفت هم سطح نه+b2+3+(5)+b7C7(b9)

[7(b13)] 5+3+1هفت بعالوه سیزده هم سطح+b6+b7C7(b13)

b7C7(#9)+(5)+3+2#+1هفت شارپ نه [(#9)7]
[sus4] 5+4+1چهار معلقCsus4

[sus2] 5+2+1یک بعالوه دو بعالوه پنجCsus2

b2+2Cancel+1لغو

* نکات عنوان شده در پرانتز را می توانید حذف کنید.

2
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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.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  1
[G] STYLE SETTING ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

از دکمه های [C] و [1 ]–[ 8] برای هر تنظیم استفاده کنید.  2

[C]STOP ACMP خاموش باشد، شما می توانید آکوردها [SYNC START] روشن بوده و [ACMP] زمانیکه
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.

OFF: آکورد نواخته شده در قسمت آکورد به صدا در نمی آید.

STYLE: آکورد نواخته شده در قسمت آکورد از طریق صداها برای کانال پد و کانال صدای 
بم سبک انتخاب شده پخش می شود.

FIXED: آکورد نواخته شده در قسمت آکورد بوسیله صداهاي مشخص شده بدون در نظر 
گرفتن سبک انتخاب شده به صدا در می آید.

وقتی سبک انتخابی حاوی MegaVoice باشد، ممکن است در نتیجه تنظیم آن روی "STYLE"، صداهای  توجه 
غیرمنتظره ای پخش شود.

وقتی آهنگی را ضبط می کنید، آکورد شناسایی شده از طرق پخش توقف همنوازی را می توانید بدون توجه به  توجه 
تنظیم این قسمت ضبط کنید. لطفًا توجه داشته باشید که هنگام تنظیم روی "STYLE"، صدای پخش شده و داده های 

آکورد هر دو ضبط می شوند و فقط داده های آکورد هنگام تنظیم روی "OFF" یا "FIXED" ضبط خواهند شد.

/[1 ]
[2 ]

 DYNAMICS
CONTROL

نحوه تغییر صدای پخش سبک را بسته به قدرت پخش تعیین می کند.

OFF: صدا بدون توجه به قدرت پخش بدون تغییر باقی می ماند.

NARROW: صدا در محدوده باریک و ظریف، تغییر می کند. 

MEDIUM: صدا در محدوده متوسط، تغییر می کند.

WIDE: صدا در محدوده وسیع، تغییر می کند.

12psra3000_fa_om.indb   122 7/22/2015   1:27:44 PM



123 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

 ها
ک

سب

2

/[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 STOP] روشن 
باشد و مقداری غیر از "OFF" برای 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.

/[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 "OFF" تنظیم 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-D در داده های سبک موجود نباشد، نزدیکترین قسمت به صورت 
خودکار انتخاب می شود. برای مثال، زمانیکه MAIN D در سبک انتخاب شده موجود نباشد، 

MAIN C فراخوانی خواهد شد.

[7 ]TEMPO با این کار تعیین می شود آیا در هنگام تغییر سبک ها، تنظیم تمپوی سبک تغییر می کند یا
خیر.

LOCK: تنظیم تمپوی قبلی همیشه حفظ می شود.

HOLD: در 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.

RESET: تمپو همیشه برای سبک انتخابی به تمپوی پیش فرض تغییر حالت می دهد.

[8 ]PART ON/OFF تعیین می کند که آیا با تغییر سبک ها، وضعیت روشن/خاموش کانال سبک تغییر می کند یا
خیر.

LOCK: وضعیت خاموش/روشن کانال های سبک قبلی همیشه حفظ می شود.

HOLD: در 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.

RESET: تمام کانالهای سبک را بر روی روشن تنظیم می کند.
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ذخیره تنظیمات اصلی در تنظیمات تک لمسی
 USER می توانید تنظیمات صفحه اصلی را در تنظیمات تک لمسی ذخیره کنید. تنظیم تک لمسی جدید ایجاد شده به صورت یک سبک در درایو

یا درایو فلش USB ذخیره می شود و می توانید به عنوان بخشی از آن سبک، تنظیم تک لمسی را فراخوانی کنید.

سبک دلخواه را برای ذخیره تنظیم تک لمسی انتخاب کنید.  1

تنظیمات صفحه دلخواه را انجام دهید مانند تنظیمات مربوط به صدا و جلوه ها.  2

دکمه [MEMORY] را در قسمت REGISTRATION MEMORY فشار دهید.   3
صفحه نمایش REGISTRATION MEMORY CONTENTS  نمایش 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 ONE TOUCH SETTING [1]–[4] را فشار دهید که می خواهید تنظیمات صفحه تان روی آن ذخیره   4
شود.

پیامی نمایش داده می شود. اگر مطمئن هستید می خواهید تنظیمات فعلی را برای دکمه انتخابی ذخیره کنید، دکمه [F] (YES) را فشار 
دهید. اگر می خواهید تنظیمات را تغیر دهید، دکمه [G] (NO) را فشار دهید، سپس مراحل 2 تا 4 را به صورت لزوم تکرار کنید.

برای دکمه های ONE TOUCH SETTING که تنظیمات صفحه اصلیتان روی آنها ذخیره نشده اند، تنظیمات OTS سبک اصلی حفظ می شود.  توجه 

دکمه [F] (YES) را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب سبک و ذخیره تنظیمات تک لمسی به عنوان سبک فشار دهید.  5
برای اطالع از جزئیات درباره عملکرد ذخیره کردن، به صفحه 28 مراجعه 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
سبک دلخواه را برای استفاده به عنوان پایه سبک اصلی انتخاب کنید.  1

صفحه نمایش ایجاد کننده سبک را فراخوانی کنید.  2
[A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION]

از صفحه BASIC، یک قسمت را انتخاب کنید.   3
 )اگر صفحه نمایش RECORD در قسمت پایینی صفحه نشان داده می شود، دکمه [EXIT] را فشار دهید.( دکمه [A] را برای انتخاب

"1 قسمت" فشار دهید و سپس از دکمه های [3 ]/[ 4] برای انتخاب یک قسمت استفاده کنید. 
کارهای زیر را در صورت نیاز انجام دهید.

•  اگر سبکی را کاماًل جدید و از ابتدا ساخته اید، دکمه [C] (NEW STYLE) را برای فراخوانی سبک جدید خالی فشار دهید. 
•  برای قسمت فعلی، طول الگو را از طریق دکمه های [5 ]/[ 6] انتخاب کنید. بعد از انتخاب، دکمه [D] (EXECUTE) را 

فشار دهید تا طول خاص را وارد کنید. 
•  برای کل سبک فعلی از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب "TEMPO/BEAT 2" استفاده کنید سپس تمپو را از طریق دکمه های 

[3 ]/[ 4] و امضای زمان را از طریق دکمه های [5 ]/[ 6] تنظیم کنید.

نکته حتی وقتی یک سبک وجود را ویرایش می کنید، تغییر امضای زمان )BEAT( باعث می شود داده ها از همه قسمت ها حذف شود و الزم است سبک را از ابتدا ایجاد 
کنید.

4 الگوی مبدأ را برای هر کانال ایجاد کنید. 
ضبط سریع در صفحه BASIC )صفحه 126(  •

این روش به شما اجازه می دهد که سبک را به آسانی تنها با نواختن صفحه کلید ضبط کنید. 
ضبط مرحله ای در EDIT )صفحه 130(  •

به شما امکان می دهد هر نت را به صورت جداگانه وارد کنید. 
ایجاد سبک در ASSEMBLY )صفحه 130(  •

به شما امکان می دهد الگوهای مختلفی را از سایر سبک های از پیش تنظیم شده یا سبک هایی که قباًل ایجاد کرده اید، کپی 
کنید. 

5 داده های کانال از قبل ضبط شده را ویرایش کنید. 
ویرایش داده های کانال در صفحه های GROOVE )صفحه 132(، CHANNEL )صفحه 134( و EDIT )صفحه 130(   •

به شما امکان می دهد احساس ریتمیک، حالت رقمی و قدرت نواخت یا دیگر موارد را تغییر دهید.
ویرایش پارامترهای SFF در PARAMETER )صفحه 135(  •

به شما امکان می دهد پارامترهای SFF )فرمت فایل سبک( مرتبط با کانال های از قبل ضبط شده را ویرایش کنید.
ویرایش قسمت ریتم در صفحه BASIC با استفاده از عملکرد تنظیم درام )صفحه 140(  •

به شما امکان می دهد قسمت ریتم سبک را ویرایش کنید، مانند تغییر صداهای هرکدام از وسیله ها به صورت جداگانه.
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مراحل 3 تا 5 را به دلخواه تکرار کنید.   6
7 دکمه [I] یا SAVE( [J]( را در هرکدام از صفحه ها فشار دهید تا سبک ایجاد شده ذخیره شود.

برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه 28 مراجعه 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 BASIC می 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 مکررًا 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 127( و پاک کردن 
)صفحه های 127، 129( را استفاده کنید. برای مثال، اگر شما ضبط کردن را با یک بخش MAIN دو-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 1 تا 2 �
مرحله زیر در مورد مرحله 4 در مراحل اصلی در صفحه صفحه 125 کاربرد دارد. 

هنگامی که دکمه REC CHANNEL( [F]( را پایین نگهداشته اید، از صفحه BASIC دکمه [ 1] یا [ 2] را فشار   1
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 Kit را 

انتخاب کنید. بعد از انتخاب کردن، دکمه [EXIT] را 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 RHY1، هر صدایی بجز صدای فلوت ارگ را می توانید برای ضبط مورد استفاده قرار دهید.

برای کانال RHY2، فقط Drum/SFX Kits را می توانید برای ضبط مورد استفاده قرار دهید. 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه برای هر صدای Drum/SFX باید کدام کلید را بنوازید، به "Drum/SFX Kit List" در Data List )لیست داده ها(  ها در وب سایت  توجه 

مراجعه کنید.

3 دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را برای شروع ضبط فشار دهید. 
با پخش داده های ضبط شده قبلی، از دکمه [1 ]–[ 8] 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 [J] (DELETE) را پایین نگهداشته اید، یکی از دکمه های 
[1 ]–[ 8] )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.   4
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.

دور 1 حلقه

درام بم

درام بم

درام بم

درام تله

درام تله
Hi-Hat

دور 2 حلقه

دور 3 حلقه

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 [E] (RHY CLEAR) را 

پایین نگهداشته اید، کلید مربوطه را از روی صفحه کلید فشار دهید.

دکمه [START/STOP] را برای توقف پخش فشار دهید.   5
اگر می خواهید نت های بیشتری اضافه کنید، دوباره دکمه [START/STOP] را فشار دهید تا ضبط ادامه پیدا کند. 

دکمه [ 1] یا [ 2] مربوطه را برای غیرفعال کردن ضبط فشار دهید.  6
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 7 در صفحه 126(.
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ضبط در کانال های بم، آکورد 1 تا 2، پد و عبارت �
مرحله زیر در مورد مرحله 4 در مراحل اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. 

هنگامی که دکمه [F] (REC CHANNEL) را پایین نگهداشته اید، از صفحه BASIC دکمه های [3 ]–[ 8] را فشار   1
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 [G] (YES) را 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 مجددًا 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 [3 ]–[ 8] را فشار دهید تا صفحه انتخاب صدا فراخوانی شود، سپس صدای دلخواه را انتخاب کنید. بعد از 

انتخاب کردن، دکمه [EXIT] را 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/SFX را می تواید برای ضبط کردن مورد استفاده قرار دهید. 

عبارتی را در CM7 ضبط 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 136( روی CM7 تنظیم می شود. به این معنی است که باید یک الگوی مبدأ 
را با استفاده از یک مقیاس CM7 ضبط 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 CM7 آن را بشنوید. برای اطالع از جزئیات به قسمت زیر مراجعه 

کنید.
فقط تن های مقیاس CM7 را در زمان ضبط BASS و کانال های PHRASE ) بطور مثال C ،D ،E ،G ،A وB( بکار ببرید.  •

.)B و C ،E ،G استفاده کنید ) بطور مثال PADو CHORD فقط از تن های آکورد در زمان ضبط کانال های  •

C R C C R C
C = نت آکورد
C،R = نت توصیه شده

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 CM7 تنظیم شده است، این قوانین را دنبال کنید. 

• وقتی اینترو )مقدمه( را ضبط می کنید، بررسی کنید عبارت ضبط شده به درستی به مقیاس C منتهی شود. 
• وقتی قسمت پایانی را ضبط می کنید، بررسی کنید عبارت ضبط شده با مقیاس C شروع شود یا به دقیقًا 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 CM7 تنظیم شده است، می توانید این مورد را روی هر کلید یا 

آکورد دلخواهی تنظیم کنید. از دکمه های TAB [][] برای فراخوانی صفحه PARAMETER استفاده کنید و PLAY ROOT و 
CHORD را روی ریشه یا نوع آکورد دلخواه و مورد نظرتان تنظیم کنید. فراموش نکنید هنگامی که آکورد مبدأ را از حالت پیش فرض 

CM7 به آکوردی دیگر تغییر می دهید، نت های آکورد و نت های توصیه شده نیز تغییر می کنند. برای اطالع از جزئیات به 
صفحه 136 مراجعه کنید. 

3 دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را برای شروع ضبط فشار دهید. 
به دلیل اینکه داده های ضبط شده قبلی پخش می شوند، از دکمه های [1 ]–[ 8] 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 [J] (DELETE) را پایین نگهداشته اید، یکی از دکمه های 

[1 ]–[ 8] )کانال دلخواه( را فشار دهید. 

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   4
شروع کنید. 

دکمه [START/STOP] را برای توقف پخش فشار دهید.   5
اگر می خواهید نت های بیشتری اضافه کنید، دوباره دکمه [START/STOP] را 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:   •
1( از دکمه های TAB [][] برای فراخوانی صفحه PARAMETER استفاده کنید. 

2(  دکمه [F] (REC CHANNEL) را فشار دهید تا صفحه  فراخوانی شود، سپس از دکمه های [ 1] یا [ 8] برای روشن/
خاموش کردن کانال دلخواه استفاده کنید.

3(  دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را برای شروع پخش فشار دهید. 
4( در صفحه PARAMETER، گزینه های PLAY ROOT و CHORD را 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. 

دکمه [3 ]–[ 8] مربوطه را برای غیرفعال کردن ضبط فشار دهید.   6
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 7 در صفحه 126(.
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(EDIT) ضبط مرحله ای
این قسمت در مورد مرحله 4 از عملکرد اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. بعد از انجام یک انتخاب و انجام سایر تنظیمات در صفحه 

BASIC، صفحه نمایش STEP RECORD را با دنبال کردن دستورالعمل های زیر فراخوانی کنید، سپس ضبط مرحله ای را انجام دهید. 

1(  هنگامی که دکمه [F] (REC CHANNEL) را پایین نگهداشته اید، از صفحه BASIC دکمه های [1 ]–[ 8] را فشار دهید تا کانال 
دلخواه به عنوان هدف ضبط انتخاب شود. 

2( از دکمه TAB [] برای فراخوانی صفحه EDIT استفاده کنید. 
3(  اگر عبارت ".SYS/EX" در محل منطبق با دکمه [F] نشان داده می شود، دکمه [F] را برای فراخوانی صفحه ویرایش کانال فشار دهید. 

4(  دکمه [G] (STEP REC) را برای فراخوانی صفحه نمایش STEP RECORD فشار دهید.

مراحل ضبط مرحله ای در ایجاد کننده سبک به طور خاص مشابه مراحل موجود در ایجاد کننده آهنگ )صفحه های 152 تا 155( است 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 BASIC تعیین کننده محل عالمت "پایان" است. مثاًل اگر یک قسمت از چهار اندازه را انتخاب کنید یا طول الگو را در صفحه 

BASIC روی "4" تنظیم 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 BASIC تنظیم کنید. در صفحه EDIT امکان 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 152–155 مراجعه کنید. برای اطالع درباره صفحه EDIT )در ایجاد 
کننده آهنگ به آن صفحه نمایش لیست رویداد گفته می شود( به صفحه 165 مراجعه کنید.

(ASSEMBLY) ایجاد سبک
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 4 در مراحل اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. بعد از انتخاب یک بخش و عالمت گذاری سایر 

تنظیمات در صفحه BASIC، دستورالعمل های زیر را اجرا کنید.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.   1
TAB [E][F] ASSEMBLY ← [A] STYLE CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION]

در صورت لزوم، قسمت مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید.   2
حتی اگر قسمت مورد نظر برای ویرایش قباًل در صفحه BASIC انتخاب شده باشد، می توانید این قسمت را در این صفحه نیز تغییر دهید. 

دکمه انتخاب دلخواه را در این صفحه فشار دهید تا پنجره SECTION فراخوانی شود، سپس دکمه [8 ] (OK) 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 [6 ]/[ 7] برای انتخاب یک فیل استفاده کنید، سپس دکمه [8 ] (OK) را فشار دهید.
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مقدمه 4 و پایان 4 را 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. توجه 

الگوی منبع کانال خاص را با الگوی یک سبک دیگر جایگزین کنید.  3
،٣-١
٣-٢

۴-٣

٣-٣

 ،]D[–]A[
 ]I[–]F[
دکمه ها

کانال دلخواه را انتخاب کنید تا از طریق دکمه های [A]–[D] و [F]–[I] جایگزین شوند.   1-3
دکمه مشابه کانال انتخابی را فشار دهید تا صفحه نمایش انتخاب سبک فراخوانی شود.  2-3

سبک دلخواه را انتخاب کنید سپس دکمه [EXIT] را فشار دهید تا به صفحه نمایش اصلی برگردید.  3-3
قسمت مورد نظر و کانال سبک انتخابی را از طریق دکمه های [2 ]–[ 5] انتخاب کنید.   4-3

 STYLE CONTROL [START/STOP] صدا را با الگوی منبع تعیین شده جدید و از طریق فشردن دکمه  5-3
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 ASSEMBLY، از دکمه های 

[6 ]/[7 ] (PLAY TYPE) برای انتخاب نوع استفاده کنید.

SOLO: کانال انتخاب شده را در صفحه ASSEMBLY پخش می کند. هر کانالی که در صفحه نمایش RECORD واقع در صفحه   •
BASIC بر روی ON تنظیم شده است، به صورت همزمان پخش می شود.

ON: کانال انتخاب شده را در صفحه ASSEMBLY پخش می کند. هر کانالی که در صفحه نمایش RECORD واقع در صفحه   •
BASIC بر روی چیزی غیر از OFF تنظیم شده باشد، به صورت همزمان پخش می شود.

OFF: کانال انتخاب شده را در صفحه ASSEMBLY بیصدا می کند.  •

به دلخواه مرحله 3 را برای یک کانال دیگر تکرار کنید.   4
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 7 در صفحه 126(.
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(GROOVE) ویرایش حس ریتم
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 BASIC یا دکمه صفحه ویرایش کنید. دستورالعمل های زیر در مورد مرحله 5 در مراحل اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. 

١

١

٢

در صفحه GROOVE از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید، سپس داده ها را با استفاده از دکمه   1
های [1 ]–[ 8] 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 Groove برای تمام کانال های قسمت انتخاب شده در صفحه BASIC کاربرد دارد.

/[1 ]
[2 ]

 ORIGINAL
BEAT

ضربه هایی را که در زمانبندی گروو بکار برده شده را مشخص می کند. به بیان دیگر، اگر 
"BEAT 8" انتخاب شده باشد؛ زمانبندی Groove )شکاف( برای نت های 8 تایی به کار برده 
می شود؛ اگر "BEAT 12" انتخاب شده باشد؛ زمانبندی گروو برای سه تایی های نت 8 تایی 

به کار برده می شود.
/[3 ]
[4 ]

 BEAT 
CONVERTER

در حقیقت زمانبندی ضربه ها ) در باال در پارامتر ORIGINAL BEAT مشخص شده 
است( را به مقادیر انتخاب شده تغییر می دهد. برای مثال زمانیکه ORIGINAL BEAT بر 
روی "BEAT 8" تنظیم شده و BEAT CONVERTER بر روی "12" قرار داشته باشد، 
تمام نت های 8 تایی در قسمت به زمانبندی سه تایی نت 8 تایی جابجا می شوند. مبدل ضربه 
"16A" و "16B" که زمانیکه ORIGINAL BEAT بر روی "Beat 12" قرار دارد ظاهر 

می شود، متغیرهایی از تنظیمات نت 16 تایی پایه هستند.

/[5 ]
[6 ]

SWING ORIGINAL یک حس "تاب" را با جابجایی زمانبندی ضربه های پشتی بر اساس پارامتر
 "8 BEAT" روی ORIGINAL BEAT باال تولید می کند. برای مثال اگر مقدار 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 "A" تا "E" درجات مختلفی از تاب را ایجاد 

می کند که "A" زیرترین و"E" قوی ترین است.
/[7 ]
[8 ]

FINE طیفی از "الگوهای" شکاف را انتخاب می کند تا در مورد قسمت انتخابی اعمال شود. تنظیمات
"PUSH" باعث می شود که ضربه های معینی زود نواخته شود، در حالیکه تنظیمات 

"HEAVY" باعث تأخیر در زمانبندی ضربه هایی معین می شود. تنظیمات شماره دار 
)5،4،3،2( تعیین 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 "3" انتخاب شده باشد(. در تمام موارد، انواع "A" حداقل 

جلوه را تولید کرده، انواع "B" جلوه متوسطی را تولید کرده و انواع "C" حداکثر 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 Dynamics برای تمام کانال های 

قسمت انتخاب شده در صفحه BASIC کاربرد دارد.

/[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.

/[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 100% محدوده دینامیک
را باز کرده ، در حالیکه مقادیر کمتر از 100% آن را فشرده می کند.

[8 ]BOOST/CUT تمام مقادیر سرعت را در کانال/قسمت انتخاب شده، تقویت یا قطع می کند. مقادیر باالتر از
100% سرعت کلی را تقویت کرده، در حالیکه مقادیر زیر 100% آن را کاهش می دهد.

دکمه [D] (EXECUTE) را برای وارد کردن ویرایش های هر صفحه نمایش فشار دهید.  2
مقادیر نشان داده شده در پارامترهای STRENGTH ،EXPAND/CMP وBOOST/CUT به صورت درصدی از آخرین مقدار تنظیم 

شده نشان داده می شوند. 
بعد از اینکه عملیات تکمیل شد، این دکمه به "UNDO" تغییر می کند و اگر از نتیجه Groove یا Dynamics 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 7 در صفحه 126(.
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(CHANNEL) ویرایش داده های هر کانال
می توانید داده های ضبط شده را برای هر کانال در قسمت انتخاب شده فعلی در صفحه BASIC یا از طریق دکمه های صفحه ویرایش کنید. 

دستورالعمل های زیر در مورد مرحله 5 در مراحل اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. 

۵

٢ ٣

١

۴

در صفحه CHANNEL از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید.  1
1 QUANTIZE

مشابه ایجاد کننده آهنگ )صفحه 163( است، 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 .اندازه را در ناحیه مورد نظر برای کپی، مشخص می کند (LAST) و آخرین (TOP) اولین

[5 ]LAST

[6 ]DEST.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.

از دکمه های [1 ]/[2 ] (CHANNEL) برای انتخاب کانال مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.  2
کانالهای انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نمایش نشان داده می شوند.

از دکمه های [4 ]–[ 8] برای ویرایش داده استفاده کنید.  3
دکمه [D] (EXECUTE) را برای وارد کردن ویرایش های هر صفحه نمایش فشار دهید.  4

بعد از اینکه عملیات تکمیل شد، این دکمه به "UNDO" تغییر 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 7 در صفحه 126(.

12psra3000_fa_om.indb   134 7/22/2015   1:27:47 PM



135 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

 ها
ک

سب

2

(PARAMETER) انجام تنظیمات فرمت فایل سبک
فرمت فایل سبک (SFF) تمام همنوازی های خودکار Yamaha )پخش سبک( را در یک فایل واحد ترکیب می کند. با تنظیم پارامترهای مرتبط 

با SFF، با 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.

تبدیل نت از الگوی مبدأ
NTR )تبدیل از طریق تغییر ریشه آکورد( …صفحه 137  •
NTT )تبدیل از طریق تغییر نوع آکورد( … صفحه 137  •

تنظیم اکتاو نت های تبدیل شده
کلید زیاد )حد اکتاو باالیی در جابجایی نت(  •

حد نت )محدوده نت بین باالترین و پایین ترین نت ها(  •

سایر
RTR )نحوه تغییر گام نت در پاسخ به تغییرات آکورد(   •

این پارامترها را قبل از ضبط 
تنظیم کنید.

آکورد در حین عملکرد معمولی تغییر می کند

نت هایی با صدای واقعی

این پارامترها را بعد از ضبط 
تنظیم کنید.

دستورالعمل های زیر در مورد مرحله 5 در مراحل اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد. 

پارامترهایی که می توانید در اینجا تنظیم کنید با فرمت SFF GE سازگار هستند. به همین دلیل است که فایل های سبک ایجاد شده در این وسیله را می توانید فقط در دستگاه هایی  توجه 
پخش کنید که با SFF GE سازگار باشند. 

در صفحه PARAMETER از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب منوی ویرایش استفاده کنید.  1
برای اطالع از جزئیات مربوط به منوی ویرایش، به صفحه های 136–139 مراجعه کنید.

٢ ٣

١
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از دکمه های 2 ]/[1 ][ (CHANNEL) برای انتخاب کانال مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.  2
کانال های انتخاب شده در باال گوشه چپ صفحه نمایش نشان داده می شوند.

از دکمه های [3 ]–[ 8] برای ویرایش داده استفاده کنید.  3
برای اطالع از جزئیات مربوط به پارامترهای قابل ویرایش، به صفحه های 136–139 مراجعه 

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 7 در 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 "Fm7" تنظیم کنید، عبارت اصلی ضبط شده شما )الگوی مبدأ( با مشخص 
کردن Fm7 در حین اجرای معمولی شروع می شود. CM7 )ریشه آکورد مبدأ = C و نوع آکورد مبدأ = M7( به 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 C باشد:

C = نت های آکورد
C،R = نت های توصیه شده

 "SOURCE ROOT" پارامترهای این قسمت به جای ،NTT BASS: OFF و ROOT FIXED ،NTT: BYPASS :تنظیم شده اند NTR وقتی پارامترهای مربوط به کانال انتخابی روی توجه 
به "PLAY ROOT" تغییر می کنند. در این صورت می توانید با تغییر ریشه آکورد/نوع در حین پخش، صدای نهایی را بشنوید.

وقتی NTR روی GUITAR تنظیم می شود، تنظیمات این قسمت اعمال نمی شوند.  توجه 
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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 
 GUITAR روی NTR تنظیم شده است با نت ریشه بم پخش خواهند شد. وقتی ON روی

تنظیم شده است و این پارامتر روی ON است، فقط نتی که به صدای بم اختصاص داده شده 
است توسط نت ریشه بم پخش می شود. 

 NTT و ROOT FIXED ،NTT: BYPASS :تنظیم شده باشند NTR به دلیل اینکه کانال های ریتم نباید تحت تأثیر تغییرات آکورد قرار بگیرند، بررسی کنید پارامترهای روی توجه 
BASS: OFF. در این حالت، "SOURCE ROOT" به "PLAY ROOT" تغییر می کند.

NTR )قواعد جابجایی نت(

 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 ، E3 و 3G در 
کوک C تبدیل به 3A ،3F و 4C می شوند، زمانیکه آنها 

به F جابجا شوند.
زمانیکه یک 

 C آکورد ماژور
را می نوازید.

زمانیکه یک 
آکورد ماژور F را 

می نوازید.

ROOT FIXED نت تا حد امکان نزدیک به محدوده نت قبلی نگاه داشته می
 C 3 در کلیدG 3 وC ،E3 شود. بطور مثال، نت های
 F 3 می شوند، زمانیکه آنها بهA 3 وC ، F3 تبدیل به

جابجا شوند.
زمانیکه یک 

آکورد ماژور F را 
می نوازید.

زمانیکه یک 
 C آکورد ماژور

را می نوازید.

GUITAR این حالت مخصوص تغییر همنوازی های گیتار است. نت ها به آکورهای تقریبی پخش شده با
انگشت نگاری گیتار طبیعی جابجا می شوند.

NTT )جدول جابجایی نت(
وقتی NTR روی ROOT TRANS یا ROOT FIXED تنظیم می شود

BYPASS تنظیم شده باشد، جدول جابجایی برای تعویض هیچ ROOT FIXED بر روی NTR زمانیکه
نتی بکار نمی رود. زمانیکه NTR بر روی ROOT TRANS تنظیم 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 1 و عبارت
2 بکار ببرید.

CHORD 2 برای جابجا کردن بخش های آکورد مناسب است. این را برای کانال های آکورد 1 و آکورد
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 NTR روی GUITAR تنظیم می شود

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 NTT و NTR تبدیل شده اند. 

/[4 ]
[5 ]

HIGH KEY 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 

 NTR بعدی منتقل می کند. این تنظیمات تنها زمانی در دسترس است که پارامتر
)صفحه 137( بر روی "Root Trans." تنظیم شده باشد.

نمونه - زمانی که باالترین کلید F باشد.
تغییرات ریشه
تغییرات ریشه

[6 ] NOTE LIMIT
LOW

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(. 

مثال - هنگامی که پایین ترین نت C3 و باالترین نت D4 باشد.
تغییرات ریشه

نت های پخش شده

حد زیاد

حد کم

[7 ] NOTE LIMIT
HIGH

RTR 4 )قانون 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 4 در مرحله اصلی در صفحه 125 کاربرد دارد.

هنگامی که دکمه [F] (REC CHANNEL) را پایین نگهداشته اید، از صفحه BASIC دکمه [ 1] یا [ 2] را فشار دهید   1
تا کانال دلخواه برای ویرایش انتخاب شود.

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  توجه 
باشد.

۴ ۵ ۶ ٧

٢

١

١

دکمه [G] (DRUM SETUP) را برای فراخوانی پنجره DRUM SETUP فشار دهید.  2

در صورت لزوم دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را برای پخش قسمت ریتم فشار دهید.  3
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 [1 ]/[2 ] (NOTE) برای انتخاب نت مورد نظر برای ویرایش استفاده کنید.  4
می توانید با فشردن نت از روی صفحه کلید نیز آن را انتخاب کنید. توجه 

وسیله دلخواه را برای استفاده انتخاب کنید.  5
از دکمه های 4 ]/[3 ][ (INSTRUMENT) برای فراخوانی پنجره مربوط به انتخاب وسیله استفاده   1-5

کنید.

٢-۵

از دکمه های [2 ]–[ 7] به ترتیب برای انتخاب کیت، گروه و وسیله استفاده کنید.  2-5
دکمه [EXIT] را برای بستن پنجره فشار دهید.  3-5
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 ها
ک

سب

2

در صورت لزوم، میزان صدا و گام یا پن را با استفاده از دکمه های [5 ]–[ 7] تنظیم کنید.  6

در صورت لزوم، تنظیمات دقیق تری انجام دهید.  7
7-1  دکمه های [8 ] (DETAIL) برای فراخوانی پنجره تنظیم دقیق فشار دهید

٧-٢

  [7 ]/[6 ] برای انتخاب پارامتر استفاده کنید، سپس از دکمه های [5 ]–[3 ] از دکمه های  2-7
برای تنظیم مقدار استفاده کنید.

پارامترهای دارای "*" در لیست زیر نشان دهنده این امر هستند که این تنظیمات در این قسمت بر تنظیمات مرحله 6 تأثیر می 
گذارند.

Pitch Coarse*.برای تنظیم درشتی گام در هر نیم گام

Pitch Fine*.برای تنظیم زیری گام در گام های سنت
توجه: در مفاهیم موسیقی، هر "سنت" یک صدم هر نیم گام می باشد. )100 سنت برابر یک نیم گام است(.

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 فورًا سبب توقف صدای وسیله دیگر در همان گروه 
می شود. اگر روی 0 تنظیم 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 Sendبرای تنظیم عمق کورس

Variation Send .)DSP1( برای تنظیم عمق جلوه متغیر
وقتی پارامتر "Connection" روی "Insertion" در صفحه کنسول ترکیب 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 0 تنظیم شده باشد: هیچ جلوه ای در مورد این وسیله اعمال نمی   •
شود )درج خاموش(.

وقتی ارسال متغیر روی 1–127 تنظیم شده باشد: جلوه ها در مورد این وسیله اعمال می   •
شود )درج روشن(.

Key Assign XG حالت تخصیص کلید را تعیین می کند. این پارامتر فقط زمانی کاربرد دارد که پارامتر کیت
مربوط به "SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN" )به 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. 
چندگانه: هر صدایی کاماًل محو می شود حتی زمانیکه مرتبًا چند بار متوالی پخش شود.   •

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 Filter قدرتی را تعیین می کند به فرکانس نمونه برداری )رزونانس( داده می شود و بر روی
Cutoff در باال تنظیم شده است. مقادیر باالتر باعث تولید جلوه قویتری می شود.
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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. 

دکمه [EXIT] را برای بستن پنجره فشار دهید.  3-7

دکمه ]EXIT[ را برای بازگشت به پنجره DRUM SETUP فشار دهید.  8
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 7 در صفحه 126(.
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نهآ
گ
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ا
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آهنگ ها3

ویرایش تنظیمات نت موسیقی )اسکور(
براینمشآهدهننتنموسیقیناه گنانتخآبنشده،ندکمهن[SCORE]نرانفشآرندهید.نشمآنمینتوانیدننمآیشناسکورنرانبرناسآسندلخواهنخودنونمت آسبن

بآناولویتنهآینشخصینتغییرندهید.نایننت ظیمآتنحتیندرنصورتینکهنبرقنهمنخآموشنشود،نحفظنمینشود.
شمآنمینتوانیدنت ظیمآتنراندرنای جآنبهنع واننبخشینازنیکناه گنذخیرهنک ید.نبراینایننکآرنازن[FUNCTION]ن←نMENU 2 [F]نTABن←نSONG CREATOR [B]ن←ن توجه    

SETUPن[F][E]نTABناستفآدهنک ید.ننگآهنک یدنبهنصفحهن158.

ممکنناستنبستهنبهناه گینکهنبهنصورتنتجآریندرندسترسناست،ننمآیشناسکورنامکآننپذیرننبآشد. توجه   
اسکورنیکنفآیلنصوتینراننمینتواننمشآهدهنکردنزیراناسکورنت هآنبرناسآسنرویدادهآینMIDIنایجآدنشدهناست.ن توجه   

نمآیشننتندستنچپنرانفعآل/غیرنفعآلنمینک د.نبستهنبهنسآیرنت ظیمآت،نممکنناستنایننLEFT ON/OFF[ن1]
پآرامترنقآبلندسترسیننبآشدنونیآنبهنصورتنخآکسترینشدهنظآهرنشود.ندرنایننصورت،نبهن

صفحهنت ظیمآتندقیقنبرویدن)زیرنراننگآهنک ید(نونپآرامترنLEFT CHنرانبرنروینهرنکآنآلین
بهنغیرنازن"AUTO"نت ظیمنک ید.نیآنبهنصفحهن[FUNCTION]ن←ن1نMENUن[E]نTABن

←نSONG SETTING [H]ن←نGUIDE/CHANNELن[E]نTABنبرویدنونپآرامترن
2نTRACKنرانروینهرنکآنآلینبهنغیرنازن"OFF"ن)صفحهن147(ت ظیمنک ید.نپآرامترهآین

RIGHTن)پآرامترنبعدی(نونLEFTنراننمینتوانیدنبهنصورتنهمنزمآننخآموشنک ید.

نمآیشننتندستنراستنرانفعآل/غیرنفعآلنمینک د.نپآرامترهآینRIGHTنونLEFTن)بآال(نرانRIGHT ON/OFF[ن2]
نمینتوانیدنبهنصورتنهمنزمآننخآموشنک ید.

نمآیشناکوردنرانفعآل/غیرنفعآلنمینک د.ناگرناه گنانتخآبنشدهنشآملندادهنهآیناکوردننبآشد،نCHORD ON/OFF[ن3]
اکوردهآننمآیشندادهننمینشوند.

نمآیشنمتننترانهنرانفعآل/غیرنفعآلنمینک د.ناگرناه گنانتخآبنشدهنشآملندادهنهآینمتنننبآشد،نLYRICS ON/OFF[ن4]
متنناه گننمآیشندادهننمینشوند.نه گآمینکهناه گنحآوینرویدادهآینپدالناست،نفشآرندادنن

ایننکلیدهآنمینتواندنبهنجآیننمآیشنمتننترانهنهآ،نرویدادهآینپدالنراننمآیشندهد.ن

نمآیشننآمننتن)گآم(نرانفعآل/غیرنفعآلنمینک د.ننآمننتندرنسمتنچپننتنمشخصنشدهناست.نNOTE ON/OFF[ن5]
ه گآمینکهنفآصلهنمیآنننتنهآنبسیآرنکمنبآشد،ننشآنگرنممکنناستنبهنبهنگوشهنبآالنسمتنچپن

نتنم تقلنشود.نه گآمینکهناه گنحآوینرویدادهآینانگشتنگذاریناست،نفشآرندادننایننکلیدهآن
مینتواندنبهنجآیننمآیشننآمننت،نانگشتنگذارینراننمآیشندهد.

ه گآمینکهنروینONنت ظیمنشدهنبآشد،ننتنهآندرنصفحهننمآیشنبهنصورتنرنگین)C:نقرمز،نCOLOR ON/OFF[ن6]
D:نزرد،نE:نسبز،نF:ننآرنجی،نG:نابی،نA:نارغوانی،نوB:نخآکستری(ننمآیشندادهنمینشود.
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میزاننزومننمآیشننتنرانمشخصنمینک د.SIZE [ن7]

صفحهنت ظیمآتندقیقنرانفراخوانینمینک د.نقسمتنزیرنرانمالحظهنک ید.SET UP [ن8]

دکمه [8 ] (SET UP) را برای فراخوانی صفحه نمایش تنظیم جزئیات فشار دهید. می توانید با استفاده از دکمه های 
[1 ]–[ 6] و سپس فشردن دکمه [8 ] (OK) نوع نما را تنظیم کنید.

تعییننک یدنکدامیکنازنکآنآلنهآینMIDIندرندادهنهآیناه گنبراینبخشندستنچپ/دستنLEFT CH[ن1]
راستنبکآرنبردهنشدهناست.نایننت ظیمنبهنAUTOنبآزنمینگرددنزمآنیکهناه گنمتفآوتین

انتخآبنشدهنبآشد.

AUTO:نکآنآلنهآینMIDIندرناطالعآتناه گنبراینبخشنهآیندست-چپنوندست-
راستنبهنصورتنخودکآرنتخصیصنمیندهدن—نقطعآتنرانبهنهمآننکآنآلینکهندرن

[FUNCTION]ن←ن1نMENUن[E]نTABن←نSONG SETTING [H]ن←ن
GUIDE/CHANNEL [E]نTABن)صفحهن147(نمشخصنشدهناست،نت ظیمنمین

ک د.

1–16:نکآنآلنهآینخآصینازنMIDIن)1-61(نرانبراینهرنیکنازنبخشنهآیندستن
راستنوندستنچپنتخصیصنمیندهد.

OFFن)تنظبمات موجود تنها برای کانال چپ(:نهیچنکآنآلینرانبهنبخشندست-چپن
تخصیصننمیندهد.نایننصفحهننمآیشنمحدودهنکلیدهآیندستنچپنرانغیرنفعآلنمین

ک د.

RIGHT CH[ن2]

[ن3]/
[ن4]

 KEY 
SIGNATURE

ایننبهنشمآناجآزهنمیندهدنکهنتغییراتنگآمنهآینکوتآهنونبل دنصفحهنکلیدنراندرنمیآننیکناه گن
درننقآطنتوقفنواردنک ید.نایننم ونزمآنینمفیدنمینبآشدنکهناه گنانتخآبنشدهنداراینت ظیمآتن

مربوطنبهنگآمنهآینکوتآهنونبل دنصفحهنکلیدنبرایننمآیشنکتآبچهننتننبآشد.

ایننبهنشمآنامکآننک ترلنبرنروینوضوحننتنهآندرنکتآبچهننتنرانمیندهد،نبهنشمآناجآزهنمینQUANTIZE[ن5]
دهدنبآنجآبجآیینیآناصالحنزمآنب دینتمآمننتنهآیننمآیشندادهنشده،نانهآنراندرنیکنزمآننخآصن
نتندرنک آرنهمدیگرندرنیکنخطنقرارندهید.نمطمئننشویدنکهنکوچکتریننمقدارننتناستفآدهنشدهن

درناه گنانتخآبنشدهنبآشد.

نوعننآمننتنرانکهندرنسمتنچپننتندرنکتآبچهننتنمشخصنشدهناستنرانازنمیآننسهنگروهنNOTE NAME[ن6]
زیرنمشخصنمینک د.نت ظیمآتندرنای جآنه گآمینقآبلندسترسینهست دنکهنپآرامترنNOTEن

ON/OFFندرنبآالنروینONنت ظیمنشدهنبآشد.

A, B, C:ننآمننتنهآنبصورتنحروفن)B ،A ،G ،F ،E ،D ،C(نتعییننشدهناست.

Fixed DO:ننآمنهآیننتندرنسولفژنمشخصنشدهناستنوننتنCنروینDOنثآبتنشدهن
 ،Gن،Fن،Eن،Dن،C"است.نه گآمینکهنزبآننروینانگلیسینت ظیمنشدهنبآشد،ننتنهآین
A،نB"نهمیشهنبهنصورتن"Ti ،La ،So ،Fa ،Mi ،Re ،Do"نمشخصنمینشوند.ن

توجهنک یدنکهنمشخصنکردنننآمننتنبستهنبهنزبآننفعلین)صفحهن148(نفرقندارد.

Movable DO:ننآمهآیننتنمشخصنشدهندرنسولفشنبرناسآسنکلیدناه گنفعلینمشخصن
شدهناست.نبراینمثآل،نه گآمینکهنزبآننانگلیسینانتخآبنشدهنبآشد،ناگرنیکناه گن

درنکلیدنمآژورنDنانتخآبنشدهنبآشد،ننتنهآین"C# ،B ،A ،G ،F# ،E ،D"نبهن
صورتن"Ti ،La ،Sol ،Fa ،Mi ،Re ،Do"نمشخصنمینشوند.نتوجهنک یدنکهن

مشخصنکردنننآمننتنبستهنبهنزبآننفعلین)صفحهن148(نفرقندارد.
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 ویرایش تنظیمات نمایش ترانه/متن
براینمشآهدهنمتننترانهنهآینیکناه گنانتخآبینیآننوشتآر،ندکمهن[LYRICS/TEXT]نرانفشآرندهید.نمینتوانیدنت ظیمآتننمآیشنترانه/متنن

همچوننرنگنپسنزمی هنرانبهنصورتندلخواهنتغییرندهید.
ه گآمینکهنمتننترانهنهآنبهنهمنریختهنیآننآخوانآناست،نمینتوانیدنت ظیمآتنمربوطنبهنزبآننترانهنرانازن[FUNCTION]ن←نMENU 1نTAB [E]ن←نSONG SETTING [H]ن← توجه    

OTHERSن[F]نTABن)صفحهن148(نتغییرندهید.

ه گآمینکهنیکنفآیلننوشتآریندرنکآمپیوترنایجآدنمینک ید،نمطمئننشویدنکهنسطرهآینجدیدنرانبهنصورتندستینواردنمینک ید.نایننامرنضروریناستنزیرانسطرهآینجدیدنرانکهن توجه   
بهنصورتنخودکآرنایجآدنشدهناست،ننمینتوانندرنایننالتنموسیقینواردنکرد.ناگرنیکنجملهنازنصفحهننمآیشنفراترنبآشدنونبهنخوبیننمآیشندادهننشود،ننوشتآرنراناصالحنک یدنون

سطرهآینجدیدنرانبهنصورتندستینبهنانناضآفهنک ید.

صفحه نمایش متن
نوشتآرهآینایجآدنشدهندرنکآمپیونرنراننمآیشنمیندهد.ن

صفحه نمایش ترانه
ترانهنهآینموجودندرندادهنهآیناه گنراننمآیشنمیندهد.ن

ندکمهنهآین[1]ن
رانفشآرندهید

ندکمهن[ن5]/[ 6]نرانبراینفراخوانی
فآیلننوشتآرینفشآرندهید.

صفحهننمآیشنرانمیآنننمآیشنترانهنهآن)کهنترانهنهآیناه گندرنانننشآنندادهنمینشود(نونTEXT/LYRICSن[ن1]
صفحهننمآیشننوشتآرن)کهنیکنفآیلننوشتآریناستنکهنبآندکمهنهآین[5 ]/[ 6]ن

انتخآبنمین7نشود(،نتغییرنمیندهد.

 CLEARن[ن2]
)ت هآنزمآنینکهنیکن

فآیلننوشتآرینانتخآبن
شدهناست(

نوشتآرنرانازنصفحهننمآیشنپآکنمینک د.نایننعملیآتنخودنفآیلننوشتآرینرانحذفننمینک د،ن
بلکهنبآعثنمینشودنکهنهیچنفآیلننوشتآرینانتخآبنشدهننبآشد.ندرنصورتینکهنمینخواهیدن

نمآیشننوشتآرنرانبآزگردانید،نمجددًانفآیلنرانبآناستفآدهنازندکمهنهآین[5 ]/[ 6]ن
انتخآبنک ید.ن

[ن3]/
[ن4]

FIXED-16–28,
 PROPORTIONAL
 28–16-)ت هآنزمآنین
کهنیکنفآیلننوشتآرین

انتخآبنشدهناست(

نوعننوشتآرن)ثآبتنیآنمت آسب(نوناندازهنقلمنرانمشخصنمینک د.نثآبتنبرایننمآیشنمتننترانهن
هآیینم آسبناستنکهنبآننآمناکوردنهست د،نزیرانمحلننآمنهآنبهنترانهنهآینمربوطهن"ثآبت"نشدهن

است.نمت آسبنبرایننمآیشنمتننترانهنهآیینم آسبناستنکهننآمناکوردنیآننتنهآینتوضیحیندرن
اننوجودنندارد.ناعدادن16-28ننشآنگرناندازهنقلمنهست د.ن

[ن5]/
[ن6]

TEXT FILESنرانبراین[EXIT]صفحهنانتخآبنفآیلننوشتآرینرانفراخوانینمینک د.نپسنازنانتخآب،ندکمهن
بآزگشتنبهنصفحهننمآیشنمتننترانه/نوشتآرنفشآرندهید.ن

[ن7]/
[ن8]

BACKGROUNDامکآننمیندهدنتآنتصویرنپسنزمی هنصفحهننمآیشنمتننترانه/نوشتآرنرانتغییرندهید.نپسنازن
ت ظیم،ندکمهن[EXIT]نرانبراینبآزگشتنبهنصفحهننمآیشنمتننترانه/نوشتآرنفشآرندهید.

ه گآمینکهنتصویرنپسنزمی هندرناطالعآتناه گنمشخصنشدهنبآشد،نت ظیمآتنBACKGROUNDنراننمینتوانن توجه 
تغییرنداد.

برایناطالعآتندرنموردنفآیلنهآینتصویری،نبهنپآرامترنMAIN PICTUREندرنصفحهن206نمراجعهنک ید. توجه 
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استفاده از ویژگی های همنوازی خودکار در پخش آهنگ
زمآنیکهنیکناه گنونسبکندرناننواحدنپخشنمینشوند،نکآنآلنهآین9-16ندرندادهنهآیناه گنبآنکآنآلنهآینسبکنجآیگزیننمینشوندن—نبهنشمآن
اجآزهنمیندهدنبخشهآینهم وازینراندرنطولناه گنخودنب وازید.ننواختنناکوردهآنراندرنطولنپخشناه گنمطآبقندستورالعملهآیننشآنندادهنشدهن

درنزیر،نامتحآننک ید.

یک آهنگ را انتخاب کنید.  1  
یک سبک را انتخاب کنید.  2  

همچنان که دکمه SONG [J] (STOP) را پایین نگه داشته اید، دکمه [F/ K] (PLAY/PAUSE) را فشار دهید تا آغاز   3  
همزمان آهنگ را فعال کنید. 

دکمه STYLE CONTROL [ACMP] را برای روشن کردن عملکرد همنوازی خودکار فشار دهید، سپس دکمه   4   
[SYNC START] را برای آغاز همزمان همنوازی فشار دهید.

دکمه STYLE CONTROL [START/STOP] را فشار دهید یا آکوردها را در قسمت آکورد بنوازید.  5  
اه گنونسبکنشروعنبهننواختننمینک د.نه گآمینکهناکوردهآنرانمیننوازید،نفشآرندادنندکمهن[SCORE]نونروشننکردننCHORDن

)صفحهن143(نبهنشمآناجآزهنمیندهدنتآناطالعآتناکوردنرانمشآهدهنک ید.
زمآنیکهنشمآنیکناه گنونیکنسبکنراندرناننواحدنپخشنمینک ید،نمقدارنتمپونت ظیمنشدهندرناه گنبصورتناتومآتیکنموردناستفآدهنقرارنمینگیرد. توجه   

درنطولنپخشناه گ،نعملکردنراهناندازنمجددنسبکن)صفحهن112(نراننمینتوانناستفآدهنکرد. توجه   

زمآنیکهنپخشناه گنمتوقفنشد،نپخشنسبکننیزندرنهمآننزمآننمتوقفنمینشود.
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نهآ
گ

ه 
ا

3

پارامترهای مربوط به پخش آهنگ )عملکرد راهنما، تنظیمات کانال، تنظیمات 
تکرار(

ایننوسیلهنداراینطیفنوسیعینازنعملکردهآینپخشناه گنبودهن—نتکرارنپخش،نت ظیمآتنچ دنراه مآیینونغیره—کهنازنطریقنصفحهننمآیشن
زیرنقآبلندسترسنمینبآش د.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید. 
[FUNCTION]ن←نTAB [E] MENU 1ن← SONG SETTING [H]ن←نGUIDE/CHANNELنTAB[E][F]ننیآن

OTHERS

� GUIDE/CHANNEL صفحه

[B]/[A]GUIDE MODE.149نگآهنک یدنبهنصفحهن

[I] PHRASE MARK
REPEAT

ایننپآرامترنت هآنزمآنینقآبلندسترسیناستنکهناه گنفعلینحآوینعالمتنهآینعبآرتنبآشدنکهن
محلنهآینمشخصین)ازنمعیآرهآینمختلفی(نراندرناه گنمشخصنمینک د.نزمآنینکهنایننروین

ONنت ظیمنشدهنبآشد،نبخشنمربوطنبهنعالمتنعبآرتن)کهنازنطریقندکمهنهآینSONGن[G]ن
(REW)نون[H]ن(FF)نمشخصنشدهناست(نبهنصورتنتکرارینپخشنمینشود.نتوجهنک یدنکهن

ایننپآرامترنرانت هآنه گآمینکهنپخشناه گنمتوقفنشدهناست،نمینتوانیدنت ظیمنک ید.ن

[ن2]/
[ن3]

TRACK 2ندرندادهنهآیناه گنبهنبخشندست-چپنیآنMIDIایننپآرامترهآنمشخصنمینک دنکدامنکآنآلن
دست-راستنعملکردنراه مآنونعملکردناسکورناه گنتخصیصندادهنمینشود.نبهنعالوه،ن

ت ظیمآتنای جآنهمچ یننمشخصنمینک دنکدامنکآنآلنهآنبهندکمهنهآین[TR1]ن(1نTRACK)نون
[TR2]ن(2نTRACK)نتخصیصندادهنشدهناست.ن

[ن4]/
[ن5]

TRACK 1

[ن6]/
[ن7]

AUTO CH SETنم آسبنرانبراینMIDIنت ظیمنشود،نبهنصورتناتومآتیکنکآنآلنهآین"ON"ه گآمینکهنروین
بخشنهآیندست-راستنوندست-چپنکهندرندادهنهآیناه گنتجآرینازنپیشنبرنآمهنریزینشدهن

است،نتخصیصنمیندهد.نبهنطورنمعمولنایننبآیدنروین"ON" ت ظیمنشود.
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� OTHERS صفحه
[G]REPEAT MODE.روشنتکرارنپخشنرانمشخصنمینک د

OFF:نتمآمناه گنانتخآبنشدهنرانپخشنکرده،نسپسنمتوقفنمینشود.

SINGLE:نتمآمناه گنانتخآبنشدهنرانبصورتنتکرارینپخشنمینک د.

ALL:نتمآمناه گنهآینموجودندرنپوشهناه گنمشخصنشدهنرانبصورتنتکرارینپخشنمین
ک د.

RANDOM:نتمآمناه گنهآینموجودندرنپوشهناه گنمشخصنشدهنرانبصورتنتکرارینون
تصآدفینپخشنمینک د.

[I] FAST 
 FORWARD

TYPE

نوعنجلونبردننسریعنرانه گآمنفشردنندکمهن[H]ن(FF)ندرنطولنپخشناه گنمشخصنمین
ک د.

JUMP:نیکنبآرنفشآرندادننسریعندکمهن[H]نموقعیتنپخشنرانبدوننصدانروینمعیآرن
بعدینت ظیمنمینک د.ننگهنداشتنندکمهن[H]نبهنصورتنپیوستهنرونبهنجلونجآبجآنمینک د.

SCRUB:نفشآرندادننوننگهنداشتنن[H]نمیننوازدنوناه گنرانبآنبآنسرعتنبآالناجرانمین
ک د.

[ن2]/
[ن3]

LYRICS 
LANGUAGE

زبآنننمآیشندادهنشدهندرنصفحهننمآیشنترانهنرانمشخصنمینک د.

AUTO:نه گآمینکهنزبآنندرندادهنهآیناه گنمشخصنشدهنبآشد،نترانهنهآنبرنطبقنانننمآیشن
دادهنمینشود.نه گآمینکهنزبآنندرندادهنهآیناه گنمشخصننشدهنبآشد،نزبآننترانهنهآنبهن

ع واننبیننالمللیندرننظرنگرفتهنمینشود.

INTERNATIONAL:نترانهنهآیننمآیشندادهنشدهنرانبهنیکنزبآننغربیننمآیشنمیندهد.

JAPANESE:نترانهنهآیننمآیشندادهنشدهنرانبهنزبآننژاپ یننمآیشنمیندهد.

[ن4]/
[ن5]

QUICK STARTنبرنروینبرخینازندادهنهآیناه گنهآینموجودندرنبآزار،نت ظیمآتنمعی ینمربوطنبهناه گن
)مآن دنانتخآبنصدا،نسطحنصدا،نغیره(ندرناولینناندازه،نقبلنازندادهنهآیننتنهآینواقعینضبطن
شدهناست.نزمآنیکهنشروعنسریعنبرنروین"ON"نت ظیمنشدهنبآشد،ندستگآهنتمآمندادهنهآیناولیهن
غیرننتناه گنرانبآنبآالتریننسرعتنممکننخواندهنسپسنبصورتناتومآتیکناهستهنشدهنونبهن
تمپونم آسبندرناولینننتنمینرود.نایننبهنشمآناجآزهنمیندهدنکهنپخشنرانبآنحداکثرنسرعتن

ممکننونحداقلنمکثنبراینخواندنندادهنهآناغآزنک ید.

/[6 ]
[ن7]

.P.A.Tن)فنناورین
دستیآرناجرا(

نگآهنک یدنبهنصفحهن150.

تمرین صفحه کلید و آواز با استفاده از عملکرد راهنما

بآنعملکردنراه مآ،ندستگآهنزمآننب دینالزمنبرایناجرایننتنهآنراندرنصفحهناسکورنبراینسهولتنیآدگیریننمآیشنمیندهد.ناینندستگآهنهمچ ینن
داراینابزارهآیناسآنینبراینتمرینناوازناستنکهنبهنشمآناجآزهنمیندهدنزمآننب دیناجرایناه گنرانمطآبقنبآناجرایناوازتآننت ظیمنک ید.

آهنگ دلخواه را برای تمرین صفحه کلید یا آواز خواندن انتخاب کنید.  1  
صفحه نمایش تنظیمات را فراخوانی کنید.  2  

TAB[E] GUIDE/CHANNELن←ن[H] SONG SETTINGن←نTAB [E] MENU 1ن← [FUNCTION] 
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نهآ
گ

ه 
ا

3

از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب راهنمای دلخواه استفاده کنید.  3  

حالت های راهنما برای تمرین صفحه کلید
 	Follow Lights

زمآنیکهناینننوعنانتخآبنشدهنبآشد،نپخشناه گنمتوقفنشده،نم تظرنشمآنبرایننواختنننتنهآینصحیحنمینمآند.نزمآنیکهنشمآننتنهآنران
بصورتنصحیحننواختید،نپخشناه گنادامهنپیدانمینک د.ننورهآنراندنبآلنک یدنبراینسرینهآینYamaha Clavinovaنتوسعهندادهنشدهن

است.نایننعملکردنبراینمقآصدناموزشینونتمریننبوده،نبآنالمپنهآینتوکآرنبرنروینصفحهنکلید،ننتنهآیینرانکهنبآیدننواختهنشوندننشآنن
میندهد.نحتیناگرنPSR-A3000نداراینایننالمپنهآننبآشد،نشمآنمینتوانیدنایننعملکردنرانبآندنبآلنکردنننشآنهنهآیننمآیشندادهنشدهندرن

کتآبچهننتنبآنعملکردناسکورناه گ،ناستفآدهنک ید.

 	Any Key
بآنایننعملکرد،نشمآنمینتوانیدنملودینیکناه گنرانفقطنبآنفشآرندادننیکنکلیدن)هرنکلیدینرانفشآرندهید(نبموقعنهمراهنبآنریتمنب وازید.نپخشن

اه گنمتوقفنشدهنونم تظرننواختننهرنکلیدینتوسطنشمآنمینمآند.نبهناسآنینیکنکلیدنازنصفحهنکلیدنرانهمراهنبآنموسیقیننواختهنونپخشن
اه گنادامهنپیدانمینک د.

 	 Your Tempo
شبیهن"نروهآنراندنبآلنک ید"،نبآنایننتفآوتنکهناجرایناه گنبآنسرعتننواختننشمآنهمآه گنمینشود.

حالت راهنما برای آواز خواندن
 	Karao-Key

ایننعملکردنبهنشمآناجآزهنمیندهدنکهنزمآنب دیننواختنناه گنرانفقطنبآنیکنانگشتنک ترلنک ید،ندرنحآلینکهنشمآندرنحآلنخواندنناوازن
هستید.نایننبرایناوازخواندننبرایناجراینخودتآننمفیدناست.نپخشناه گنمتوقفنشدهنونم تظرنخواندننشمآنمینمآند.نبهناسآنینیکنکلیدنازن

صفحهنکلیدنراننواختهن)نواختننصفحهنکلیدنصدایینتولیدننمینک د(نونپخشناه گنادامهنپیدانمینک د.

دکمه [GUIDE] را روشن کنید.  4  

صفحه نمایش اسکور را با فشار دادن دکمه [SCORE] فراخوانی کنید.  5  
دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را برای شروع پخش فشار دهید.  6  

نواختننصفحهنکلیدنیآناوازنخواندننرانهمراهنبآنحآلتنراه مآنکهندرنقدمن3نانتخآبنکردید،نتمریننک ید.ن

دکمه [J] (STOP) را برای توقف پخش فشار دهید.  7  
مینتوانیدنت ظیمآتنراه مآنرانبع واننبخشینازندادهنهآیناه گنذخیرهنسآزینک یدن)صفحهن158(.نبرایناه گنهآیینکهنت ظیمآتنراه مآینانهآنذخیرهنشدهناست،نعملکردن توجه   

راه مآنبصورتناتومآتیکنروشننشدهنونت ظیمآتنمربوطهنزمآنینکهناه گنانتخآبنشدهنبآشد،نفراخوانینخواهدنشد.
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نواختن بخش ها با فن آوری دستیار اجرا

ایننویژگینبهنشمآناجآزهنمیندهدنتآنبخشنهآینخودتآننراندرنصفحهنکلیدنهمراهنبآناجرایناه گنب وازیدنونکآرینک یدنکهنصدایینعآلینداشتهنبآش دن
)حتیناگرننتنهآییناشتبآهنرانب وازید(.

یک آهنگ حاوی داده های آکورد را انتخاب کنید.   1  
فنناوریندستیآرناجرانت هآنبهناه گینکهنحآویندادهنهآیناکوردناستناعمآلنمینشود.نبرایناطمی آننازنایننکهناه گنانتخآبنشدهنحآویندادهن
هآیناکوردناستنیآنخیر،نبهنصفحهناصلینبرگردیدنونسپسنپخشنرانشروعنک ید.ناگرناه گنفعلینحآویندادهنهآیناکوردنبآشد،نصفحهناصلین

نوعناکوردنفعلینراننشآننمیندهد.نپسنازنتوقفنپخش،نبهنمرحلهنبعدینبروید.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2  
TAB[F]نOTHERSن←ن[H] SONG SETTINGن←نTABن[E]نMENU 1 ←ن[FUNCTION]

از دکمه های [6 ]/[ 7] برای روشن کردن ".P.A.T" )فن آوری دستیار اجرا( استفاده کنید.  3  

دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را برای شروع پخش فشار دهید.  4  
با صفحه کلید بنوازید.  5  

همراهنبآنپخشناه گ،ندرنحآلینکهنعبآرتنهآنیآناکوردهآینمختلفینرانبآنسمتنراستنمیننوازید،نسعینک یدنخطنبمنرانبآنقسمتنسمتنچپن
ب وازید.نحتیناگرنندانیدنچهننتنهآیینرانبآیدنب وازید،ننگرانننبآشیدنونهرنکلیدینراندوستنداریدنب وازید!نصرفننظرنازننتنهآیینکهندرن

واقعنمیننوازید،نت هآننتنهآیینکهنهآرمونین"درست"ندارندنونمطآبقناکوردنفعلینهست دنبهنصداندرنمینای د.ناکوردنفعلیندرنصفحهناصلین
نمآیشندادهنمینشود.

دکمه [J] (STOP) را برای توقف پخش فشار دهید.  6  
پسنازناتمآمننواختن،نمطمئننشویدنکهن.P.A.Tنرانخآموشنک ید.

انتخآبناه گندیگرن.P.A.Tنرانبهنحآلتنخآموشنبرمینگرداند.ن توجه   
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ساخت/ویرایش آهنگ )ایجاد کننده آهنگ(
قسمتنعملیآتنابتدایینتوضیحنمیندهدنکهنچگونهنیکناه گناصلینرانبآنضبطناجراینصفحهنکلیدتآننضبطنک یدن)"ضبطنهمزمآن"ننآمیدهنمین

نشود(.نقسمتنویژگینهآینپیشرفتهنتوضیحنمیندهدنکهنچگونهنیکناه گناصلینرانبآنواردنکردنننتنهآنبهنصورتنیکنبهنیکنایجآدنک یدن
)کهن"ضبطنمرحلهنای"ننآمندارد(نونچگونهنیکناه گنرانکهنقباًلنایجآدنشدهناست،نبآنویرایشنپآرامترهآینجزئینبهبودنببخشید.

ضبط همزمان و ضبط مرحله ای ¾
ه گآمنسآختنیکناه گ،ناینندونروشنضبطنقآبلندسترسینهست د.نبآنضبطنهمزمآن،ناینندستگآهندادهنهآیناجرانرانهمزمآننبآننواختننضبطنمین

ک د.ندرنروشنضبطنمرحلهنای،نمینتوانیدناجرایتآننرانبآن"نوشتن"نهرنبخشندرنیکنزمآننترکیبننمآیید.ن
ایننبخشنبهنطورنعمدهنبهندستورالعملنهآینمربوطنبهنضبطنمرحلهناینمینپردازد.

ساختار داده های آهنگ ¾
یکناه گنمتشکلنازن16نکآنآلنMIDIنمینبآشد.نمینتوانیدندادهنهآینیکناه گنرانبآنضبطناجراینخودتآنندرنیکنکآنآلنیآنکآنآلنهآینخآصنبهن

صورتنهمزمآننونیآنبآناجراینضبطنمرحلهنای،نبسآزید.

اجرای صفحه کلید
ضبط همزمان:  

بهنصورتنپیشنفرضناجراینصفحهنکلیدتآنندرنکآنآلنهآین1-3نMIDIنضبطنخواهدنشد.

ضبط مرحله ای:  
بدوننمشخصنکردننبخشنصفحهنکلید،نمینتوانیدنملودینهآنوننتنهآنراندرنصفحهننتننگآرینموسیقینبهن

صورتنیکنبهنیکنواردنکآنآلندلخواهنک ید.

پخش چندپدی
ضبط همزمان:  

بهنصورتنپیشنفرضنپخشنچ دنپدینتآنندرنکآنآلنهآین5-8نMIDIنضبطنخواهدنشد.

ضبط مرحله ای:  
رویدادهآینپخشنچ دپدینراننمینتواننازنطریقنضبطنمرحلهناینواردنکرد.ن

پخش سبک
ضبط همزمان:  

بهنصورتنپیشنفرضنپخشنسبکندرنکآنآلنهآین9-16نMIDIنضبطنخواهدنشد.

ضبط مرحله ای:  
پسنازنواردنکردننرویدادهآینتغییرناکورد/تغییرنقسمت،ندکمهن[F]ن(EXPAND)نرانفشآرندهیدنتآندادهنهآین

نتنراندرنکآنآلنهآین9-16نMIDIنضبطنک ید.

ضبط قطعه
)تنظیمات پیش فرض(

راستن1

چپ

راستن2

-

چ دپدین1

چ دپدین2

چ دپدین3

چ دپدین4

ریتمن1

ریتمن2

بم

اکوردن1

اکوردن2

پد

عبآرتن1

عبآرتن2

آهنگ

کآنآلن1

کآنآلن2

کآنآلن3

کآنآلن4

کآنآلن5

کآنآلن6

کآنآلن7

کآنآلن8

کآنآلن9

کآنآلن10

کآنآلن11

کآنآلن12

کآنآلن13

کآنآلن14

کآنآلن15

کآنآلن16

اجرایینسیستم

Lyrics

ساختار نمایش ایجاد کننده آهنگ ¾
صفحهننمآیشنایجآدنک  دهناه گنرانمینتوانیدنبآن[FUNCTION]ن←ن2نMENUن[F]نTABن←نSONG CREATOR [B]نفراخوانین

ک ید.

هفتنصفحهن)زبآنه(ندرنصفحهنایجآدنک  دهناه گنوجودندارد.
REC MODE.........براینضبطنیکناه گ.ننگآهنک یدنبهنصفحهن159. •
SETUP................براینانتخآبنت ظیمآتنصفحهنجهتنضبطندرنبآالیناه گ.ننگآهنک یدنبهنصفحهن158. •
CHANNEL...........براینویرایشنرویدادهآینکآنآل.ننگآهنک یدنبهنصفحهن162. •
 CHORD...............نبراینضبطناکوردهآنونبخشنهآنبآنزمآننب دیندقیقن)صفحهن155(نیآنویرایشناننهآن)صفحهن165(. •
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16-1.....................نبراینضبطنملودینهآن)ضبطنمرحلهنای؛نزیرنراننگآهنک ید(نیآنویرایشنملودینهآینضبطنشدهن)صفحهن165(. •
.SYS/EX...............براینویرایشنرویدادهآیناجرایینسیستمن)تمپو،نفآصلهنزمآنی،نغیره(.ننگآهنک یدنبهنصفحهن165. •
LYRICS................براینواردنکردن/ویرایشننآمنیکناه گنونترانه.ننگآهنک یدنبهنصفحهن165. •

ضبط ملودی ها )ضبط مرحله ای(

دکمه های SONG [REC] وSONG [J] (STOP) را بطور همزمان فشار دهید.  1  
یکناه گنخآلین)"اه گنجدید"(نجهتنضبطنفرانخوانینمینشود.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2  
TABن[E][F]ن←ن16-1ن[B] SONG CREATOR ←نTABن[F]نMENUن←ن2ن[FUNCTION]

دکمه [F] را برای انتخاب کانال جهت ضبط انتخاب کنید.  3  
دکمه [G] (STEP REC) را برای فراخوانی صفحه نمایش STEP RECORD فشار دهید.  4  

با استفاده از دکمه های [A]–[J] و [1 ]–[ 8] همچنین صفحه کلید، ضبط مرحله ای را شروع کنید.  5  
برایندستورالعملنهآینتخصصینبهنمثآلنذکرنشدهندرنصفحهن154نمراجعهنک ید.

ه گآمینکهنیکننتننواختهنمین
شود،نموقعیتن)بآر:ضربه:کالک(،ن
نآمننت،نسرعتنونطولنبهنترتیبن

فهرستنمینشود.

12psra3000_fa_om.indb   152 7/22/2015   1:27:53 PM



153 PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

نهآ
گ

ه 
ا

3

/[B]/[A]
[C]

نشآنگرنراندرنفهرستنجآبجآنمینک د.

[G]سرعتن)بل دینصدا(نرانبرایننتننواختهنشدهنتعییننمینک د.نمقدارنسرعتنرانمینتوانندرن
محدودهناینبینن1نتآن127نتعییننکرد.نهرچهنمقدارنسرعتنبآالترنبآشد،نصدانبل دترنمینشود.

KBD.VEL:نسرعتنواقعینحآصله
fff:ن127
ff:ن111

f:ن95
mf:ن79
mp:ن63

p:ن47
pp:ن31

ppp:ن15

[H].زمآننگیتن)طولننت(نرانبرایننتینکهنبآیدننواختهنشودنتعییننمینک د

Normal:ن80%ن
Tenuto:ن99%ن

Staccato:ن40%ن
Staccatissimo:ن20%ن

Manual:نزمآننگیتن)طولننت(نمینتواندنبآناستفآدهنازندکمهنچرخآننDATAنروینهرن
درصدندلخواهینت ظیمنشود.

[I].نوعننتینرانکهنبآیدننواختهنشودنتعییننمینک د:ننرمآل،ننقطهندارنیآنسهنگآنه

[J]DELETEدادهنهآینخطنفعلینرانحذفنمینک د.ن

موقعیتننتینرانکهنبآیدننواختهنشودنت ظیمنمینک د.نتوجهنک یدنکهنیکننتنیکنچهآرمنرزولوشننBAR[ن1]
1,920نکالکنراندارد.

BEAT[ن2]

CLOCK[ن3]

[ن4]–
[ن8]

طولننتینرانکهنبآیدننواختهنشودنتعییننمینک د:ننتنکآمل،ننتنیکندوم،ننتنیکنچهآرم،ننتن
یکنهشتمنیآننتنیکنشآنزدهم.

برای بازگشت به باالی آهنگ، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار دهید )یا دکمه [C] را فشار دهید(، و سپس آهنگ تازه   6  
نواخته شده را با فشردن دکمه [F/ K] (PLAY/PAUSE) بشنوید.

دکمه [EXIT] را برای خروج از صفحه نمایش ضبط مرحله ای فشار دهید.  7  
دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.  8  

براینجزئیآت،نبهنصفحهن28مراجعهنک ید.
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 5 در صفحه 152(

*نشمآرهنهآیننشآنندادهنشدهندرندفترچهنمربوطنبهنشمآرهن
مرحلهنعملیآتنزیرنمینبآشد.

درنایننمثآل،نبخآطرنداشتهنبآشیدنکهنیکینازنمراحلنپآیینننگهداشتننیکینازندکمهنهآندرنحیننانجآمنکآرنمینبآشد.
قبلنازناجرایندستورالعملنهآینزیر،نصداینمطلوبنراندرنصفحهننمآیشنSTEP RECORDنانتخآبنک ید.نتوجهنک یدنکهنت هآنعملیآتنانتخآبن

صدانونورودننتندرنطولنضبطنمرحلهناینامکآننپذیرناست.ن
ازنانجآنکهنممکنناستنطولننتنواقعین)تعییننشدهنازنطریقنزمآننگیت(نبآنطولننتندرننتننگآرینفرقنداشتهنبآشد،ناسکورناه گنضبطنشدهندرنای جآنممکنناستنبآننتننگآرین توجه   

بآالنفرقنداشتهنبآشد.ن

اولین و دومین نت را با یک حرکت سریع بین نت بنوازید.   1  
دکمه [G] را برای انتخاب "f" فشار دهید.  1-1  

دکمه [H] را برای انتخاب "Tenuto" فشار دهید.  2-1  
دکمه [I] را برای انتخاب نوع نت "dotted" فشار دهید.  3-1  

با استفاده از دکمه های [ 6] طول نت یک چهارم نقطه دار را انتخاب کنید.  4-1  
کلید C3 را بنوازید.  5-1  

ایننکآرناولینننتنرانمیننوازد.

دکمه [I] را برای انتخاب نوع نت "normal" فشار دهید.  6-1  
دکمه [ 7] را برای انتخاب طول نت یک هشتم فشار دهید.  7-1  

کلید D3 را بنوازید.  8-1  

ایننکآرندومینننتنرانمیننوازد.

نت های بعدی را بنوازید و منقطع شدن را اعمال کنید.  2  
دکمه [H] را برای انتخاب "استاکاتو" فشار دهید.  1-2  

دکمه [ 6] را برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.  2-2  
کلیدهای E3 وF3 را به ترتیب بنوازید.  3-2  

ایننکآرناولینناندازهنرانمیننوازد.

برای نواختن یک وقفه نت-یک چهارم، دکمه [ 6] را مجددًا فشار دهید.  3  
برایننواختننبقیه،نازندکمهنهآین[ن4]–[ن8]ناستفآدهنک ید.ن)دکمهنرانبراینانتخآبنبقیهنمواردنیکبآرنفشآرنداده،نونیکبآرندیگرن

براینواردنکردنناننفشآرندهید.(ننشآنهنBAR:BEAT:CLOCKنبهنشمآناجآزهنمیندهدنمطمئننشویدنکهنیکنوقفهنداراینطولننتنمشخصن
نواختهنشدهناست.ن
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نت های بعدی را بنوازید و یک تای را اعمال کنید.  4  
دکمه [G] را برای انتخاب ".mp" فشار دهید.  1-4  

دکمه [H] را برای انتخاب "Normal" فشار دهید.  2-4  
در حالیکه کلید G3 روی صفحه کلید را نگه داشته اید، دکمه [ 6] را فشار دهید.  3-4  

ایننعملیآتنموقعیتنورودینرانازنضربهندومنفعلینبهنضربهنسومنبعدینم تقلنمینک د.نکلیدنG3نرانفعاًلنرهآننک ید.ندرنحآلناجراین
مراحلنزیرنهمچ آنناننراننگهندارید.

همچنان که در کلید G3 را نگه داشته اید، کلید C4 را فشار دهید.  4-4  
کلیدنهآینC3نونG3نرانفعاًلنرهآننک ید.نه گآمنانجآمنمرحلهنبعد،ننتنهآنرانهمچ آنننگهندارید.

در حالیکه کلیدهای G3 و C4 روی صفحه کلید را نگه داشته اید، دکمه [ 5] را فشار دهید.  5-4  
پسنازنفشآرندادنندکمه،نکلیدهآنرانرهآنک ید.

ایننکآرننتنهآینG3نرانمیننوازدنوننتنهآینC4نهمآننطورنکهندرنصفحهنقبلندرننتنمگآریننشآنندادهنشد،ننواختهنمینشود.

ضبط آکورد ها )ضبط مرحله ای(

درنضبطنمرحلهنای،نمینتوانیدنزمآننب دیندقیقنتغییرناکوردهآنونقسمتنهآینسبکنفعلینران)همچوننمقدمه،ناصلینونپآیآنی(نرانروینصفحهن
نمآیشنتکینضبطنک ید.نپسنازناتمآمنعملیآت7هآ،ناطالعآتنیآنرویدادهآینضبطنشدهنبهننتنهآینMIDIنیآندادهنهآیناه گنتبدیلنمینشوند.ن

دکمه های SONG [REC] وSONG [J] (STOP) را بطور همزمان فشار دهید.  1  
یکناه گنخآلین)"اه گنجدید"(نجهتنضبطنفرانخوانینمینشود.

انتخآبنیکناه گنخآلینت ظیمآتنصفحهنرانشروعنمینک د.توجه 

سبکی را که می خواهید در آهنگ استفاده کنید، انتخاب نمایید.  2  
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  3  

TAB [E][F]نCHORDن←ن[B] SONG CREATORن←نTABن[F]نMENUن←ن2ن[FUNCTION]

دکمه [G] (STEP REC) را برای فراخوانی صفحه نمایش STEP RECORD فشار دهید.  4  
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با استفاده از دکمه های [A]–[J] و[1 ]–[ 8] همچنین صفحه کلید، ضبط مرحله ای را شروع کنید.  5  
برایندستورالعملنهآینتخصصینبهنمثآلنذکرنشدهندرنزیرنمراجعهنک ید.

برای بازگشت به باالی آهنگ، دکمه SONG [J] (STOP) را فشار دهید )یا دکمه [C] را فشار دهید(، و سپس آهنگ تازه   6  
نواخته شده را با فشردن دکمه [F/ K] (PLAY/PAUSE) بشنوید.

دکمه [EXIT] را برای خروج از صفحه نمایش ضبط مرحله ای فشار دهید.  7  
برای تبدیل داده هایی ضبط شده به نت های MIDI )داده های آهنگ(، دکمه [F] (EXPAND) را فشار دهید.  8  

دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.  9  
براینجزئیآت،نبهنصفحهن28مراجعهنک ید.

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 5 در باال(
ایننمثآلنازنسبکیندرنزمآنن4/4ناستفآدهنمینک د. توجه   

C F G F G7 C

*ننشمآرهنهآیننشآنندادهنشدهندرندفترچهنمربوطنبهنشمآرهنمرحلهنعملیآتن
زیرنمینبآشد.

MAINنBBREAKMAINنA

قبلنازناجرایندستورالعملنهآینزیر،نمطمئننشویدنکهندکمهن[AUTO FILL IN]نخآموشناست،نزیرانهیچنتکمیلنک  دهنایندرنمثآلننتننگآرین
بآالنگ جآندهننشدهناست.ن

برایناطالعنازنجزئیآتندربآرهناینن
دکمهنهآ،نبهنصفحهن153مراجعهنک ید.
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نهآ
گ

ه 
ا

3

آکوردها را برای قسمت Main A بنوازید.  1  
دکمه STYLE CONTROL MAIN VARIATION [A] را فشار دهید.  1-1  

دکمه [ 5] را برای انتخاب طول نت یک دوم فشار دهید.  2-1  
آکوردهای F ،C وG از قسمت آکورد روی صفحه کلید را بنوازید.  3-1  

C

F

G

C

F

G

C

F

G

C

F

G

C

F

G

آکوردها را برای قسمت Break بنوازید.  2  

دکمه STYLE CONTROL [BREAK] را فشار دهید.  1-2  
دکمه [ 6] را برای انتخاب طول نت یک چهارم فشار دهید.  2-2  
آکوردهای F و G7 را از قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.  3-2  

F

G7

٢-١
٢-٢ ٢-٣

F

G7

٢-١
٢-٢٣-٢

F

G7

٢-١
٢-٢ ٢-٣

F

G7

٢-١
٢-٢٣-٢

F

G7

٢-١
٢-٢ ٢-٣

اگرنمینخواهیدنقسمتنتکمیلنک  دهنرانضبطنک ید،ندکمهن[AUTO FILL IN]نرانروشننک ید،نسپسنیکینازندکمهنهآینMAIN VARIATION [A]–[D]نرانفشآرندهید.ن توجه   

آکوردها را برای قسمت Main B بنوازید.  3  
دکمه STYLE CONTROL MAIN VARIATION [B] را فشار دهید.  1-3  

دکمه [ 4] را برای انتخاب طول نت کامل فشار دهید.  2-3  
دکمه آکورد C را از روی قسمت آکورد روی صفحه کلید بنوازید.  3-3  

CC CCC
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انتخاب داده های تنظیمات جهت ضبط در باالی آهنگ.

ت ظیمآتنک ونینازنصفحهننمآیشنک سولنترکیبینونسآیرنت ظیمآتنپآنلنمینتوان دنروینبآالتریننموقعیتناه گنبع واننیکندادهنت ظیمنشدهنضبطن
گردند.نت ظیمآتنپآنلنکهندرنای جآنضبطنشدهناندنه گآمیکهناه گنشروعنشود،نبطورناتومآتیکنفراخوانینمینگردند.

آهنگی را که می خواهید داده های تنظیم شده در آن ضبط شود، انتخاب کنید.  1  
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2  

TAB[E][F]نSETUPن←ن[B] SONG CREATORن←نTABن[F]نMENUن←ن2ن[FUNCTION]

۴ ۵

دکمه SONG [J] (STOP) را برای حرکت دادن مکان آهنگ به باالی آهنگ فشار دهید.  3  
داده های تنظیم شده ای را که باید ضبط شود، مشخص کنید.   4  

[ن1]–
[ن3]

SELECTمشخصنمینک دنکدامنویژگینهآینپخشنونعملکردهآنهمراهنبآناه گنانتخآبنشده،نبهنصورتن
اتومآتیکنفراخونینخواهدنشد.نمواردنانتخآبنشدهندرنای جآنرانمینتواننت هآندرنبآالیناه گن

.KEYBOARD VOICEضبطنکرد،نبهنجزن

VOICE, VOLUME, PAN, FILTER, EFFECT, TEMPO, EQ:نتمپونون
کلیهنت ظیمآتنسآختهنشدهنتوسطنت ظیمنک سولنترکیبینرانضبطنمیننمآید.

KEYBOARD VOICE:نت ظیمنپآنلنشآملنصداینانتخآبنشدهنازنبخشنصفحهنکلیدن
)RIGHT 1,2نوLEFT(نونوضعیتنهآینروشن/خآموشنرانضبطنمینک د.ن

ت ظیمآتنپآنلنضبطنشدهنموجودندرنایننقسمتنمشآبهنهمآنیناستنکهندرنت ظیمنتکن
لمسینبهنحآفظهنسپردهنشدهناست.نایننرانمینتوانیدندرنهرنجآیینازناه گنضبطنک ید،ن

کهنبهنشمآناجآزهنمیندهدنتآنصداهآنراندرنوسطنیکناه گنتغییرندهید.

LYRICS SETTING:نت ظیمآتنموجودندرنصفحهننمآیشنترانهنرانضبطنمینک د.

SCORE SETTING:نت ظیمآتنموجودندرنصفحهننمآیشنامتیآزندهینرانضبطنمین
ک د.

GUIDE SETTING:نت ظیمآتنعملکردهآینراه مآنشآملنت ظیمآتنروشن/خآموشن
راه مآنرانضبطنمینک د.

[ن4]/
[ن5]

MARK ONیکننقطهنبآزبی ینرانبهنموردنانتخآبنشدهناضآفهنک یدنونیآنحذفنک ید.نمواردنبررسینشدهندرن
اه گنضبطنمینشود.

[ن4]/
[ن5]

MARK OFF

دکمه [ 8] را برای ضبط داده ها فشار دهید.  5  
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نهآ
گ

ه 
ا

3

دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.  6  
براینجزئیآت،نبهنصفحهن28نمراجعهنک ید.

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

ه گآمنضبطنمجددنیکنقسمتنخآصنازناه گینازنپیشنضبطنشده،نازنعملکردنپآنچنOUT/INناستفآدهننمآیید.ندرنایننروش،نفقطندادهنهآینمآنبینن
نقطهنپآنچنداخلنوننقطهنپآنچنخآرجنتوسطندادهنضبطنشدهنجدیدنبآزنویسینمینگردد.ندرننظرنداشتهنبآشیدنکهننتنهآینقبلنونبعدنازننقآطنپآنچنداخل/

خآرجنرویناننضبطننمینشوند،نمگرنای کهنشمآنپخشننرمآلنانهآنرانکهنراه مآینزمآنینشمآندرنپآنچنداخل/خآرجنهست دنبش وید.ن
عملکردنراهناندازنسبکن)صفحهن112(نراننمینتواننه گآمنضبطنرویندادهنهآینموجودن)صداگذارینمجدد(ناستفآدهنکرد. توجه   

آهننگ مورد نظر را برای ضبط مجدد انتخاب کنید.  1  
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.   2  

TAB [E] REC MODEن←ن[B] SONG CREATORن←نTAB [F] MENU 2ن←ن[FUNCTION]

تنظیمات مربوط به ضبط را مشخص کنید.  3  

[ن1]–
[ن3]

  REC START
)پآنچنداخل(

زمآننب دینپآنجنداخلنرانمشخصنک ید.

NORMAL:نضبطنمجددنه گآمینشروعنمینشودنکهنپخشناه گنازنطریقندکمهن
SONGن[Kن/F]ن(PLAY/PAUSE)نشروعنشودنیآنه گآمینکهنصفحهنکلیدنراندرن

حآلتنامآدهنبکآرنس کرونمیننوازید.

FIRST KEY ON:ناه گنبهنطورنعآدینپخشنمینشود،نسپسنضبطنمجدد،نبهنمحضن
ای کهنصفحهنکلیدنرانمیننوازیدناغآزنمینگردد.

PUNCH IN AT:ناه گنبهنطورنعآدینتآنابتدایننقطهناندازهنگیرینپآنچنداخلین
مشخصنشدهنپخشنمینشود،نسپسنمجددانضبطنشدهنازنانننقطهنشروعنمینگردد.ن
اندازهنگیرینپآنچنداخلینرانمینتوانیدنبآنفشآرندادنندکمهن[ن3]نت ظیمننمآیید.

[ن4]–
[ن6]

 REC ENDن
)پآنچنخآرج(

زمآننب دینپآنجنخآرجنرانمشخصنک ید.

REPLACE ALL:نایننعملکردنکلیهندادهنهآنرانبعدنازننقطهناینکهنضبطندرنانن
متوقفنشدهناستنپآکنمینک د.

PUNCH OUT:نموقعیتناه گندرنلحظهنمتوقفنشدننضبطنبهننقطهنپآنچنخآرجین
معروفناست.نایننت ظیمنکلیهندادهنهآنرانبعدنازنمتوقفنشدننضبطننگهنمیندارد.

PUNCH OUT AT:نضبطنمجددنواقعینتآنابتدایننقطهنپآنچنخآرجینمشخصینادامهن
مینیآبدن)ت ظیمنشدهنتوسطندکمهنصفحهننمآیشنمربوطه(،ندرننقطهناینکهنضبطن

متوقفنشدهنونپخشنعآدینادامهنمینیآبد.نایننت ظیمنکلیهندادهنهآنرانبعدنازنمتوقفن
شدننضبطننگهنمیندارد.ناندازهنگیرینپآنچنخآرجینرانمینتوانیدنبآنفشآرندادنندکمهن

[ن6]نت ظیمننمآیید.
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[ن7]/
[ن8]

PEDAL PUNCH
IN/OUT

ه گآمیکهنایننوضعیتنروینONنقرارنداشتهنبآشد،نمینتوانیدنازنپدالنپآیین2نبراینک ترلننقآطن
پآنچنداخلینونپآنچنخآرجیناستفآدهننمآیید.نه گآمینکهناه گینپخشنمینشود،نفشآرندادنن)وننگهن
داشتن(نلحظهناینپدالنپآیین2نعملکردنضبطنپآنچنداخلینرانامکآننپذیرنمینسآزد،نچ آنچهنپدالن

رانرهآنک یدنضبطنمتوقفنمینشودن)پآنچنخآرجی(.نشمآندرنخاللنپخش،نهرنزمآننکهنمآیلن
بآشید،نجهتنضبطنمجددنپآنچنداخلی/خآرجینمینتوانیدنپدالنپآیین2نرانفشآرندادهنونرهآنک ید.ن
توجهنداشتهنبآشیدنکهنهرگآهنعملکردنپدالنپآنچنداخل/خآرجنبرنروینONنقرارنبگیردنعملکردن

ک ونیناختصآصندادهنشدهنبهنپدالنپآیین2نلغونمینشود.
اجراینپدالنپآنچنداخل/خآرجنممکنناستنبستهنبهننوعنپدالینکهنبهندستگآهنمتصلنکردهنایدننتیجهنعکسنداشتهن توجه 

بآشد.ندرنصورتننیآز،نقطبیتنپدالنرانبراینبرعکسنکردننک ترلنعوضنک یدن)صفحهن191(.

ن

در حالی که دکمه SONG [REC] را نگه داشته اید، دکمه تراک دلخواه را فشار دهید.  4  

دکمه SONG [F/ K] (PLAY/PAUSE) را برای شروع ضبط پانچ داخلی/خارجی فشار دهید.  5  
مطآبقنت ظیمآتنمرحلهن3،نصفحهنکلیدنرانمیآنننقآظنپآنچنداخلینونپآنچنخآرجینب وازید.نبهنمثآلنهآینمربوطنبهنت ظیمآتنمختلفنکهندرنزیرن

همراهنبآنتصویرنتوضیحندادهنشدهناست،نمراجعهنک ید.ن

دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.  6  
براینجزئیآت،نبهنصفحهن28مراجعهنک ید.

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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نهآ
گ

ه 
ا

3

مثال هایی از عملکرد ضبط مجدد توسط تنظیمات مختلف پانچ داخل/خارج �
ایننوسیلهنداراینراههآینمتفآوتنزیآدینجهتناستفآدهنازنعملکردنپآنچنداخل/خآرجنمینبآشد.نتوضیحآتنزیرنمکآننهآیناندازهنگیرینشدهن

مختلفنضبطنشدهنانتخآبینرانبآنمقیآسنهشتنتآیینبیآننمینک د.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

6 81 2 3 4 5 7

اگرنمینخواهیدنازنردیفنسومندرن *1ن
ایننت ظیمآتنمجددًانضبطنک ید،ن

موقعیتناه گنرانروینردیفنسومن
قرارندهیدنونسپسنبراینجلوگیرین

ازنضبطنروینردیفنهآین1-2،ن
شروعنبهنضبطنک ید.ن

براینخآتمهندادننبهنضبط،ندکمهن *2ن
[REC]نراندرنانتهآینردیفن5ن

فشآرندهید.

ت ظیمآتنREC STARTن
REC ENDت ظیمآتن

NORMAL
REPLACE ALL

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

دادهنضبطنشدهنقبلی
دادهنضبطنشدهنجدید
دادهنپآکنشده

دادهناصلی

شروعنضبطنبآزنویسینشدهن*1 خآتمهنضبطن*2

شروعنضبطنبآزنویسینشدهن*1 خآتمهنضبطن*2

شروعنضبطنبآزنویسینشدهن*1 خآتمهنضبطنبآزنویسینشده/ننواختنندادهناصلی

نپخش
دادهناصلی

نبراینشروعنضبطنبآزنویسینشدهنصفحه
کلیدنرانب وازید خآتمهنضبطن*2

نپخش
دادهناصلی

نبراینشروعنضبطنبآزنویسینشدهنصفحه
کلیدنرانب وازید خآتمهنضبطن*2

نپخش
دادهناصلی

نبراینشروعنضبطنبآزنویسینشدهنصفحه
کلیدنرانب وازید خآتمهنضبطنبآزنویسینشده/نواختنندادهناصلی

نپخش
دادهناصلی شروعنضبطنبآزنویسینشده خآتمهنضبطن*2

نپخش
دادهناصلی شروعنضبطنبآزنویسینشده خآتمهنضبطن*2

نپخش
دادهناصلی شروعنضبطنبآزنویسینشده خآتمهنضبطنبآزنویسینشده/ننواختنندادهناصلی

حذف شده

حذف شده

حذف شده
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ویرایش اجراهای کانال مربوط به داده های آهنگ موجود
شمآنمینتوانیدنعملکردهآینمفیدنبسیآرینرانبهندادهنهآیینکهنقباًلنذخیرهنشدهناست،نهمچوننکوانتیزهنکردننونجآبجآییندرنصفحهنCHANNELن

اعمآلنک ید.ن

آهنگی را که می خواهید ویرایش شود انتخاب کنید.  1  
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2  

TAB [E][F] CHANNELن←ن[B] SONG CREATOR ←نTAB [F] MENUن←ن2ن[FUNCTION]

برای انتخاب منوی ویرایش از دکمه های [A]/[B] استفاده کنید و سپس با استفاده از دکمه های [1 ]–[ 8]، داده ها   3  
را ویرایش کنید. 

براینجزئیآتنبیشترندرنموردنم وینویرایشنونت ظیمآتنقآبلندسترسی،نبهنصفحآتن163–164ننگآهنک ید.

دکمه [D] (EXECUTE) راجهت اجرای عملکرد برای صفحه نمایش کنونی فشار دهید.  4  
پسنازنخآتمهنکآرناینندکمهنبهن"UNDO"نتغییرنمینیآبد،نچ آنچهنشمآنازننتیجهنکآرنراضیننمینبآشید،نایننعملکردنبهنشمآنامکآننمیندهدن

دادهناصلینرانبآزیآبینک ید.نعملکردنبآطلنکردننداراینفقطنیکنسطحنبوده؛نفقطنعملیآتنقبلینرانمینتواننبآطلنکرد.

دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا عملیات ذخیره سازی انجام شود.  5  
براینجزئیآت،نبهنصفحهن28نمراجعهنک ید.

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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نهآ
گ

ه 
ا

3

1 QUANTIZE
عملکردنکوانتیزهنبهنشمآنامکآننمیندهدنکهنزمآننتمآمیننتهآنراندرنیکنکآنآلنت ظیمننمآیید.نبراینمثآل،ناگرنقطعهنموسیقیننشآنندادهنشدهندرن
زیرنرانضبطنمینک ید،نممکنناستنبآندقتنکآملناجراننک یدنوناجراینشمآنکمینجلوترنیآنعقبنترنازناجرایندقیقناننبآشد.نعملکردنکوانتیزهن

راهیناسآننبراینتصحیحنانناست.

[ن2]/
[ن3]

CHANNEL.نرانجهتنکوانتیزهنشدنندرندادهنهآیناه گنتعییننمینک دMIDIکآنآلن

[ن4]–
[ن6]

SIZEاندازهنکوانتیزهن)رزولوشن(نرانانتخآبنمینک د.نبرایننتیجهنبهی ه،نشمآنبآیدناندازهنکوانتیزهنران
مطآبقنبآنمیزاننکوتآهنترینننتنموجودندرنکآنآلنت ظیمننمآیید.نبهنع واننمثآل،ناگرنهشتمینننتن
کوتآهنترینننتنکآنآلنمینبآشد،نشمآنبآیدنازننتنهشتمنجهتناندازهنکوانتیزهنشدنناستفآدهننمآیید.ن

طولننتنیکنچهآرم پس از کوانتزاسیون نت 8/1

ت ظیمآت:

نتن4/1

نتن4/1ن
سهنگآنه

نتن8/1

نتن8/1ن
سهنگآنه

نتن16/1

نتن16/1ن
سهنگآنه

نتن32/1

نتن+8/1
نتنسهنگآنهن8/1*

نتن16/1+
نتنسهنگآنهن8/1*

نتن16/1+
نتنسهنگآنهن16/1*

سهنت ظیمنکوانتیزهنشدهنبآنعالمتنستآرهن)*(نکآربردناستث آییندارند،نچرانکهناننهآنامکآنن
کوانتیزهنکردننهمزمآننمقآدیردوننتنمتفآوتنرانمیندهد.نبهنع واننمثآل،نه گآمینکهننتنیکن

هشتمنمستقیمنوننتنهآینسهنگآنهنیکنهشتمنهرندوندرنیکنکآنآلنموجودنمینبآش د،نچ آنچهن
توسطننتنیکنهشتمنمستقیمنعملنکوانتیزهنرانانجآمندهید،نتمآمننتنهآیندروننکآنآلنبهننتنهآین

یکنهشتمنمستقیمنکوانتیزهنمینشوندن—نکلیهنصداهآینسهنگآنهنحذفنمینگردد.نبهنهرنحآل،ن
چ آنچهنازنت ظیمننتنیکنهشتم+سهنگآنهننتنیکنهشتمناستفآدهننمآیید،نهرندوننتنهآینسهنگآنهن

ونمستقیمنبهنطورنصحیحنکوانتیزهنمینگردند.

[ن7]/
[ن8]

STRENGTHتعییننمینک دنکهننتنهآنبآنچهنقدرتینکوانتیزهنخواه دنشد.نت ظیمنروین100%نزمآننب دیندقیقن
رانایجآدنمینک د.ناگرنمیزاننکمترنازن100%نانتخآبنشود،ننتنهآنمطآبقنبآندرصدنمشخصنشدهن

بآنضریبهآینخآصینبهنسمتنجلونحرکتنمینک  د.نبهنکآرگیرینکوانتزاسیوننکمترنازن100%ن
بهنشمآنامکآننمیندهدنکهندرنحیننضبطنبرخینازنصداهآینقآبلنش یدننتوسطن"انسآن"نرانحفظن

نمآیید.

دادهناصلی
)بآنفرضن4/4نمتر(

نقدرت
کوانتزاسیونن=100

نقدرت
کوانتزاسیونن=50

طولننتنیکنچهآرم

12psra3000_fa_om.indb   163 7/22/2015   1:27:56 PM



164PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

2 DELETE
دادهنکآنآلنخآصینراندرنیکناه گنمینتواننپآکننمود.نبآناستفآدهنازندکمهنهآین[ن1]–[ن8]نکآنآلینرانکهندادهناننمینبآیستن

پآکنشودنانتخآبننموده،نسپسندکمهن[D] (EXECUTE) رانبرایناجراینعملکردنفشآرندهید.

3 MIX
ایننعملکردنبهنشمآنامکآننمیندهدندادهندونکآنآلنرانبآنهمنمیکسنکردهنوننتیجهنراندرنکآنآلینمتفآوتنقرارندهید.نایننعملکردنهمچ یننامکآنن

میندهدنکهندادهنیکنکآنآلنرانروینکآنآلندیگرینکپینک ید.

[ن2]/
[ن3]

SOURCE 1نازنکآنآلنMIDIن)1-16(نرانبراینمیکسنکردننانتخآبنمیننمآید.نکلیهناجراهآینMIDIکآنآلن
مشخصنشدهندرنای جآنروینکآنآلنمقصدنکپینمینشوند.

[ن4]/
[ن5]

SOURCE 2نازنکآنآلنMIDIن)1-16(نرانبراینمیکسنکردننانتخآبنمیننمآید.نت هآناجراهآینMIDIکآنآلن
مشخصنشدهندرنای جآنروینکآنآلنمقصدنکپینمینشوند.نعالوهنبرنمقآدیرن)1-16(،نیکنت ظیمن

"COPY"نوجودنداردنکهنبهنشمآنامکآننمیندهدندادهنرانازنم بعن1نروینکآنآلنمقصدنکپین
نمآیید.

[ن6]/
[ن7]

DESTINATION.کآنآلینرانمشخصنمینک دنکهننتآیجنمیکسنیآنکپینرویناننقرارنخواهدنگرفت

4 CHANNEL TRANSPOSE
ایننعملکردنبهنشمآنامکآننمیندهدنکهندادهنضبطنشدهنازنکآنآلیننآمعلومنراننهآیتآنتآندوناکتآونونبآنیکننیمنگآمنافزایشنیآنکآهشندهید.

مطمئننشویدنکهنکآنآلنهآین9نون10نرانجآبجآننک ید.نبهنطورنکلی،نکیتنهآیندرامنبهنایننکآنآلنهآنتخصیصندادهنمینشود.ناگرنکآنآلنکیتنهآیندرامنرانجآبجآنک ید،ندستگآهن توجه   
هآینتخصیصندادهنشدهنبهنهرنکلیدنتغییرنخواهدنکرد.ن

[F]CH 9–16/CH 1–8.16-9صفحهننمآیشندونکآنآلنرانتغییرنمیندهد.نکآنآلنهآین1-8نونکآنآلنهآین

[G]ALL CHبراینت ظیمنتمآمنکآنآلنهآنبهنطورنهمزمآننبرنروینیکنمقدار،ندرنحآلینایننکلیدنرانپآیینننگهن
داشتهناید،نجآبجآیینکآنآلنرانبراینیکینازنکآنآلنهآنت ظیمنک ید.
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نهآ
گ

ه 
ا

3

ویرایش رویدادهای آکورد، نت ها، رویدادهای اجرایی سیستم و ترانه ها
مینتوانیدنرویدادهآیناکورد،نرویدادهآیننت،نرویدادهآیناجرایینسیستمنونترانه7هآنرانبهنهمیننروشندرنصفحهنهآیننمآیشنمربوطهنانجآمندهید:ن

CHORD،ن1-16،نSYS/EXنونLYRICS.نای هآنصفحآتننمآیشن"فهرستنرویداد"ننآمیدهنمینشوند،نزیرانبرخینرویدادهآندرنیکننمآین
فهرستیننشآنندادهنمینشوند.

محلن)موقعیت(ناجراین
مربوطهنرانمشخصنمینک د.

نوعناجرانرانمشخصنمینک د.ن
بهنصفحهن166نمراجعهنک ید.

مقدارناجرانرانمشخصنمینک د.

صفحه نمایش فهرست اجرا

ن
[B]/[A].مکآنننمآنرانبآال/پآییننجآبجآنمینک دنونرویدادندلخواهنرانانتخآبنمینک د

[C].مکآنننمآنرانبهنبآالیناه گن)ابتدا(نمینبرد

[D]/[E]مکآنننمآنرانبهنسمتنچپ/راستنمی7بردنونپآرامترنموردننظرنرویدادنبرجستهنشدهنرانانتخآبن
مینک د.

[H]FILTERنمآیشنفیلترن)صفحهن167(نرانفراخوانینمینک د،نکهنبهنشمآناجآزهنمیندهدنت هآنرویدادهآیینران
انتخآبنک یدنکهنمآیلیدندرنفهرستنرویدادننمآیشندادهنشود.

[I]SAVE.براینذخیرهناه گنذخیرهنشده،نفشآرندهید

[J]MULTI SELECTنراناستفآدهنمینک ید،نبهنشمآناجآزهنمین[B]/[A]نگهنداشتنناینندکمهندرنحآلینکهندکمهنهآین
دهدنچ دیننرویدادنرانانتخآبنک ید.

موقعیتندادهنهآن)بآر/ضربه/کالک(نرانمشخصنمینک د.نیکنکالکنبرابرناستنبآن1/1920نازنBAR[ن1]
یکننتنیکنچهآرم.

BEAT[ن2]

CLOCK[ن3]

[ن4]/
[ن5]

DATA ENTRYناستفآدهنک ید.ن[ن4]مقدارنرویدادنرانت ظیمنمینک د.نبراینت ظیمنتخمی ی،نازندکمهنهآین
براینت ظیمندقیق،نازندکمهنهآین[ن5]نیآندکمهنچرخآنندادهناستفآدهنک ید.

عملیآتنبرش/کپی/حذف/چسبآندننرانانجآمنمیندهد.CUT[ن6]

COPY[ن7]

DELETE[ن7]

PASTE[ن8]

یکنرویدادنجدیدنراناضآفهنمینک د.INSERT[ن6]

ویرایشنرانلغونمینک دنونمقدارناصلینرانبآزیآبینمینک د.CANCEL[ن8]

پسنازنایننکهنرویدادهآنراندرنصفحهننمآیشنCHORDنویرایشنمینک ید،ندکمهن[F]ن(EXPAND)نرانبراینتبدیلندادهنهآنبهندادهناه گنفشآرندهید. توجه   
دادهنهآینضبطنشدهنقسمتناکوردنبآنروشنضبطنهمزمآننراننمینتوانندرنایننصفحهننمآیش،نمشخصنونویرایشننمود.ن توجه   
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� )CHORD رویدادهای آکورد )صفحه

Styleسبک

Tempoتمپو

Chordریشهناکورد،ننوعناکورد،نصداینبمناکورد

Sect)قسمتنسبکن)مقدمه،ناصلی،نکآمل،نشکسته،نتمآم

OnOffوضعیتنهآینروشن/خآموشنبراینهرنبخشن)کآنآل(نازنسبکنموسیقینهمراه

CH.Volصدانبراینهرنبخشن)کآنآل(نازنسبکنموسیقینهمراه

S.Volصداینکلینازنسبکنموسیقینهمراه

رویدادهای نت )صفحه 1-16( �

 Noteیکننتنخآصندرنیکناه گ.نشآملنشمآرهننتنکهنبآنکلیدننواختهنشدهنمطآبقتندارد،نبهنعالوهنیکن
مقدارنسرعتنبراسآسنای کهنبآنچهنقدرتیننواختهنشدهناست،نونمقدارنزمآننگیتن)طولنیکننت(.

Ctrl (Control Change)ت ظیمآتنجهتنک ترلنصدا،نهمچوننت ظیمنحجمنصدا،نپن،نفیلترنونعمقنجلوهن)ویرایشنشدهنتوسطن
ک سولنترکیبنشرحندادهنشدهندرنصفحهن8(،نونغیره.

Prog (Program Change).نجهتنانتخآبنیکنصداMIDIشمآرهنتغییرنبرنآمهن

P.Bnd (Pitch Bend)دادهنجهتنتغییرنپیآپینزیرنونبمینصدا.نایننرویدادنبآنک ترلندستهنک ترلن)ه گآمینکهنایننعملکردن
تخصیصندادهنمینشود؛نصفحهن40(نتولیدنمینشود.

A.T. (Aftertouch)اینناجرانه گآمینتولیدنمینشودنکهنفشآرینبعدنازننواختنننتنروینکلیدنواردنشود.نتوجهنک یدنکهن
صفحهنکلیدناینندستگآهنداراینویژگینپسنلمسننیست.

� )SYS/EX. رویدادهای خاص سیستم )صفحه

ScBar (Score Start Bar)اندازهنکلیناه گنرانتعییننمینک د.ن

Tempo.میزاننتمپونرانتعییننمینک د

Time (Time signature).فآصلهنزمآنینرانتعییننمینک د

Key (Key signature)بآزهنکلیدنرا،نبهنهمراهنت ظیمنکمترین/بیشترین،نبرایندرجهنموسیقیننشآنندادهنشدهندرنصفحهننمآیشن
تعییننمینک د.

 XGPrm (XG
parameters)

بهنشمآنامکآننمیندهدنتغییراتنجزیینمت وعینرانروینپآرامترهآینXGنانجآمندهید.نبراینجزئیآت،ن
بهنقسمتن"MIDI Data Format"ندرنفهرستندادهنهآندرنوبنسآیتنمراجعهننمآیید.

 SYS/EX. (System
Exclusive)

دادهنانحصآرینسیستمنموجودندرناه گنراننمآیشنمیندهد.نبهنیآدنداشتهنبآشیدنکهندرنای جآنقآدرنبهن
ایجآدندادهناینجدیدنیآنتعویضنمحتویآتندادهننمینبآشید؛نبهنهرنحآل،نشمآنمینتوانیدندادهنرانپآکنکرده،ن

کآتنکرده،نکپینکرده،نیآنپستننمآیید.

Meta (Meta eventنموجودندرناه گنراننمآیشنمیندهد.نبهنیآدنداشتهنبآشیدنکهندرنای جآنقآدرنبهنایجآدنSMFاجراهآینمتآن
دادهناینجدیدنیآنتعویضنمحتویآتندادهننمینبآشید؛نبهنهرنحآل،نشمآنمینتوانیدندادهنرانپآکنکرده،نکآتن

کرده،نکپینکرده،نیآنپستننمآیید.

� )LYRICS رویدادهای ترانه )صفحه

Name.بهنشمآنامکآننمیندهدنکهننآمناه گنرانواردننمآیید

Lyrics.بهنشمآنامکآننمیندهدنکهنترانهنرانواردننمآیید

Code.نخطینراندرنمتننترانهنواردنمینک د:CR
LF:نترانهنهآیینرانکهندرنحآلنحآضرننمآیشندادهنشدهناند،نپآکنمینک دنونمجموعهنبعدینترانهن

هآنراننمآیشنمیندهد.
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نمایش انواع بخصوص اجراها
درنصفحهنهآینفهرستنرویداد،نانواعنمختلفینازنرویدادننشآنندادهنمینشوند.نگآهیناوقآتناشآرهندقیقنبهناجرایینکهنمینخواهیدنویرایشننمآییدن

کمینمشکلناست.ندرنای گونهنمواردنعملکردنفیلترنبهنکمکنمیناید.نایننموردنبهنشمآنامکآننمیندهدنکهنتعییننک یدنکهنکدامننوعناجرانروین
صفحهننمآیشنفهرستناجراننشآنندادهنخواهدنشد.

دکمهن[H]ن(FILTER)نراندرنصفحهننمآیشنهآینCHORD،ن16-1،ن.SYS/EXنیآنLYRICSنفشآرندهید.. 1
موردندلخواهینرانکهنمآیلیدننمآیشندادهنشود،نعالمتنبزنید.. 2

[C]MAIN.تمآمنانواعناصلیناجرانراننمآیشنمیندهد

[D]CC.تمآمنرویدادهآینخآصنپیآمن"تغییرنک ترل"نراننمآیشنمیندهد

[E]STYLE.تمآمنانواعنرویدادهآینمربوطنبهنپخشنسبکنراننمآیشنمیندهد

[H]ALL ON.کلیهنانواعناجراهآنرانعالمتنگذارینمینک د

[I]/ALL OFF/NOTE
CHORD

"NOTE"ن)کهنوقتین[C]ن(MAIN)نروشننبآشد،ننمآیشندادهنمینشود(نت هآندادهنهآین
NOTEنرانانتخآبنمینک د.ن"CHORD"ن)کهنوقتین[E]ن(STYLE)نروشننبآشد،ن

نمآیشندادهنمینشود(نت هآندادهنهآینCHORDنرانانتخآبنمینک د.ن"ALL OFF"ن)کهن
وقتین[D]ن(CC)نروشننبآشد،ننمآیشندادهنمینشود(نتمآمنعالمتنهآینچکمآرکنرانحذفن

مینک د.
[J]INVERTت ظیمآتنچکنزدهنشدهنرانبراینکلیهنبآکسنهآنبرعکسنمینک د.نبهنعبآرتندیگر،ناینن

موردنبآکسنهآینبدوننعالمتنرانعالمتنگذارینمینک دنیآنبرعکس.

[ن2]–
[ن5]

انتخآبنیآننوعنرویدادینکهنبآیدنانتخآبنیآنلغونانتخآبنشود.

[ن6]/
[ن7]

MARK ONچکمآرکنمربوطنبهننوعنرویدادنانتخآبنشدهنرانواردنمینک د/حذفنمینک د.نانواعن
عالمتنخوردهنرویدادنرانمینتوانندرنصفحهنCHORD،ن16-1،نSYS/EX.نیآن

LYRICSننمآیشنداد.
[ن6]/
[ن7]ن

MARK OFF

براینبآزگشتنبهنصفحهننمآیشنفهرستنرویدادنکهندرناننت هآنرویدادهآینفیلترنشدهننمآیشندادهنشدهناست،ندکمهن[EXIT]نرانفشآرندهید.. 3
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USB پخش کننده/ضبط کننده صدای

این عملکرد به طور کامل در قسمت "عملیات اولیه" توضیح داده می شود. به صفحه 71 مراجعه کنید.

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. 

MIDI مولتی پد — ضبط همزمان از طریق
قبل از شروع کار، به نکات زیر توجه کنید: 

به دلیل اینکه فقط عملکرد بخش راست 1 به 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.

 MULTI PAD اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در منبع بعدی ایجاد کنید، منبع مولتی پد دلخواه را با استفاده از دکمه  1
CONTROL [SELECT] انتخاب کنید.

اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در یک منبع جدید خالی ایجاد کنید، این مرحله الزم نیست. 
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صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2
TAB [E] RECORD ← [C] MULTI PAD CREATOR ← TAB [F] MENU 2 ← [FUNCTION]

۴
٣

١٢

١١١٠

۶
١۴

اگر می خواهید یک مولتی پد جدید در یک منبع جدید خالی ایجاد کنید، دکمه [C] (NEW BANK) را فشار دهید.   3
4 با فشردن دکمه های [A] ،[B]، [F] و [G] مربوطه، یک مولتی پد خاص را برای ضبط انتخاب کنید.

در صورت لزوم، صدای دلخواه را با استفاده از دکمه های انتخاب گروه VOICE انتخاب کنید.  5
بعد از انتخاب صدا، دکمه [EXIT] را برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.

دکمه [H] (REC) را جهت وارد کردن حالت آماده به کار ضبط برای مولتی پد انتخاب شده در مرحله 4 فشار دهید.  6
برای شروع ضبط، نواختن صفحه کلید را آغاز کنید.   7

برای اینکه ضبط همگام با تمپو باشد، دکمه [METRONOME] را برای روشن کردن مترونوم فشار دهید.
اگر می خواهید قبل از عبارت واقعی یک سکوت اضافه کنید، STYLE CONTROL [START/STOP] 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. 

نکاتی توصیه شده برای عبارت تطبیق آکورد
اگر می خواهید یک عبارت تطبیق آکورد ایجاد کنید، از نت های C ،D ،E ،G ،A و B استفاده کنید، یا به گفته دیگر، این عبارت را با 

کلید C ماژور 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 = نت آکورد
C،R = نت توصیه شده C R C C R C

ضبط را متوقف کنید.  8
 STYLE CONTROL یا دکمه [STOP] MULTI PAD CONTROL یا دکمه پانل (STOP) [H] بعد از پایان پخش عبارت، دکمه

[START/STOP] را برای توقف ضبط کردن فشار دهید.

با فشار دادن دکمه MULTI PAD [1]–[4]، به عبارت ضبط شده جدید گوش کنید. برای ضبط دوباره عبارت، قدم های 6-8 را   9
تکرار کنید.

پارامتر تکرار هر پد را با استفاده از دکمه های [1 pq]–[pq 4]، روشن یا خاموش کنید.  10
 [STOP] MULTI PAD اگر پارامتر تکرار برای پد انتخاب شده بر روی روشن باشد، پخش پد مربوطه آنقدر ادامه می یابد تا دکمه

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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انطباق آکورد هر پد را با استفاده از دکمه های [5 pq]–[pq 8] روشن یا خاموش کنید.  11
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 [ACMP] تولید شده یا در سمت چپ LEFT صفحه کلید مشخص شده که با روشن کردن [LEFT] تولید شده 

است )زمانیکه [ACMP] خاموش شده باشد(.

دکمه [D] (NAME) را فشار دهید و سپس نام دلخواه هر مولتی پد را وارد کنید.  12

اگر می خواهید سایر مولتی پدها را ضبط کنید، مراحل 4 تا 12 را تکرار کنید.  13

دکمه [I] (SAVE) را فشار دهید تا مولتی پد ذخیره شود، سپس داده های مولتی پد را به عنوان یک منبع حاوی مجموعه ای از   14
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.

MIDI مولتی پد — ضبط مرحله ای از طریق
ضبط مرحله ای را می توان در صفحه EDIT انجام داد. بعد از انتخاب مولتی پد در مرحله 4 در صفحه 169، دکمه TAB [F] را فشار دهید 

تا صفحه EDIT انتخاب شود. 
صفحه EDIT لیست رویداد را مشخص کرده و به شما اجازه می دهد که نت ها را با زمانبندی کاماًل دقیق ضبط کنید. این ضبط مرحله ای در 

اصل مشابه ضبط آهنگ )صفحه صفحه 152–155( است بجز مواردی که در زیر لیست شده است:
دکمه LCD برای 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 [F] جابجا 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 27 مراجعه کنید. در این قسمت درباره نحوه مدیریت 

هر مولتی پد توضیح داده می شود. 

منبع مولتی پد حاوی مولتی پد مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید.  1
 دکمه MULTI PAD CONTROL [SELECT] را برای فراخوانی صفحه انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید، از دکمه های

TAB [F][E] برای فراخوانی "PRESET ،"USER" ،"USB" استفاده کنید )اگر درایو فلش USB وصل باشد( و سپس از دکمه های 
[A]–[J] برای انتخاب منبع مولتی پد استفاده کنید. 

 "USER" 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 توجه 
یا "USB" )هنگامی که درایو فلش USB وصل است( ذخیره کنید.

دکمه [7 q] (EDIT) از MENU 1 را برای فراخوانی صفحه نمایش MULTI PAD EDIT فشار دهید.  2

مولتی پد خاصی را با فشردن هرکدام از دکمه های [A]، [B]، [F] و [G] انتخاب کنید تا ویرایش شود.   3
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پد انتخابی را ویرایش کنید.  4

[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.را جایگذاری می کند [3 q] مولتی پدهای کپی شده توسط دکمه

[5 q]DELETE.مولتی پدهای انتخابی را حذف می کند

کپی کردن مولتی پد
دکمه [3 q] (COPY) را در مرحله 4 در باال فشار دهید.  .1

مولتی پدهای مورد نظر برای کپی را با استفاده از دکمه های [A]، [B]، [F] و [G] انتخاب کنید، سپس دکمه [7 q] (OK) را فشار   .2
 دهید. 

مولتی پد انتخابی در کلیپ بورد کپی می شود.
مقصد را با فشردن هرکدام از دکمه های [A]، [B]، [F] و [G] انتخاب کنید. اگر می خواهید پدهای انتخابی را در یک منبع دیگر کپی   .3

 [7 q] را برای فراخوانی صفحه انتخاب منبع مولتی پد فشار دهید، منبع دلخواه را انتخاب کنید و دکمه (UP) [8 p] کنید، دکمه
(EDIT) را از MENU 1 فشار دهید، سپس مقصد را انتخاب کنید.

دکمه [4 q] (PASTE) را فشار دهید تا کپی شود.  .4

منبع فعلی حاوی مولتی پدهای ویرایش شده را ذخیره کنید.   5
دکمه [p 8] را فشار دهید تا پنجره تأیید فراخوانی شود، دکمه [F] (YES) را فشار دهید تا صفحه USER فراخوانی شود و سپس دکمه 

[6 q] (SAVE) را برای ذخیره کردن فشار دهید. برای اطالع از جزئیات به صفحه 28 مراجعه کنید.
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یابنده موزیک6

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 مرتبًا از آنها استفاده می کنید را 

فراخوانی کنید.

ضبط دلخواهتان را از صفحه MUSIC FINDER انتخاب کنید.  1  

 FAVORITE را برای اضافه کردن ضبط انتخاب شده به صفحه (YES) [G] و سپس (ADD TO FAVORITE) [H] 2  دکمه  
فشار دهید. 

٢

٣

3  صفحه FAVORITE را با استفاده از دکمه های TAB [F][E] فراخوانی کنید و بررسی کنید آیا ضبط اضافه شده است.  
مشابه صفحه ALL می توانید ضبط را در صفحه FAVORITE نیز انتخاب کنید و سپس اجرایتان را شروع کنید. 

FAVORITE حذف ضبط ها از صفحه
ضبطی را که می خواهید حذف کنید از صفحه FAVORITE انتخاب کنید.  .1

دکمه [H] (DELETE FROM FAVORITE) را فشار دهید و سپس [G] (YES) را فشار دهید تا ضبط حذف شود.  .2
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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 FINDER ویرایش شود.  
2  دکمه [8 pq] (RECORD EDIT) را برای فراخوانی صفحه نمایش EDIT فشار دهید.  

ضبط را ویرایش کنید.  3  

[A]MUSIC را برای فراخوانی صفحه نمایش وارد کردن [A] برای وارد کردن عنوان موسیقی. دکمه
عنوان موسیقی فشار دهید.

[B]KEYWORD صفحه ،[B] برای وارد کردن کلمه کلیدی و استفاده هنگام انجام جستجو. با فشردن دکمه
نمایش وارد کردن صفحه کلید فراخوانی می شود.

[C]STYLE/SONG/
AUDIO

سبک را تغییر می دهد. با فشردن دکمه [C]، صفحه انتخاب سبک فراخوانی می شود. بعد از 
انتخاب سبک دلخواه، دکمه [EXIT] را برای بازگشت به صفحه نمایش EDIT فشار دهید.

برای ضبط های SONG یا AUDIO، این قسمت قابل ویرایش نیست.

[D]BEAT.ضربه )امضای زمان( ضبط را برای انجام جستجو تغییر می دهد
برای ضبط های SONG یا AUDIO، این قسمت قابل ویرایش نیست.

فراموش نکنید که تنظیمات ضربه انجام شده در اینجا تنها برای عملکرد جستجو یابنده موسیقی است و بر تنظمیات  توجه 
ضربه واقعی خود سبک تاثیری ندارد.

[E]FAVORITE.اضافه شود یا خیر FAVORITE انتخاب می کند آیا ضبط ویرایش شده به صفحه

[1 pq]TEMPO.این قسمت قابل ویرایش نیست ،AUDIO یا SONG تمپو را تغییر می دهد. برای ضبط های

[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 [pq 2] می توانید ضبط را با قسمت انتخابی شروع کنید. بعد 

 [4 pq] از پایان انتخاب، پخش سبک به صورت خودکار به قسمت انتخابی با دکمه های
جابجا می شود. برای ضبط های SONG یا AUDIO، این قسمت قابل ویرایش نیست.

[4 pq]

/[5 pq]
[6 pq]

GENRE.ژانر دلخواه را انتخاب می کند

[7 pq]GENRE NAME.یک ژانر جدید ایجاد می کند

برای لغو عملیات ویرایش و خروج از آن، دکمه [8 q] (CANCEL) را فشار دهید.
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4  ضبط ویرایش شده را ذخیره کنید  
هنگام ایجاد یک ضبط جدید

دکمه [J] (NEW RECORD) را فشار دهید. ضبط به صفحه ALL اضافه می شود. 

هنگام رونویسی یک ضبط موجود
دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید. 

حذف ضبط
 .)SEARCH 1/2 و ALL ،FAVORITE( بعد از حذف کردن، ضبط از همه صفحه ها حذف می شود

1  ضبط مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید تا در صفحه MUSIC FINDER حذف شود.  

2  دکمه [8 pq] (RECORD EDIT) را برای فراخوانی صفحه نمایش EDIT فشار دهید.  

دکمه [I] (DELETE RECORD) را فشار دهید.  3  
برای لغو عملیات حذف و بازگشت به صفحه MUSIC FINDER در مرحله 1، [H] (NO) را فشار دهید تا به صفحه EDIT در 

مرحله 2 برگردید، سپس [I] (CANCEL) را فشار دهید.

دکمه [G] (YES) را برای حذف ضبط فعلی فشار دهید.  4  

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.

دکمه [7 pq] (FILES) را در صفحه MUSIC FINDER فشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود.  1  

2  دکمه های TAB [F][E] را برای انتخاب محل ذخیره سازی )USER/USB( فشار دهید.  

دکمه [6 q] (SAVE) را فشار دهید.  3  
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 [8 p] (OK) را برای ذخیره فایل فشار دهید.  4  
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 USER یا USB را به عنوان فایل فراخوانی کنید.

دکمه [7 pq] (FILES) را در صفحه MUSIC FINDER فشار دهید تا صفحه انتخاب فایل فراخوانی شود.  1  

از دکمه های TAB [F][E] برای انتخاب محل ذخیره فایل استفاده کنید.  2  

3  دکمه های [A]–[J] را 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.

[G]REPLACE تمام ضبط های یابنده موسیقی موجود در دستگاه پاک شده و با ضبط های فایل انتخاب شده
جایگزین می شود.

توجه
انتخاب "REPLACE" بطور 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.

[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
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حافظه رجیستر7

ویرایش حافظه رجیستر
می توانید هر حافظه رجیستر موجود در منبع را ویرایش کنید )تغییر نام دهید و حذف کنید(.

منبع حافظه رجیستر حاوی حافظه رجیستر را برای ویرایش انتخاب کنید.   1  
دکمه های REGISTRATION BANK [-]/[+] را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب منبع ثبت به طور همزمان فشار دهید و یکی 

از دکمه های [A]-[J] را برای انتخاب منبع دلخواه فشار دهید.

دکمه [7 q] (EDIT) از MENU 1 را برای فراخوانی صفحه نمایش REGISTRATION EDIT فشار دهید.  2  

یک حافظه رجیستر خاص را با فشردن هرکدام از دکمه های [A]–[D] و[F]–[I] انتخاب کنید تا ویرایش شود.  3  

دکمه [q 1] را برای تغییر نام یا دکمه [q 5] را برای حذف حافظه رجیستر انتخابی فشار دهید.  4  
برای اطالع از دستورالعمل ها درباره تغییر نام یا حذف عملکردهای مختلف، به صفحه های 30 – 31 مراجعه کنید.

منبع فعلی حاوی حافظه های رجیستر ویرایش شده را ذخیره کنید.   5  
دکمه [8 p] (UP) را برای فراخوانی صفحه انتخاب حافظه رجیستر فشار دهید، سپس دکمه [6 q] (SAVE) را از MENU 2 برای 

ذخیره کردن فشار دهید. برای اطالع از جزئیات به صفحه 28 مراجعه 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 نگهدارید، مثاًل می توانید فقط تنظیم سبک را "تثبیت" کنید و آنها را نگهدارید، حتی 

زمانی که یک شماره حافظه رجیستر دیگر را انتخاب می کنید. 

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  1  
TAB [F] FREEZE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

از دکمه های [1 pq]–[pq 3] برای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید، سپس از دکمه های [4 pq]/[pq 5] برای    2  
وارد کردن یا برداشتن عالمت بررسی استفاده کنید.

وقتی دکمه [FREEZE] در صفحه فعال است، مواردی که دارای عالمت بررسی هستند تثبیت می شوند.

3  دکمه [EXIT] را برای خروج از صفحه نمایش عملیات فشار دهید.  
توجه

تنظیمات صفحه نمایش FREEZE بصورت 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 [FREEZE] را از روی صفحه برای فعال کردن عملکرد تثبیت فشار دهید.  
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 [FREEZE] را فشار دهید. 
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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 TAB [F][E] )در صفحه اصلی( یا پدال در حین نواختن خود، فراخوانی کنید.

اگر می خواهید از یک پدال یا چند پدال برای جابجایی شماره حافظه رجیستر استفاده کنید، پدال های اختیاری را به فیش های   1  
FOOT PEDAL مربوطه وصل کنید. 

برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه 93 مراجعه کنید.

در صفحه REGISTRATION BANK، منبع دلخواه را برای برنامه ریزی شدن انتخاب کنید.   2  

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  3  
TAB [E] REGISTRATION SEQUENCE ← [C] REGIST SEQUENCE/FREEZE ← TAB [E] MENU 1 ← [FUNCTION]

4  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 [B] یا [C] برای انتخاب پدال به منظور پیش رفتن در جهت توالی ثبت یا بالعکس، استفاده کنید. مثاًل اگر دو پدال متصل هستند، 

از پدال 1 برای رفتن به جلو و از پدال 2 برای رفتن به عقب استفاده می شود. توجه داشته باشید که تنظیمات پدال در این قسمت )بجز 
تنظیم خاموشی( بر تنظیمات موجود در صفحه FOOT PEDAL اولویت دارد )صفحه 191(. اگر می خواهید از پدال برای عملکردی 

بجز توالی ثبت استفاده کنید، حتمًا آن را روی OFF تنظیم کنید. 

نام منبع حافظه رجیستر فعلی را نشان می دهد.

برنامه ریزی ترتیب توالی از چپ به راست.  5  
یکی از دکمه های REGISTRATION MEMORY [1]–[8] را فشار داده، سپس دکمه [6 pq] (INSERT) را برای وارد کردن 

شماره فشار دهید.

شماره های حافظه رجیستر را به ترتیب 
توالی ثبت فعلی نشان می دهد.
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–[1 pq] 
[4 pq]

مکان نما را جابجا می کند. 

[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

6  از دکمه [D] (SEQUENCE END) برای تعیین عملکرد توالی ثبت هنگام رسیدن به انتهای توالی استفاده کنید.  
STOP .................  فشار دادن دکمه TAB [F] یا پدال "رفتن به جلو" هیچ اثری ندارد. توالی "متوقف" شده است. •
TOP ................... توالی دوباره از ابتدا آغاز می شود. •
NEXT BANK ......  توالی بصورت خودکار به ابتدای منبع حافظه رجیستر بعدی در همان پوشه منتقل می شود. •

دکمه [F] (REGIST SEQ. ENABLE) را برای روشن کردن عملکرد توالی ثبت فشار دهید.  7  

8  دکمه [EXIT] را برای خروج از صفحه نمایش عملیات فشار دهید.   
بعد از نمایش پیام تأیید، دکمه [G] (YES) را 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 END) ، بعنوان 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.

دکمه های REGIST BANK [+] و [-] را بطور همزمان برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب  1   
REGISTRATION BANK فشار دهید.

دکمه [q 6] را از MENU 2 را برای ذخیره فایل منبع فشار دهید.  2  
برای اطالع از جزئیات به صفحه 28 مراجعه کنید.
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استفاده از توالی ثبت
1  منبع ثبت دلخواه را انتخاب کنید.   

در قسمت باال سمت راست صفحه نمایش اصلی، توالی ثبت را تأیید کنید.   2  

دکمه TAB [E] یا ]F[ یا پدال پایی را فشار دهید تا اولین شماره حافظه رجیستر انتخاب شود.  3  
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 فعاًل 

انتخاب شده است. 

از دکمه های TAB یا پدال پایی در حین اجرا با صفحه کلید استفاده کنید.   4  
برای بازگشت به وضعیتی که در آن هیچ شماره حافظه رجیستری انتخاب نشده است، دکمه های TAB [E] و ]F[ را همزمان در هنگام 

فراخوانی صفحه نمایش اصلی فشار دهید. 
پدال را می توان بدون در نظر گرفتن اینکه کدامین صفحه نمایش فراخوانی شده است ) بجز صفحه نمایش REGIST SEQUENCE( برای توالی ثبت مورد استفاده قرار داد. توجه 
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گام های شرقی8

این عملکرد به طور کامل در قسمت "عملیات اولیه" توضیح داده می شود. به صفحه 88 مراجعه کنید.

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/EQ] فراخوانی 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 190 مراجعه کنید.

از دکمه های TAB [F]/[E] برای انتخاب صفحه های مختلف بعدی استفاده کنید.

ویرایش پارامترهای صدا/میزان صدا

/[C]/[B]
[H]/[G]

VOICE .به شما اجازه می دهد که صداها را برای هر بخش دوباره انتخاب کنید
محدودیت های عملکرد زیر را مد نظر داشته باشید.  توجه 

برای هر کانال سبک می توانید صداهایی را برای ضبط در صفحه های 127 و 128 انتخاب 	 
کنید. 

برای هر کانال سبک یا آهنگ نمی توانید صداهای موجود در درایو USER را انتخاب کنید. 	 
برای هر مولتی پد نمی توانید صدا را تغییر دهید. 	 
 وقتی آهنگ GM انتخاب می شود، فقط یک صدای Drum Kit را می توانید برای کانال 10 	 

)در صفحه CH9 SONG-16( انتخاب کنید. 
برای یک کانال سبک یا آهنگ، فراخوانی صدای ریتم/پرکاشن )Drum Kit و سایر موارد( با تنظیمات کانالی که  توجه 

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 مجددًا بدون 

ذخیره کردن انتخاب کنید. 

[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.

9
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ویرایش پارامترهای فیلتر

[I]/[D] HARMONIC
CONTENT

به شما اجازه می دهد رزنانس )صفحه 115( را برای هر بخش تنظیم کنید.

[J]/[E]BRIGHTNESS.)115 شفافیت صدا را برای هر بخش با تنظیم فرکانس نمونه برداری تعیین می کند )صفحه
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ویرایش پارامترهای تنظیم گام

/[B]/[A]
[G]/[F]

 PORTAMENTO
TIME

پورتامنتو یک عملکرد برای ایجاد یک تبدیل یکنواخت در گام سیم pitch از 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 "0" هیچ تاثیری 
ندارد. این پارامتر زمانیکه بخش صفحه کلید انتخاب شده بر روی MONO تنظیم شده باشد 

)صفحه 114( در دسترس است.

[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 40(. محدوده از 0 تا 12 است 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 OCTAVE [-]/[+] اضافه می شود.

[J]/[E]TUNING.گام را برای هر بخش صفحه کلید در قالب سنت تعیین می کند
توجه در عبارت های موسیقی هر "سنت" یک صدم هر نیم گام است. )001 سنت برابر یک نیم گام است(.

–[1 pq]
[3 pq]

TRANSPOSE (SONG) پخش آهنگ ،(MASTER) به شما امکان می دهد به طور کلی صداهای دستگاه
 "KBD" را به ترتیب جابجا کنید. لطفًا توجه داشته باشید که تنظیم (KBD) یا گام صفحه کلید
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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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: 

پژواک و کورس: 	n
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 2 از صفحه 186 روی "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 [B]–[E] یا [G]–[J] برای انتخاب جلوه دلخواه استفاده کنید، سپس از دکمه های [1 pq]–[pq 8] برای 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. 

در صورت لزوم با فشردن مکرر دکمه [MIXER/EQ]، صفحه دلخواه را از PANEL ،STYLE یا SONG فراخوانی کنید.  1  
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2  دکمه [F] (TYPE) را برای فراخوانی صفحه نمایش انتخاب نوع جلوه فشار دهید.   

۴ ۵ ٧

از دکمه های [1 pq]/[pq 2] برای انتخاب قسمت جلوه استفاده کنید.  3  

بخش های قابل اجرای جلوه بالک
جلوه

خصوصیات جلوه

REVERBجو پرشور اجرا در یک سالن کنسرت جاز یا یک کلوب را تداعی می کند.تمام بخش ها

CHORUSیک صدای باشکوه ایجاد می کند مانند زمانی که چندین ساز همزمان در حال اجرا هستند. تمام بخش ها
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 1 تا 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 1 تا 16 
راست 1، راست 2، 

چپ

عالوه بر پژواک و کورس، طیف گسترده ای از انواع جلوه ارائه شده اند، از جمله پیچش صدا 
و واه. برای هر DSP2–4 می توانید یکی از بخش ها یا کانال های لیست شده در سمت چپ 

را انتخاب کنید. مثاًل وقتی "راست 2" را برای DSP2 انتخاب می کنید، جلوه DSP2 فقط در 
مورد قسمت راست 2 اعمال می شود. توجه کنید که اگر یک آهنگ یا سبک را انتخاب کنید که 
به قطعه های DSP2–4 نیاز دارد، تخصیص بخش این سه قطعه با توجه به داده بر اساس سه 

اولویت آخر به صورت خودکار تغییر می کند. 

4  از دکمه های [3 pq]/[pq 4] برای انتخاب بخشی استفاده کنید که می خواهید جلوه روی آن اعمال شود.  
توجه داشته باشید که اگر "REVERB" ،"CHORUS" یا "DSP1" )وقتی پارامتر "اتصال" روی "سیستم" تنظیم شده است، به 

صفحه 186 مراجعه 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. 

5  از دکمه های [5 pq]/[pq 6] برای انتخاب گروه استفاده کنید، سپس از دکمه های [7 pq]/[pq 8] برای 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 [F] (DETAIL) را فشار دهید. برای اطالع از جزئیات به 

قسمت بعدی بروید. 

تنظیمات جلوه را در یک حافظه رجیستر، آهنگ یا سبک ذخیره کنید.   6  
برای اطالعات از دستورالعمل ها به صفحه 92 مراجعه 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. 

بعد از انتخاب یک قطعه جلوه و نوع جلوه در قسمت قبلی، دکمه [F] (DETAIL) را برای فراخوانی صفحه نمایش ویرایش   1  
پارامترهای جلوه فشار دهید.

از دکمه های [3 pq]–[pq 5] برای انتخاب پارامتر استفاده کنید، سپس از دکمه های [6 pq]/[pq 7] برای ویرایش   2  
مقدار استفاده کنید. 

 [8 pq] به عنوان قطعه جلوه انتخاب می شود، می توانید سطح برگشت را از طریق دکمه DSP1 وقتی پژواک، کورس یا
(RETURN LEVEL) تنظیم کنید. اگر می خواهید نوع جلوه را تغییر دهید، از دکمه های [1 pq]/[pq 2] استفاده کنید.

۴

٢ ٣

اگر DSP2، 3 یا 4 به عنوان قطعه جلوه انتخاب شده است، در صورت تمایل پارامتر تغییر را ویرایش کنید.  3  
–[2 pq] را برای فراخوانی پارامتر تغییر فشار دهید. پارامتر را از طریق دکمه های (VARI. DETAIL) [8 pq] دکمه 

[pq 4] انتخاب کنید سپس از دکمه های [5 pq]/[pq 6] برای ویرایش مقدار استفاده کنید. این پارامتر فقط زمانی مؤثر است که 
چراغ دکمه [.DSP VARI] روی صفحه روشن شود. برای بستن این صفحه، دکمه [EXIT] را فشار دهید.

12psra3000_fa_om.indb   186 7/22/2015   1:28:00 PM



187

ب
رکی

ل ت
سو

کن

9

PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

دکمه [I] (SAVE) را برای فراخوانی صفحه عملیات ذخیره سازی فشار دهید.  4  

۵

۶

از دکمه های [3 pq]–[pq 5] برای انتخاب مقصد و ذخیره تنظیمات به عنوان یک جلوه کاربر استفاده کنید.   5  
در صورت لزوم، نام جلوه کاربر را تغییر دهید. دکمه [6 pq] (RENAME) را برای فراخوانی پنجره ورودی نویسه فشار دهید، نام 

را وارد کنید و سپس دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید.

دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید تا ذخیره شود.   6  

7  دکمه [EXIT] را برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.  
جلوه کاربر ذخیره شده را می توانید از گروه "User" در قطعه جلوه مربوطه )صفحه 185( انتخاب کنید.

EQ ویرایش پارامترهای
اکوالیزر ) همچنین "EQ" نامیده 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 "EQ" می توانید اکوالیزر را برای هر قسمت مرتبط تنظیم کنید، در صورتی که در صفحه "MEQ" می توانید تنظیمات کلی 

اکوالیزر را برای کل دستگاه انجام دهید.

ویرایش پارامترهای قسمت اکوالیزر

[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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 (MEQ) ویرایش و ذخیره نوع اکوالیزر اصلی
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.
این صفحه نمایش را می توانید با فشردن دکمه ]MASTER EQ[ فراخوانی کنید. توجه 
اکوالیزر اصلی را نمی توانید برای پخش صدا یا صدای مترونوم اعمال کنید. توجه 

٣،٢

۴١

1  از دکمه های [A]/[B] را برای انتخاب نوع اکوالیزر دلخواه استفاده کنید.   
Standard: تنظیمات اکوالیزر استاندارد که در آن مشخصات وسیله’ به صورت بهینه به نمایش گذاشته شده است.

Mellow: تنظیمات مالیم اکوالیزر که در آن باندهای فرکانس باال تا حدودی کاهش پیدا کرده اند.

Loudness: تنظیمات 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.

Powerful: تنظیمات 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.

Flat: تنظیمات اکوالیزر مسطح. دریافت هر فرکانس روی 0 دسیبل است.

User 2/1: تنظیمات اکوالیزر سفارش خودتان در مرحله 4 ذخیره می شود.

از دکمه های [E]/[J] برای انتقال مکان نما به ردیف GAIN استفاده کنید، سپس سطح GAIN را تنظیم کنید تا هرکدام از   2  
هشت باند تقویت شده یا قطع شود.

از دکمه های [1 pq]–[pq 8] برای تنظیم سطح استفاده کنید. تغییر مقدار در حالی که دکمه [E] یا [J] پایین نگهداشته شده است به 
شما امکان می دهد هر هشت باند را همزمان تقویت کرده یا قطع کنید.

در صورت تمایل Q )باند پهن( و FREQ )فرکانس وسط( هر باند را تنظیم کنید.  3  
برای تنظیم پهنای باند )که به آن "شکل" یا "Q" نیز گفته می شود(، از دکمه های [C]/[H] برای انتقال مکان نما به ردیف Q استفاده 

کنید، سپس از دکمه های [2 pq]–[pq 7] استفاده کنید. مقادیر باالی Q، پهنای باند کوتاهتری دارند.
 برای تنظیم FREQ )فرکانس وسط(، از دکمه های [I]/[D] برای انتقال مکان نما به ردیف FREQ استفاده کنید، سپس از دکمه های 

[1 pq]–[pq 8] استفاده کنید. محدوده FREQ در دسترس برای هر باند متفاوت می باشد.

دکمه [F] یا STORE( [G] 1 یا 2( را برای ذخیره سازی فشار دهید.  4  
در پنجره وارد کردن نویسه که از طریق این عملیات فراخوانی می شود، نام را وارد کنید و سپس دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید تا 

تنظیماتتان به عنوان نوع اکوالیزر اصلی کاربر ذخیره شود که می توانید با استفاده از دکمه های [A]/[B] آن را فراخوانی کنید. 
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)CMP( ویرایش پارامترهای کمپرسور اصلی
کمپرسور جلوه ای است که معمواًل از آن برای محدود سازی و فشرده کردن حالت پویایی )نرمی/بلندی( یک سیگنال صوتی استفاده می شود. 
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. 

کمپرسور اصلی را نمی توانید برای پخش صدا یا صدای مترونوم اعمال کنید. توجه 

[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

Standard: تنظیمات کمپرسور استاندارد.

Lite: تنظیمات مالیم کمپرسور که در آن جلوه بسیار کم است.

Moderate: تنظیمات متوسط کمپرسور که در آن جلوه در سطح متوسط ایجاد می شود.

Dance Floor: تنظیمات کمپرسوری نسبتًا قدرتمند برای تقویت گام های پایین تر.

Punchy: تنظیمات بسیار قوی کمپرسور.

User 1-5: تنظیمات شخصی کمپرسور خودتان که در قسمت بعدی ذخیره می شوند.

[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

سطح کاهش بهره )سطح فشرده شده( و 
خروجی را نمایش می دهد.
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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.

دکمه SAVE( [I]( را برای وارد شدن به صفحه USER MASTER COMPRESSOR فشار دهید.  1  

٢

٣
١

با استفاده از دکمه های [3 pq]–[pq 5]، مقصدی را انتخاب کنید که می خواهید کمپرسور اصلی کاربر در آن ذخیره شود.  2  
در صورت لزوم، نام کمپرسور اصلی کاربر را تغییر دهید. دکمه [6 pq] (RENAME) را برای فراخوانی پنجره ورودی نویسه 

فشار دهید، نام را وارد کنید و سپس دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید.

دکمه [8 p] (OK) را فشار دهید تا ذخیره شود.  3  

4  دکمه [EXIT] را برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی فشار دهید.  
نوع کمپرسور اصلی ذخیره شده در لیست قسمت TYPE نشان داده می شود.

نمودار قطعه

DSPI
اتصال

= جلوه درج

DSPI
اتصال

= جلوه درج
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اتصال ها10

سوییچ پایی/تنظیمات کنترل کننده پایین

تخصیص عملکردهای مشخص به هر پدال پایی
عملکردتایصپدااصتایصپاییصمت لصبهصفیشصتایصFOOT PEDALص[1]/[2]صراصمیصهوانیدصبهصصورتصجداگانهصازصهنظیماتصپیشصفرضص)نگهداشتص
وصسایرصموارد(صهغییرصدتید،صمثاًلصمیصهوانیدصازصسوییچصپاییصبرایصشروع/هوقفصپخشصسبکصاستفادهصکنیدصیاصازصکنتراصکنندهصپاییصبرایصایجادصپیچصبندتاص

استفادهصکنید.

برایصاطالعصدربارهصنحوهصاه ااصیکصپدااصپاییصیاصاینکهصکدامصنمونهصپدااصتاصراصمیصهوانیدصمت لصکنید،صبهصصفحهص93صمراجعهصکنید. توجه 

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  1  
TAB [E] FOOT PEDALص←ص[D] CONTROLLERص←صTAB [E] MENU 1ص←ص[FUNCTION]

دکمه های [A]/[B] را برای انتخاب یکی از دو پدال پایی که می خواهید عملکردی به آن تخصیص داده شود، استفاده کنید.  2  
درصصفحهصنمایش،صشمارهصتایص1صوص2صبهصهرهیبصمرهبطصباصفیشصتایصFOOT PEDAL [1]صوص[2]صتستند.ص

از دکمه های [pq 1] برای انتخاب عملکردهایی که در مرحله 2 مشخص شده و می خواهید به پدال اختصاص دهید استفاده   3  
کنید.

برایصاطالعصدربارهصعملکردتایصموجودصبهصصفحهصتایص192–193صمراجهصکنید.

تمچنینصمیصهوانیدصعملکردتایصدیگریصراصبهصپدااصاخت اصصدتید،صپانچصداخل/خارجصآتنگص)صفحهص159(صوصهوالیصثبتص)صفحهص178(.صاگرصچندینصعملکردصراصبهصپدااص توجه 
اخت اصصدتید،صاولویتصبهصاینصصورتصاست:صپانچصداخل/خارجصآتنگص←صهوالیصثبتص←صعملکردتایصاخت اصصیافتهصدرصاینصقسمت.

از دکمه های [2 pq]–[pq 8] برای تنظیم جزئیات عملکردهای انتخابی )بخشی که عملکرد روی آن اعمال شده و سایر   4  
موارد( استفاده کنید.

پارامترتایصموجودصبستهصبهصعملکردصانتخابیصدرصمرحلهص3صمتفاوتصتستند.

در صورت لزوم، اولویت پدال را با استفاده از دکمه [I] تنظیم کنید.  5  
عملیاتصپدااصروشن/خاموشصممکنصاستصبرصاساسصپدااصخاصیصکهصبهصدستگاهصمت لصکردهصاید،صمتفاوتصباشد.صبرایصمثاا،صفشارصدادنصبهص

سمتصپایینصبرصرویصیکصپدااصممکنصاستصباعثصفعااصشدنصعملکردصانتخابصشدهصشود،صدرصحالیکهصفشارصدادنصیکصپدااصمتفاوتصازصسازنده/ص
مارکصدیگریصممکنصاستصباعثصغیرصفعااصشدهصعملکردصشود.صاگرصنیازصاست،صاینصهنظیماتصراصبرایصعملکردصمعکوسصموردصاستفادهصقرارص

دتید.
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n عملکردهای قابل تخصیص به پدال
برایصعملکردتاییصکهصباص"*"صمشخصصشدهصاند،صفقطصازصکنتراصکنندهصپاییصاستفادهصکنید؛صعملیاتصمربوطهصراصنمیصهوانیدصباصسوئیچصپاییصانجامص

دتید.

ARTICULATION 1/2وقتیصازصصدایصهولیدصشدهصقویصاستفادهصمیصکنیدصکهصجلوهصایصازصآنصبرصرویصپداا/سوییچصپاییصاخت اصص
یافتهصاست،صمیصهوانیدصباصفشردنصپداا/سوییچصپایی،صاینصجلوهصراصفعااصکنید.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردص

پدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

VOLUME*بهصشماصاجازهصمیصدتدصکهصکنتراصکنندهصپاییصراصبرایصکنتراصسطحصصداصاستفادهصکنید.صشماصمیصهوانیدصاینص
عملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

SUSTAINبهصشماصاجازهصمیصدتدصپدااصراصبرایصکنتراصنگهداشتصاستفادهصکنید.صزمانیکهصشماصپدااصراصفشارصدادهصوص
نگاهصمیصدارید،صهمامصنتصتایصرویصصفحهصکلیدصنگهداشتصطوالنیصهریصدارند.صآزادصکردنصپداا،صفوراص
تمهصنتصتایصنگهداشتصشدهصراصمتوقفص)کاتش(صمیصکند.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترص

بخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

SOSTENUTOبهصشماصاجازهصمیصدتدصپدااصراصبرایصکنتراصجلوهصساستنیوهوصاستفادهصکنید.صاگرصیاصنتصیاصیکصآکوردصازص
صفحهصکلیدصراصنواختهصوصپدااصراصفشارصدتیدصدرصحالیکهصنتص)تا(صراصنگاهصداشتهصاید،صنتصتاصهاصزمانیکهص
پدااصراصگرفتهصاید،صنگهداشتهصمیصشوند.صاماصنتصتایصبعدیصنگهداشتهصنمیصشوند.صبااصینصکارصمیصهوانیدص
یکصآکوردصراصنگهدارید،صبرایصمثاا،صزمانیکهصسایرصنتصتاصب ورتصبریدهصنواختهصشوند.صشماصمیصهوانیدص
اینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

اینصعملکردصبرصتیچکدامصازصفلوتصتایصارگصهأثیرصنمیصگذاردصوصفقطصبعضیصازصصداتایصهولیدصشدهصقویصهحتصهأثیرصقرارص توجه 
میگیرند،صحتیصاگرصبهصپدااصتایصپاییصاخت اصصبگیرد.

SOFTبهصشماصاجازهصمیصدتدصپدااصراصبرایصکنتراصجلوهصسافتصاستفادهصکنید.صفشارصدادنصپدااصباعثصکاتشصسطحص
صداصوصهنصنتصتایصنواختهصشدهصراصهغییرصمیصدتد.صاینصهنهاصبرایصسازتایصمناسبصمخ وصصخودصموثرص
میصباشد.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشص

فعاا/غیرفعااصکنید.

GLIDEزمانیکهصپدااصفشارصدادهصشود،صگامصهغییرصپیداصمیصکند،صوصزمانیکهصپدااصآزادصشود،صبهصگامصنرمااصبازصمیص
گردد.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشص

فعاا/غیرفعااصکنید.

UP/DOWN: هعیینصکنندهصاینصاستصکهصآیاصهغییراتصگامصافزایشصیاصکاتشصمیابد.

RANGE:صمحدودهصهغییرصگامصراصبهصصورتصنیمصگمصهعیینصمیصکند.

ON SPEED: سرعتصهغییرصگامصراصدرصتنگامصفشردنصپدااصمشخصصمیصکند.

OFF SPEED:صسرعتصهغییرصگامصراصدرصتنگامصرتاصکردنصپدااصمشخصصمیصکند.

PORTAMENTOزمانیکهصپدااصفشارصدادهصشود،صیاصجلوهصپورهامنتوص)صیکصلغزشصیکنواختصمابینصنتصتا(صراصمیصهوانص
هولیدصکرد.صپورهامنتوصزمانیصهولیدصمیصشودصکهصنتصتاصمطابقصسبکصلگاهوص)صبعنوانصمثااصیکصنت،صدرص
حالیکهصنتصقبلیصنگاهصداشتهصشدهصاست،صنواختهصشود(صنواختهصشوند.صزمانصپورهامنتوصراصنیزصمیصهوانصازص
طریقصکنسواصهرکیبص)صفحهص183(صهنظیمصکرد.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازص

صفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.
اینصعملکردصبرصتیچکدامصازصفلوتصتایصارگصهأثیرصنمیصگذاردصوصفقطصبعضیصازصصداتایصهولیدصشدهصقویصهحتصهأثیرصقرارص توجه 

میگیرند،صحتیصاگرصبهصپدااصتایصپاییصاخت اصصبگیرد.

PITCH BEND*بهصشماصاجازهصمیصدتدصکهصگامصنتصتاصراصبهصطرفصباالصیاصپایینصباصاستفادهصازصپدااصخمصکنید.صشماصمیصهوانیدص
اینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

UP/DOWN:صهعیینصکنندهصاینصاستصکهصآیاصهغییراتصگامصافزایشصیاصکاتشصمیابد.

RANGE: محدودهصهغییرصگامصراصبهصصورتصنیمصگمصهعیینصمیصکند.

MODULATION (+)/(-) *جلوهصتایصمادوالسیونصراصبرصرویصنتصتایصپخشصشدهصهوسطصصفحهصکلیدصاعمااصمیصکند،صمانندصویبراهو.ص
شماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/

غیرفعااصکنید.

MODULATION (ALT)اینصیکصهغییرصمالیمصدرصمادوالسیونصباالصاستصکهصدرصآنصجلوهصتاص)فرمصموج(صراصمیصهوانیدصمتناوبًاصباصترص
بارصفشارصپداا/سوییچصپایینصروشن/خاموشصکنید.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازص

صفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.

DSP VARIATIONصرویصپدااصدارد.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترص[DSP VARI.]عملکردیصمشابهصدکمهص
بخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشصفعاا/غیرفعااصکنید.
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 PEDAL CONTROL
(WAH)

وقتیصدکمهص[DSP]صراصفشارصمیصدتید،صجلوهصواهصراصرویصنتصتایصپخشصشدهصدرصصفحهصکلیدصاعمااص
میصکند.صشماصمیصهوانیدصاینصعملکردصپدااصراصبرایصترصبخشصازصصفحهصکلیدصبرصرویصاینصصفحهصنمایشص

فعاا/غیرفعااصکنید.

HARMONY/ 
ARPEGGIO

مانندصدکمهص[HARMONY/ARPEGGIO]صاست.

PEDAL (ARP. HOLD)تنگامیصکهصپدااصراصفشارصمیصدتید،صپخشصآپرژوصادامهصپیداصمیصکندصحتیصبعدصازصاینکهصصفحهصکلیدصراصرتاص
میصکنید،صوصسپسصباصرتاصکردنصپداا،صآپرژوصمتوقفصمیصشود.صبررسیصکنیدصیکیصازصانواعصآپرژوصانتخابص

شدهصباشدصوصدکمهص[HARMONY/ARPEGGIO]صفعااصباشد.ص

SCORE PAGE +/-.)زمانیکهصآتنگصمتوقفصشده،صشماصمیصهوانیدصبهصصفحهصبعدیصاسکورصبرویدص)ترصبارصیکصصفحه

LYRICS PAGE +/-.)زمانیکهصآتنگصمتوقفصشده،صشماصمیصهوانیدصبهصصفحهصبعدی/قبلیصهرانهصبرویدص)ترصبارصیکصصفحه

TEXT PAGE +/-.)میصهوانیدصبهصصفحهصبعدی/قبلیصهرانهصبرویدص)ترصبارصیکصصفحه

SONG PLAY/PAUSE.صاست(PLAY/PAUSE)ص[F/K]صSONGمانندصدکمهص

STYLE START/STOP.صاست[START/STOP]صSTYLE CONTROLمانندصدکمهص

TAP TEMPO.صاست[TAP TEMPO]مانندصدکمهص

SYNCHRO START.صاست[SYNC START]مانندصدکمهص

SYNCHRO STOP.صاست[SYNC STOP]مانندصدکمهص

INTRO 1–3.صاست[III]–[I]صINTROمانندصدکمهصتایص

MAIN A–D.صاست[D]–[A]صMAIN VARIATIONمانندصدکمهصتایص

FILL DOWNیکصفیلصاینصراصمیصنوازد،صکهصبعدصازصآنصبهصصورتصخودکارصقسمتصاصلیصقبلیصپخشصمیصشودص)مربوطص
بهصدکمهصتایصکهصبالفاصلهصدرصسمتصچپصآنصقرارصدارد(.

FILL SELF.یکصکاملصکنندهصراصمیصنوازد

FILL BREAK.یکصبریکصراصمیصنوازد

FILL UPیکصفیلصاینصراصمیصنوازد،صکهصبعدصازصآنصبهصصورتصخودکارصقسمتصاصلیصبعدیصپخشصمیصشودص
)مربوطصبهصدکمهصتایصکهصبالفاصلهصدرصسمتصراستصآنصقرارصدارد(.

ENDING1–3.صاست[III]–[I]صENDING/rit.مانندصدکمهصتایص

HALF BAR FILLصفعااصمیصشودصوصقسمتصتایصسبکصراص"Half bar fill-in"درصحالیصکهصپدااصراصفشارصدادهصاید،صعملکردص
درصضربهصاواصازصقسمتصفعلیصهغییرصمیصدتد،صسپسصقسمتصبعدیصراصازصوسطصفیلصاینصخودکارصشروعص

میصکند.ص

FADE IN/OUT.صاست[FADE IN/OUT]مانندصدکمهص

FING/ON BASSصجابجاصFINGERED ON BASSصوصFINGEREDپدااصب ورتصمتناوبصماصبینصحالتصتایصدرص
میصشودص)صفحهص120(.

BASS HOLDزمانیکهصپدااصفشارصدادهصشودص،صنتصبمصسبکصتمراتیصکنندهصنگاهصداشتهصخواتدصشد،صحتیصاگرصآکوردصدرص
حینصپخشصسبکصهغییرصکند.صاگرصانگشتصگذاریصبرصرویص",AI FULL KEYBOARD"صهنظیمصشدهص

باشد،صاینصعملکردصکارصنمیصکند.

PERCUSSIONصبکارصمیصرود.صشماص[ص8pq]–[4صpq]پدااصبرایصنواختنصپرکاشنصانتخابصشدهصهوسطصدکمهصتایص
میصهوانیدصازصطریقصصفحهصکلید،صپرکاشنصدلخواهصراصانتخابصکنید.

وقتیصپرکاشنصراصباصفشردنصیکصکلیدصازصرویصصفحهصکلیدصانتخابصمیصکنید،صقدرتصنواختنصوصفشردنصکلیدصهعیینصکنندهصمیزانص توجه 
صدایصپرکاشنصاست.

RIGHT 1 ON/OFF.صاست[RIGHT 1]صPART ON/OFFمانندصدکمهص

RIGHT 2 ON/OFF.صاست[RIGHT 2]صPART ON/OFFمانندصدکمهص

LEFT ON/OFF.صاست[LEFT]صPART ON/OFFمانندصدکمهص

OTS +/-.هنظیماتصهکصلمسیصبعدی/قبلیصراصفراخوانیصمیصکند
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MIDI Settings
درصاینصبخش،صهنظیماتصمربوطصبهصMIDIصراصمیصهوانیدصبرایصدستگاهصانجامصدتید.صدرصمداصPSR-A3000صمجموعهصایصازصدهصالگویصازصپیشص

برنامهصریزیصشدهصوجودصداردصکهصبهصشماصامکانصمیصدتندصبهصصورتصوصبهصسادگیصدستگاهصراصپیکربندیصکنیدصهاصباصبرنامهصخاصصMIDIصیاصدستگاهص
خارجیصمطابقتصداشتهصباشد.صتمچنینصمیصهوانیدصالگوتایصازصپیشصبرنامهصریزیصشدهصراصویرایشصکردهصوصحداکثرصدهصموردصراصبعنوانصالگویصاصلیص

درصحافظهصUSERصذخیرهصنمایید.

میصهوانیدصتمهصالگوتایصاصلیتانصراصبهصعنوانصیکصفایلصهکیصدرصحافظهصداخلیص)درایوصUSER(صیاصیکصدرایوصفلشصUSBصذخیرهصکنید.ص[FUNCTION]ص←صMENU 2 [F]صTABص←  توجه 
SYSTEM [G]ص←صTAB [E][F] SETUP FILESص←صMIDI SETUP FILES [G].صبهصصفحهص207صمراجعهصکنید.

صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.   1  
[I] MIDIص←صTAB [E] MENU 1ص←ص[FUNCTION]

یک الگوی از پیش برنامه ریزی شده را از صفحه PRESET انتخاب کنید )صفحه 195(.   2  
اگرصقباًلصالگویصاصلیتانصراصایجادصکردهصوصآنصراصدرصصفحهصUSERصذخیرهصکردهصاید،صمیصهوانیدصآنصالگوصراصنیزصازصصفحهصUSERصانتخابص

کنید.

3  برای ویرایش یک الگو، دکمه EDIT( [8 q]( را برای فرخواندن صفحه نمایش MIDI فشار دهید.  

از دکمه های TAB [F][E] برای فراخوانی صفحه مرتبط استفاده کنید، سپس پارامترهای مختلفی را برای ویرایش الگوی   4  
MIDI فعلی تنظیم کنید.

....................صهنظیماتصسیستمصMIDIص)صفحهص196( SYSTEM •
• TRANSMIT.................صهنظیماتصانتقااصMIDIص)صفحهص197(
• RECEIVE...................صهنظیماتصدریافتصMIDIص)صفحهص198(

• BASS.........................صهنظیماتصنتصبمصبرایصپخشصسبکصازصطریقصدریافتصMIDIص)صفحهص199(
• CHORD DETECT.......صهنظیماتصنوعصآکوردصبرایصپخشصسبکصازصطریقصدریافتصMIDIص)صفحهص199(

هنگامیکه عمل ویرایش کردن را تمام کردید، دکمه [EXIT] را برای برگشت به صفحه انتخاب الگوی MIDI فشار دهید.  5  

زبانه USER را با فشردن دکمه TAB [F] انتخاب کنید، سپس دکمه SAVE( [6 q]( را برای ذخیره الگوی ویرایش شده   6  
فشار دهید.
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MIDI الگوهای از پیش برنامه ریزی شده n

All Partsصباصاستثنایصآتنگصانتقااصمیص،)LEFTص1،ص2صوصRIGHT(همامیصقسمتهاصشاملصقسمتهایصصفحهصکلیدص
یابند.

KBD & STYLEصاستصبهصاستثنایصاینکهصقسمتصتایصصفحهصکلیدصچگونهصمدیریتصمیصشوند.ص"All Part"اصوالصمشابهص
قسمتصتایصدستصراستصب ورتص"UPPER"صبجایص2صوصRIGHT1صوصقسمتصدستصچپصب ورتص

"LOWER"صاستفادهصمیصشوند.

Master KBDدرصاینصهنظیمات،صدستگاهصب ورتصیکصصفحهصکلیدص"اصلی"صعملصمیصکند،صوصمیصهواندصیکصیاصهعدادیص
ازصهولیدکنندهصتایصهنصیاصسایرصهجهیزاتص)مانندصکامپیوهر/هناوبگر(صراصنواختهصوصکنتراصکند.

Songتمهصکانااصتایصانتقااصمطابقصباصکانااصتایصآتنگص1صهاص61صهنظیمصشدهصاند.صازصاینصحالتصبرایصپخشص
دادهصتایصآتنگصباصیکصهولیدکنندهصهنصخارجیصاستفادهصمیصشودصتمچنینصبرایصضبطصدادهصتایصآتنگص

رویصیکصهناوبگرصخارجی.

Clock Ext.صخارجیصتمگامصمیصMIDIپخشصیاصضبطص)آتنگ،صسبک،صمولتیصپدصوصدیگرصموارد(صباصیکصساعتص
شودصبهصجایصاینکهصباصساعتصداخلیصدستگاهصتمگامصشود.صاینصوضعیتصبایدصتنگامیکهصحالتصهمپوصراص

رویصMIDIصمت لصشدهصبهصدستگاهصقرارصمیصدتید،صاستفادهصکنید.

MIDI Accord 1صبهصشماصاینصامکانصراصمیصدتدصکهصباصاستفادهصازصصفحهصکلیدصوصدکمهصتایصصدایصبم/صMIDIآکاردئونص
آکوردصرویصآکاردئونصدادهصMIDIصراصانتقااصدادهصوصدستگاهصهولیدصکنندهصهنصمت لصشدهصراصبنوازید.ص
اینصوضعیتصبهصشماصاینصامکانصراصمیصدتدصکهصملودیهایصرویصصفحهصکلیدصراصنواختهصوپخشصسبکص

موسیقیصرویصدستگاهصراصباصدکمهصتایصدستصچپصکنتراصکنید.

MIDI Accord 2صدرصباالصاست،صباصاینصهفاوتصکهصنتصتایصصدایصبم/ص"MIDI Accord 1"درصاصلصاینصعملکردصمشابهص
آکوردصکهصمیصهوانیدصباصدستصچپصبنوازیدصرویصآکاردئونصMIDIصبهصصورتصاجرایصنتصتایصMIDIص

هشیخصصدادهصمیصشوند.

MIDI Pedal 1صاینصامکانصراصبهصشماصمیصدتدصکهصهولیدصکنندهصهنصمت لصشدهصراصباصپاصبنوازیدصMIDIدستگاهصتایصپدااص
)مخ وصاصبرایصنواختنصیکصهنصباصصدایصبمصبسیارصآسانصمیصباشد(.صاینصوضعیتصبهصشماصاینصامکانص
راصمیصدتدصکهصروتصآکوردصراصازصسبکصموسیقیصباصیکصدستگاهصپدااصMIDIصنواختهصیاصکنتراصنمایید.

MIDI Pedal 2اینصوضعیتصبهصشماصاینصامکانصراصمیصدتدصکهصصدایصبمصازصیکصسبکصموسیقیصراصباصاستفادهصازصیکص
دستگاهصپدااصMIDIصپخشصکنید.

MIDI OFF.صفرستادهصیاصدریافتصنمیصشودMIDIتیچصسیگنااص
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MIDI تنظیمات سیستم
هوضیحاتصموجودصدرصاینصقسمتصدرصموردصصفحهصSYSTEMصدرصمرحلهص4صدرصصفحهص194صکاربردصدارد.ص

صازصدکمهصتایص[A]/[B]صبرایصانتخابصپارامترتاص)درصزیر(صاستفادهصکنیدصوصسپسصوضعیتصروشن/خاموشصوصدیگرصوضعیتصتاصراص[pq 1]–ص
[pq 8]صهنظیمصکنید.

Local Control 1
وضعیتصLocal Controlصراصبرایصترصکدامصازصقسمتصتاصخاموشصیاصروشنصمیصکند.صتنگامیکهصLocal Controlصرویص"ON"صباشد،صصفحهصکلیدص
دستگاهصمیصهواندصهولیدصکنندهصهنصداخلیصاشص)درونی(صراصکنتراصکند،صاینصعملصامکانصمیصدتدصصداتایصداخلیصمستقیماصازصصفحهصکلیدصپخشصشوند.ص
اگرصوضعیتصLocalصراصرویص"OFF"صقرارصدتید،صتنگامیکهصصفحهصکلیدصراصمیصنوازیدصیاصازصکنتراصکنندهصتاصاستفادهصمیصکنیدصصفحهصکلیدصوصکنتراص
کنندهصتاصازصهولیدصکنندهصهنصدستگاهصجداصمیصشوندصدرصنتیجهصتیچصنوعصصداییصپخشصنمیصشود.صمثاًلصاینصوضعیتصبهصشماصاینصامکانصراصمیصدتدصکهصازص
یکصهناوبگرصMIDIصخارجیصبرایصپخشصصداتایصداخلیصدستگاهصاستفادهصکرده،صوصازصصفحهصکلیدصدستگاهصبرایصضبطصنتصتاصرویصهناوبگرصخارجیص

استفادهصنمودهصوصیاصیکصهولیدصکنندهصهنصخارجیصراصبنوازید.

2 تنظیم ساعت و دیگر موارد
CLOCK n

اینصوضعیتصمشخصصمیصکندصکهصآیاصدستگاهصهوسطصساعتصداخلیصخودصکنتراصمیصشودصیاصهوسطصسیگنااصساعتصMIDIصدریافتصشدهصازص
طریقصیکصساعتصخارجی.صتنگامیکهصدستگاهصبتنهاییصاستفادهصشدهصیاصازصصفحهصکلیدصاصلیصجهتصکنتراصدستگاهصتایصخارجیصاستفادهصمیص
شودصوضعیتصINTERNALصرویصحالتصعادیصهنظیمصClockصقرارصمیصگیرد.صچنانچهصازصدستگاهصباصیکصهولیدصکنندهصهنصخارجی،صMIDIص
کامپیوهر،صیاصسایرصدستگاهصتایصMIDIصاستفادهصمیصکنید،صوصمایلیدصکهصدستگاهصراصهوسطصیکیصازصاینصوضعیتصتاصتمزمانصنمایید،صاینصپارامترص
راصرویصیکیصازصگزینهصتایصمناسبصهنظیمصکنید:صMIDI،صUSB 1صیاصUSB 2.صدرصاینصحالتصمطمئنصشویدصکهصدستگاهصخارجیصبطورصمناسبیص

مت لصشدهصاستص)بعنوانصمثااصبهصپایانهصMIDI INصدستگاه(صوصانتقااصسیگنااصساعتصMIDIصنیزصبطورصمناسبصباشد.

وقتیصساعتصراصرویصمقداریصبجزصINTERNALصهنظیمصمیصکنید،صهمپوصبهصصورتص".Ext"صرویصصفحهصاصلیصنشانصدادهصمیصشود.صبهصاینصمعنیصاستصکهصپخشصاینصدستگاهصفقطصازص توجه 
دستگاهصMIDIصخارجیصیاصکامپیوهرصکنتراصمیصشود.صدرصاینصشرایط،صسبکصتا،صآتنگ،صمولتیصپدصیاصمترونومصراصنمیصهوانیدصپخشصکنیدصحتیصاگرصعملیاتصراصشروعصکنید.

وقتیصیکصآداپتورصLANصبیصسیمصراصبهصپایانهص[USB TO DEVICE]صوصلصمیصکنید،صپارامترص"WIRELESS LAN"صراصنیزصمیصهوانیدصانتخابصکنید. توجه 

TRANSMIT CLOCK n
وضعیتصانتقالیص(F8)صساعتصMIDIصراصروشنصیاصخاموشصمیصکند.صتنگامیکهصآنصراصرویصOFFصقرارصمیصدتید،صحتیصاگرصیکصآتنگصیاص

سبکصموسیقیصنواختهصشود،صانتقااصتیچصدادهصساعتصMIDIصیاصدادهصشروع/صمتوقفصنمیصشود.

RECEIVE TRANSPOSE n
اینصحالتصمشخصصمیصکندصکهصآیاصهنظیمصجابجاییصدستگاهصبرایصپخشصنتصدریافتصشدهصهوسطصدستگاهصوصازصطریقصMIDIصبهصکارصگرفتهصمیص

شودصیاصخیر.

START/STOP n
اینصوضعیتصمشخصصمیصکندصکهصآیاصپیامصتایصورودیصFAص)شروع(صوصFCص)هوقف(صرویصآتنگصیاصسبکصموسیقیصهاثیریصدارندصیاصخیر.

3 جابجایی پیام
SYS/EX. n

هنظیمص"Tx"صانتقااصMIDIصازصطریقصپیامصتایصخاصصسیستمصMIDIصراصروشنصیاصخاموشصمیصکند.صهنظیمص"Rx"صدریافتصوصهشخیصصMIDIص
ازصطریقصپیامصتایصخاصصسیستمصMIDIصهولیدصشدهصهوسطصدستگاهصخارجیصراصروشنصیاصخاموشصمیصکند.

CHORD SYS/EX. n
هنظیمص"Tx"صانتقااصMIDIصازصدادهصخاصصآکوردصMIDIص)هشخیصصریشهصوصنوعصآکورد(صراصروشنصیاصخاموشصمیصکند.صهنظیماتص"Rx"،ص

دریافتصوصهشخیصصMIDIصازصدادهصتایصخاصصآکوردصMIDIصایجادصشدهصهوسطصدستگاهصخارجیصراصفعااصیاصغیرفعااصمیصکند.
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MIDI تنظیمات انتقال
هوضیحاتصموجودصدرصاینصقسمتصدرصموردصصفحهصTRANSMITصدرصمرحلهص4صدرصصفحهص194صکاربردصدارد.صهعیینصکنندهصبخشیصاستصکهصبهص

عنوانصدادهصMIDIصارسااصمیصشودصوصکانااصMIDIصازصطریقصآنصدادهصراصارسااصمیصکند.

تنگامیکهصدادهصرویصکانااص)تا(صمنتقلصمیصشود،صنقطهصتایصمربوطصبهصترصکانااص
)61-1(صبهصآرامیصچشمکصمیصزنند.

اگرصعبارتص"WLAN"صنشانصدادهصمیصشود،صاینصدستگاهصمیصهواندص توجهص
پیامصتایصMIDIصدریافتیصازصطریقصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBص
مت لصبهصپایانهص[USB TO DEVICE]صراصاستفادهصکند.صتنگامیص

کهصعبارتص"WLAN"صحتیصباصاه ااصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBص
نشانصدادهصنمیصشود،صدستگاهصراصخاموشصوصدوبارهصروشنصکنید.

از دکمه های [A]/[B] یا [1 pq]/[pq 2] برای انتخاب بخشی برای تغییر تنظیمات انتقال استفاده کنید.   1  
اینصبخشصتاصدرصاینصصفحهصنمایشصمشابهصمواردصنشانصدادهصشدهصدرصصفحهصMIXING CONSOLEصوCHANNELصON/OFFصتستندص

بجزصدوصبخشصزیر.ص

UPPER:صقسمتصصفحهصکلیدصدرصسمتصراستصنقطهصهقسیمصبرایصصداتاص)RIGHT1صو/یا 2(صنواختهصمیصشود.

LOWER:صقسمتصصفحهصکلیدصدرصسمتصچپصنقطهصهقسیمصبرایصصداتاصنواختهصمیصشود.صباصروشنصیاصخاموشصشدنصدکمهص
[ACMP]صاینصحالتصهاثیریصنخواتدصدید.

از دکمه های [pq 3] برای انتخاب یک کانال استفاده می شود که از طریق آن قسمت انتخابی منتقل می شود.  2  
اگرصکانااصانتخابیصمشابهیصبرایصچندینصقسمتصمتفاوتصدرصنظرصگرفتهصشود،صپیامصتایصانتقالیصMIDIصدرصیکصکانااصهکیصادغامصمیصشوندصوصدرصنتیجهصصدایصناخواستهصایصایجادص توجه 

شدهصوصباعثصایجادصمشکلصاحتمالیصرویصدستگاهصمت لصشدهصMIDIصمیصشود.
اگرصکانااصتایصآتنگص1صهاص61صرویصانتقااصهنظیمصشدهصاند،صآتنگصتایصمحافظتصشدهصراصنمیصهوانیدصمنتقلصکنید. توجه 

از دکمه [4 pq]–[pq 8] برای تعیین انواع داده برای ارسال استفاده کنید.  3  
برایصاطالعصدربارهصپیامصتایصMIDIصکهصمیصهوانیدصدرصاینصقسمتصهنظیمصکنید،صبهص"رویدادتایصنت"صدرصصفحهص166صمراجعهصکنید.
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MIDI تنظیمات دریافت
هوضیحاتصموجودصدرصاینصقسمتصدرصموردصصفحهصRECEIVEصدرصمرحلهص4صدرصصفحهص194صکاربردصدارد.صهعیینصکنندهصبخشصتاییصاستصکهصدادهص

تایصMIDIصراصدریافتصمیصکنندصوصاینکهصدادهصتاازصطریقصکدامصکانااصتایصMIDIصدریافتصمیصشوند.

ترصزمانصکهصدادهصایصازصرویصکانااص)تا(صدریافتصمیصشود،صنقطهصتایصمربوطص
بهصترصکانااص)61-1(صبهصآرامیصچشمکصمیصزنند.

اگرصعبارتص"WLAN"صنشانصدادهصمیصشود،صاینصدستگاهصمیصهواندص توجهص
پیامصتایصMIDIصدریافتیصازصطریقصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBص
مت لصبهصپایانهص[USB TO DEVICE]صراصاستفادهصکند.صتنگامیص

کهصعبارتص"WLAN"صحتیصباصاه ااصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBص
نشانصدادهصنمیصشود،صدستگاهصراصخاموشصوصدوبارهصروشنصکنید.

از دکمه های [A]/[B] یا [1 pq]/[pq 2] برای انتخاب کانال مورد نظر برای دریافت استفاده کنید.  1  
اینصدستگاهصپیامصتایصMIDIصراصازصطریقص23صکانااص)61صکانااصدرص2صپورت(صازصطریقصاه ااصUSBصدریافتصمیصکند.

از دکمه های [pq 3] برای انتخاب بخشی استفاده کنید که از طریق آن کانال دریافت می شود.  2  
اینصبخشصتاصدرصاینصصفحهصنمایشصمشابهصمواردصنشانصدادهصشدهصدرصصفحهصMIXING CONSOLEصوصCHANNEL ON/OFFصتستندص

بجزصقسمتصتایصزیر:

KEYBOARD:صپیامصتایصنتصدریافتصشدهصمیصهوانندصاجرایصصفحهصکلیدصدستگاهصراصکنتراصکنند.

EXTRA PART 1–5:صپنجصقسمتصخاصصبرایصدریافتصوصپخشصدادهصMIDIصوجودصدارد.صمعموال،صاینصقسمتصتاصهوسطص
دستگاهصموردصاستفادهصقرارصنمیصگیرندصدستگاهصاینصدستگاهصمیصهواندصب ورتصیکصهولیدصکنندهصهنص32صکانالهصوصمولتیص

هیمبرااصهوسطصپنجصقسمتصاضافهصشدهصبهصقسمتصتایصاصلیصموردصاستفادهصقرارصبگیرد.

از دکمه [4 pq]–[pq 8] برای تعیین انواع داده برای دریافت استفاده کنید.  3  
برایصاطالعصدربارهصپیامصتایصMIDIصکهصمیصهوانیدصدرصاینصقسمتصهنظیمصکنید،صبهص"رویدادتایصنت"صدرصصفحهص166صمراجعهصکنید.

MIDIو USB از طریق پایانه های MIDI انتقال / دریافت
ارهباطصبینصپایانهصتایصMIDIصوصUSBصکهصبرایصانتقاا/دریافتص32صکانااص)16صکانااصدرص2صپورت(صپیامصتایصMIDIصموردصاستفادهصقرارصمیص

گیرندصبهصصورتصزیرصاست:

 WLAN/USB1/MIDI 
16–01 WLAN/USB1/MIDI 16–01

USB1 USB2

USB2 
16–01

استفادهصازصپورت
LAN بی سیم

MIDI [IN] پایانه

MIDI دریافت  MIDI انتقال 

[USB TO HOST] پایانه MIDI [OUT] پایانه [USB TO HOST] پایانه

ادغام

LAN بی سیم
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MIDI تنظیمات نت بم برای پخش سبک از طریق دریافت
هوضیحاتصموجودصدرصاینصقسمتصدرصموردصصفحهصBASSصدرصمرحلهص4صدرصصفحهص194صکاربردصدارد.صاینصهنظیماتصبهصشماصامکانصمیصدتدصکهص
نتصصدایصبمصراصبرایصنواختنصیکصسبکصموسیقی،صبرصاساسصپیامصتایصدریافتصشدهصازصطریقصMIDIصمشخصصکنید.صپیامصتایصروشن/خاموشصنتص
دریافتصشدهصدرصکانااص)تا(صکهصرویص"ON"صقرارصدارند،صبهصصورتصنتصصدایصبمصازصآکوردصسبکصهشخیصصدادهصمیصشوند.صنتصصدایصبمصبدونص
درصنظرصگرفتنصهنظیماتص[ACMP]صیاصSplit Pointصهشخیصصدادهصخواتندصشد.صتنگامیکهصچندینصکانااصب ورتصتمزمانصرویص"ON"صهنظیمصمیص

شوند،صنتصصدایصبمصازصدادهصMIDIصادغامصوصدریافتصشدهصازصاینصکانااصتاصهشخیصصدادهصمیصشود.

ترصزمانصکهصدادهصایصازصرویصکانااص)تا(صدریافتصمیصشود،صنقطهصتایص
مربوطصبهصترصکانااص)61-1(صبهصآرامیصچشمکصمیصزنند.

اگرصعبارتص"WLAN"صنشانصدادهصمیصشود،صاینصدستگاهصمیص توجهص
هواندصپیامصتایصMIDIصدریافتیصازصطریقصآداپتورصLANصبیصسیمص
USBصمت لصبهصپایانهص[USB TO DEVICE]صراصاستفادهصکند.ص

تنگامیصکهصعبارتص"WLAN"صحتیصباصاه ااصآداپتورصLANصبیص
سیمصUSBصنشانصدادهصنمیصشود،صدستگاهصراصخاموشصوصدوبارهص

روشنصکنید.

از دکمه های [A]/[B] را برای انتخاب کانال استفاده کنید.  1  

از دکمه [1 pq]–[pq 8] برای تنظیم کانال دلخواه روی ON یا OFF استفاده کنید.  2  
تمچنینصباصفشردنصدکمهص[F]ص(ALL OFF)صمیصهوانیدصتمهصکانااصتاصراصرویصOFFصقرارصدتید.

MIDI تنظیمات نوع آکورد برای پخش سبک از طریق دریافت
هوضیحاتصموجودصدرصاینصقسمتصدرصموردصصفحهصCHORD DETECTصدرصمرحلهص4صدرصصفحهص194صکاربردصدارد.صدرصاینصصفحهصمیصهوانیدص
کانااصتایصMIDIصراصانتخابصکنیدصکهصدادهصMIDIصازصطریقصآنهاصازصدستگاهصخارجیصبرایصهشخیصصنوعصآکوردصپخشصسبکصاستفادهصمیصشوند.صپیامص
تایصروشن/خاموشصنتصدریافتصشدهصازصکانااص)تا(صکهصرویص"ON"صقرارصدارند،صبهصصورتصنتصتاییصبرایصهشخیصصآکوردتاصدرصپخشصسبکص
هشخیصصدادهصمیصشوند.صآکوردتایصهشخیصصدادهصشدهصبستهصبهصنوعصانگشتصگذاریصمتفاوتصمیصباشند.صانواعصآکوردصبدونصدرصنظرصگرفتنصهنظیماتص
[ACMP]صیاصنقطهصهقسیمصهشخیصصدادهصخواتندصشد.صتنگامیکهصچندینصکانااصب ورتصتمزمانصرویص"ON"صهنظیمصمیصشوند،صنوعصآکوردصازصدادهص

MIDIصادغامیصوصدریافتصشدهصازصاینصکانااصتاصهشخیصصدادهصمیصشود.

نحوهصعملکردصاصوالصمشابهصباصصفحهصنمایشصBASSصدرصباالصاست.
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اتصال با iPhone/iPad از طریق LAN بی سیم
بااصستفادهصازصیکصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBص)بهصصورتصجداگانهصفروختهصمیصشود(صمیصهوانیدصPSR-A3000صراصازصطریقصشبکهصبیصسیمصبهصیکص
iPhone/iPadصوصلصکنید.صبرایصاطالعصازصدستورالعملصتایصکلیصکارکرد،صبهصiPhone/iPad Connection Manualص)دفترچهصراتنماصمالکص
اه ااصiPhone/iPad(صدرصوبصسایتصمراجعهصکنید.صدرصاینصقسمتصفقطصعملکردتاییصهوضیحصدادهصمیصشودصکهصمخ وصصPSR-A3000صباشند.
قبلصازصشروعصکار،صبررسیصکنیدصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBصبهصپایانهص[USB TO DEVICE]صوصلصباشد،صسپسصصفحهصنمایشصهنظیمصوصراهص

.[H] WIRELESS LANص←صTAB [F] MENU 2ص←ص[FUNCTION]اندازیصراصبهصاینصصورتصفراخوانیصکنید:ص

اگرصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBصهوسطصدستگاهصهشخیصصدادهصنشود،صعبارتص"WIRELESS LAN"صبرایصدکمهص]H[صنشانصدادهصنخواتدصشد.صتنگامیصکهصعبارتص"WIRELESS LAN"صحتیصباص توجه 
اه ااصآداپتورصLANصبیصسیمصUSBصنشانصدادهصنمیصشود،صدستگاهصراصخاموشصوصدوبارهصروشنصکنید.ص

حالت زیرساخت

[B]/[A].شبکهصراصانتخابصمیصکند

[G]UPDATE.لیستصشبکهصراصدرصصفحهصنمایشصبهصروزصرسانیصمیصکند

[I]DETAIL/[7صpq]صبرایصهنظیمصپارامترتایصدقیقصدرصصفحهصتایصزیر.صبعدصازصانجامصهنظیمات،صدکمهص
[pqص8]ص)SAVE(صراصبرایصذخیرهصآنهاصفشارصدتید.ص

IP ADDRESS:صآدرسصIPصوصسایرصپارامترتایصمرهبطصراصهنظیمصمیصکند.

OTHERS:صوقتیصدستگاهصدرصحالتصزیرساختصبهصشبکهصوصلصاست،صزمانصفعلیصرویصصفحهص
نشانصدادهصمیصشود.صمیصهوانیدصمنطقهصزمانیصراصازصطریقصدکمهص[B]صوصساعتصهابستانیصراص

صازصطریقصدکمهص[C]صبرایصزمانصمحلیصخودهانصهنظیمصکنید.
اگرصمیصخواتیدصنامصمیزبانصراصواردصکنید،صدکمهص[A]صراصفشارصدتید.

[pqص1]/
[pqص2]

WPSص[G]صبهصشبکهصوصلصمیصکند.صاینصدکمهصوصبعدصازصآنصدکمهصWPSاینصدستگاهصراصازصطریقص
)YES(صراصفشارصدتید،صسپسصدکمهصWPSصراصدرصفاصلهصدوصدقیقهصرویصنقطهصدسترسیصفشارص

دتید.

[pqص3]/
[pqص4]

 MODE.بهصحالتصنقطهصدسترسیصجابجاصمیصشود

[pqص5]/
[pqص6]

INITIALIZE.راهصاندازیصهنظیماتصراصشروعصکردهصوصبهصوضعیتصپیشصفرضصکارخانهصبازصمیصگرداند

[pqص7]/
[pqص8]

CONNECTبهصشبکهصانتخابیصمت لصمیصشود.ص
اگرص"Other"صراصباصاستفادهصازصدکمهصتایص[A]/[B]صانتخابصکنید،صباصاینصکارصصفحهصفراخوانیص
میصشودصکهصدرصآنصمیصهوانیدصSSID،صروشصامنیتیصوصرمزصعبورصراصهنظیمصکنید.صبعدصازصواردص
کردنصایصموارد،صیکیصازصدکمهصتایص[pqص7]/[pqص8]صراصدرصصفحهصراهصاندازيصدستيص

فشارصدتیدصهاصبهصشبکهصوصلصشوید.
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حالت نقطه دسترسی

[I]DETAIL/[7صpq]صبرایصهنظیمصپارامترتایصدقیقصدرصصفحهصتایصزیر.صبعدصازصانجامصهنظیمات،صدکمهص
[pqص8]ص)SAVE(صراصبرایصذخیرهصآنهاصفشارصدتید.ص

WIRELESS NETWORK: برایصهنظیمصSSID،صایمنی،صرمزصعبورصوصکاناا.

IP ADDRESS:صبرایصهنظیمصآدرسصIPصوصسایرصپارامترتایصمرهبط.

OTHERS:صبرایصواردصکردنصنامصمیزبانصیاصنمایشصآدرسصMACصوصدیگرصموارد.

[pqص3]/
[pqص4]

 MODE.بهصحالتصزیرساختصجابجاصمیصشود

[pqص5]/
[pqص6]

INITIALIZE.راهصاندازیصهنظیماتصراصشروعصکردهصوصبهصوضعیتصپیشصفرضصکارخانهصبازصمیصگرداند
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سایر عملکردها11

در این بخش فقط درباره صفحه نمایش های UTILITY و SYSTEM در منوی FUNCTION توضیح داده می شود. برای سایر صفحه نمایش 
ها، به "لیست عملکردها" در صفحه 209 مراجعه کنید تا دستورالعمل ها را پیدا کنید.

UTILITY

CONFIG 1

از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب 
پارامتر دلخواه استفاده کنید.

1 توقف/پخش تدریجی 
این پارامترها مشخص می کنند پخش سبک یا آهنگ با استفاده از دکمه [FADE IN/OUT] چطور 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 0 تا 20 ثانیه(.

[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 0 تا 20 ثانیه(.

[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 0 تا 5 ثانیه(.

2 مترونوم

[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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3 ضربه 
به شما امکان می دهد صدای پرکاشن و قدرت نواخت را تنظیم کنید که با ضربه زدن روی دکمه [TAP TEMPO] به 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

4 خاموش شدن خودکار
برای اطالع از جزئیات به صفحه 17 مراجعه کنید.

CONFIG 2

از دکمه های [A]/[B] برای انتخاب 
پارامتر دلخواه استفاده کنید.

1 تنظیم بلندگو

/[4 pq]
[5 pq]

SPEAKER.تعیین می کند آیا صدا از بلندگوی این دستگاه پخش شود یا خیر

HEADPHONE SW: صدای بلندگوی معمولی است اما هنگامی که هدفون ها به فیش 
[PHONES] وصل می شوند، صدا قطع می شود.

ON: صدای بلندگو همیشه پخش می شود حتی اگر هدفون وصل باشد. 

OFF: صدای بلندگو قطع است. فقط از طریق هدفون ها یا یک دستگاه خارجی متصل به فیش 
های AUX OUT می توانید می توانید صدا را بشنوید.
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2 تنظیمات 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 MIDI خارجی انتخاب می کنید این 

حالت زمانی مفید می باشد که می خواهید مقادیر MSB/LSB انتخابی منبع و شماره تغییر 
برنامه ای که مایلید مشخص نمایید را بررسی کنید.

شماره های نشان داده شده در این قسمت از "1" شروع می شوند. به همین ترتیب شماره های واقعی تغییر برنامه  توجه 
MIDI از "0" شروع شده است زیرا آن سیستم شماره گذاری از "0" شروع می شود.

برای صداهای GS، شماره های تغییر برنامه حتی زمانی که این پارامتر روی روشن تنظیم می شود، در دسترس  توجه 
نیست.

[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. 

 USB وقتی دستگاه را با استفاده از حالت زیرساخت )صفحه 200( و آداپتور بی سیم 
(UD-WL01) به 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 VOICE، صفحه نمایش انتخاب 
صدا چگونه باز شود:

OPEN & SELECT: صفحه نمایش انتخاب صدا را با صدای انتخاب شده قبلی که در 
 VOICE گروه صدا به صورت خودکار انتخاب شده است، باز می کند )وقتی دکمه های

فشرده شود(.

OPEN ONLY: صفحه نمایش انتخاب صدا را با صدای انتخاب شده فعلی باز می کند 
)زمانی که یکی از دکمه های VOICE فشرده شود(.

/[7 pq]
[8 pq]

 POPUP 
DISPLAY TIME

زمان بسته شدن صفحه نمایش را مشخص می کند. )صفحه نمایش ها زمانی ظاهر می شوند 
که دکمه هایی مانند TEMPO ،TRANSPOSE یا UPPER OCTAVE و دیگر موارد 

را فشار دهید(.

3 تنظیمات آپرژو

/[3 pq]
[4 pq]

QUANTIZE را تعیین می کند. پخش آپرژو با پخش آهنگ یا Arpeggio Quantize زمانبندی عملکرد
سبک همگامسازی می شود و هر مشکل کوچکی در این زمانبندی برطرف می شود.

/[5 pq]
[6 pq]

HOLD ON/OFF را روشن یا خاموش می کند. وقتی روی روشن تنظیم شده باشد، روشن Arpeggio Hold عملکرد
کردن دکمه [HARMONY/ARPEGGIO] سبب می شود پخش آپرژو حتی بعد از نواخته شدن 
نت ادامه داشته باشد. برای توقف پخش، دوباره دکمه [HARMONY/ARPEGGIO] را 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. 

 [6 pq]/[5 pq] برای انتخاب پارامتر دلخواه استفاده کنید، سپس از دکمه های [4 pq]–[1 pq] برای تنظیم این عملکرد از دکمه های
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 USB را برای دستگاه تنظیم کرده یا انجام دهید. قبل از استفاده از درایو فلش USB، حتمًا 
قسمت "اتصال دستگاه های USB" را در صفحه 95 مطالعه کنید.

[B]/[A]DRIVE LIST.درایو مورد نظر را برای فرمت شدن یا بررسی میزان حافظه باقی مانده انتخاب می کند

[F]PROPERTY در باال [B]/[A] صفحه نمایش "مشخصه" دستگاه را باز می کند که با استفاده از دکمه های
انتخاب می شود. می توانید مقدار حافظه باقیمانده در دستگاه را بررسی کنید.

مقدار حافظه باقیمانده که نمایش داده می شود یک مقدار تقریبی است. توجه 

[H]FORMAT فرمت می کند. برای اطالعات از [B]/[A] درایو انتخاب شده را با استفاده از دکمه های
دستورالعمل ها به صفحه 96 مراجعه کنید.

/[3 pq]
[4 pq]

 SONG AUTO
OPEN

عملکرد باز کردن خودکار آهنگ را روشن یا خاموش می کند. وقتی روی "ON" تنظیم می 
شود، کافی است درایو فلش USB را متصل کنید )در لیست دستگاه در باال انتخاب شده است( 

تا آهنگ اول در درایو فلش USB فراخوانی شود.
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SYSTEM
OWNER

[D] EXPORT
 INSTRUMENT

INFO

برای صادر کردن اطالعات شناسایی دستگاه که ممکن است برای استفاده از نرم افزار 
 USB الزم باشد، به دایرکتوری ریشه درایو فلش "Yamaha Expansion Manager"

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 32 مراجعه 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 PRESET انتخاب کنید. بعد از انتخاب 

کردن، دکمه [EXIT] را برای بستن صفحه نمایش انتخاب فشار دهید. 
 bitmap اگر می خواهید از یک عکس اصلی استفاده کنید، فایل مورد نظر )یک فایل

"BMP" کوچکتر از 800 × 480 پیکسل( را در درایو فلش USB آماده کنید، آن را از 
درایو فلش USB در صفحه USER کپی کنید و سپس آن را از صفحه USER انتخاب کنید. 

به دلیل محدودیت های موجود برای سرعت دسترسی، توصیه نمی شود فایل دلخواه را از 
درایو فلش USB انتخاب کنید. 

توضیح مروبط به سازگاری عکس در باال در مورد عکس پس زمینه صفحه نمایش ترانه آهنگ )صفحه 145( نیز  توجه 
کاربرد دارد.

/[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

BACKUP/RESTORE

به صفحه 34 مراجعه 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 USER یا USB ذخیره کنید.

همه تنظیمات دلخواه را برای دستگاه انجام دهید.  1  
صفحه نمایش عملیات را فراخوانی کنید.  2  

از دکمه های [F]–[I] برای فراخوانی صفحه نمایش مربوطه برای ذخیره سازی داده های خود استفاده کنید.  3  
[F] SYSTEM

SETUP FILES
 ← [FUNCTION] پارامترهای تنظیم شده در صفحه نمایش های مختلف مانند 

TAB [E] MENU 1 ← [J] UTILITY به 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 MIDI شامل تنظیمات MIDI در صفحه نمایش زبانه USER به عنوان یک فایل 
تکی استفاده می شوند.

[H] USER EFFECT
FILES

داده های زیر را می توانید به عنوان یک فایل تکی مدیریت کنید. 
....................................................................... صفحه 186 • انواع جلوه کاربر
• انواع اکوالیزر اصلی کاربر .......................................................... صفحه 188
.......................................................... صفحه 189 • انواع کمپرسور اصلی کاربر

[I] MUSIC FINDER
FILES

تمامی ضبط های ایجاد شده و از پیش تنظیم شده یابنده موسیقی به عنوان یک فایل تکی استفاده 
می شوند.

از دکمه های TAB [F][E] برای انتخاب یکی از زبانه ها )USER یا USB( استفاده کنید که تنظیمات در آنها ذخیره   4  
خواهند شد.

دکمه [6 q] (SAVE) را برای ذخیره فایل فشار دهید.  5  

برای فراخوانی فایل، دکمه [I]–[F] دلخواه را در صفحه نمایش SETUP FILES فشار دهید، سپس فایل مورد نظر را انتخاب   6  
کنید.

اگر می خواهید فایل ها را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید، فایل مورد نظر را در زبانه PRESET انتخاب کنید.
زمانیکه فایل انتخاب شد، یک پیغام بر اساس محتوای فایل نمایش داده می شود. دکمه دلخواه را فشار دهید.
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RESET

این عملکرد به شما امکان می دهد وضعیت دستگاه را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید. 

۲

از دکمه های [1 pq]–[pq 3] برای انتخاب مورد دلخواه استفاده کنید، سپس از دکمه های [4 pq]/[pq 5] برای   1  
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 List )لیست داده ها(

 "نمودار پارامتر" مراجعه کنید.

MIDI SETUP به موارد اصلی کارخانه USER را در صفحه نمایش زبانه MIDI شامل تنظیمات MIDI تنظیمات
باز می گرداند.

USER EFFECT :تنظیمات جلوه فعلی و اطالعات زیر را بازنشانی می کند
• انواع جلوه کاربر....................................................................... صفحه 186
......................................................... صفحه 188 • انواع اکوالیزر اصلی کاربر 
• 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 را پاک می کند، از جمله پوشه USER تمام فایل ها و پوشه های موجود در صفحه نمایش زبانه
.Expansion

REGIST همه چراغ های حافظه رجیستر [1]–[8] را 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. 
با روشن کردن دستگاه هنگامی که کلید B5 )آخرین کلید B سمت راست( می توانید همین عملیات را اجرا کنید. در این  توجه 

وضعیت می توانید تنظیمات حافظه رجیستر را از تنظیمات صفحه پیش فرض ایجاد کنید. 

2  دکمه [I] (FACTORY RESET EXECUTE) را برای اجرای عملیات بازگرداندن به حالت کارخانه برای تمامی موارد   
عالمت خورده، فشار دهید.
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سرکاینجلکبهکصورتککوتلهکسربلرهککلریلییککهکمیکتوانهدکسرکصفحهکنملیشکانجلمکسیهدکتوضهحکساسهکمیکشوس.کاینکصفحهکراکمیکتوانهدکازکطتیقکسکمهک
[FUNCTION]کفتاخوانیککنهد.کبتایکاطالللتکبهشتتکبهکمتجعکیلیکصفحهکمشخصکشدهکسرکزیتکمتاجعهککنهد.

MENU 1صفحهتوضیحات

A
 SPLIT POINT/CHORD

FINGERING

SPLIT POINT.صفحهک58نقطهکتقدهمکراکتعههنکمیککند

CHORD FINGERING.نوعکانگشرکگذاریکآکورسکراکمشخصکمیککند
صفحهکیلیک53،ک

120

BHARMONY/ARPEGGIOبتایکانتخلبکنوعکیلرمونیکیلکنوعکآرپژو
صفحهکیلیک42،ک

106

C
REGIST SEQUENCE/

FREEZE

 REGISTRATION
SEQUENCE

ینگلمکاستفلسهکازکسکمهکیلیکTABک[F][E]کیلکپدال،کتتتهبکفتاخوانیکتنظهملتکحلفظهکرجهدتتکراکتعههنک
میککند.

صفحهک178

FREEZE
گتوهکیلیکتنظهمک)صدا،کسبککوکسلیتکموارس(کراکتعههنکمیککندککهکحتیکسرکینگلمکفتاخوانیکتنظهملتک

صفحهکازکطتیقکحلفظهکرجهدتتکبدونکتغههتکبلقیکمیکملنند.
صفحهک177

DCONTROLLER

FOOT PEDAL.صفحهک191لمع تسیلیکاختصلصکساسهکشدهکبهکپدلکیلکراکمشخصکمیککند

KEYBOARD/PANEL
بتایکتنظهمکپلسخکامسکصفحهککعهدکیلکانتخلبکقدمرکیلییکبتایکپلسخگوییکبهکسستهککنتتلکیلکسکمهکیلیک

.TRANSPOSE [-]/[+]

صفحهکیلیک105،ک
109

EMASTER TUNE/SCALE
TUNE

MASTER TUNE.صفحهک108بتایکتنظهمکسقهقکگلمککلکسستگلهکبهکصورتکگلمکیلیک0.2کیتتزی

SCALE TUNE.صفحهک108نوعکگلمکوکتنظهمکگلمکراکبتایکنرکساخواهک)کعهد(کبهکصورتکسنرکمشخصکمیککند
FVOICE SET FILTER.)صفحهک117بتایکغهتکفعللککتسنکانتخلبکخوسکلرکتنظهملتکصداک)جعوهکیلکوکسلیتکموارس
GSTYLE SETTING.صفحهک122بتایکانجلمکتنظهملتکمتتبطکبلکپخشکسبککملنندکتوقفکیمنوازی،ککنتتلکپویلکوکسیگتکموارس

HSONG SETTING
بتایکانجلمکتنظهملتکمتتبطکبلکپخشکآینگکملنندکلمع تسکراینمل،کتنظهملتککلنلل،کتنظهملتکت تارکوکسیگتک

موارس.
صفحهک147

IMIDI.MIDIصفحهک194بتایکانجلمکتنظهملتکمتتبطکبلک

JUTILITY

CONFIG 1
بتایکانجلمکتنظهملتککعیکملنندکزملنکپخش/توقفکتدریجی،کصدایکمتتونوم،کصدایکضتبهکتمپو،کخلموشک

شدنکخوسکلر.
صفحهکیلیک17،ک

202
CONFIG 2.صفحهک203بتایکانجلمکتنظهملتککعیکملنندکبعندگو،کصفحهکنملیشکوکسلیتکموارس

PARAMETER LOCK
پلرامتتیلییک)جعوه،کنقطهکتقدهمکوکسلیتکموارس(کراکمشخصیکمیککندککهکینگلمکتغههتکتنظهملتکپدالکازک

طتیقکحلفظهکرجهدتت،کتنظهمکتککامدیکوکسیگتکموارس،کبدونکتغههتکمیکملنند.
صفحهک205

USB.کاسر،کملنندکفتمرککتسنکوکتأیهدکاندازهکحلفظهUSBحلویکلمع تسیلیکمتتبطکبلکیککسرایوکفعشک
صفحهکیلیک
96،ک205

MENU 2صفحهتوضیحات

ASTYLE CREATOR
بتایکایجلسکیککسبککازکطتیقکویتایشکسبککازکپهشکتنظهمکشدهکیلکبلکضبطککلنللکیلیکسبککبهکصورتک

تککبهکتک.
صفحهک125

BSONG CREATOR
بتایکایجلسکیککآینگکازکطتیقکویتایشکآینگکیلیکضبطکشدهکیلکوارسککتسنکرویداسیلکبهکصورتکتکک

بهکتک.
صفحهک151

CMULTI PAD CREATOR.صفحهک168بتایکایجلسکمواتیکپدکازکطتیقکویتایشکیککمواتیکپدکازکپهشکتنظهمکشدهکموجوسکیلکضبطکیککمورسکجدید

FPACK INSTALLATION
بتایکنصبکبدتهکیلیکگدتتشکجهرکافزوسنکمحتوایلیکاضلفیکسانعوسکشدهکازکوبکسلیرکیلکایجلسکشدهکبلک

.Yamaha Expansion Managerاستفلسهکازک
صفحهک46

GSYSTEM

OWNER.بتایکتنظهمکنلمکصلحبکسستگله،کزبلنکپهلمکوکسلیتکموارس
صفحهکیلیک18،ک

206
BACKUP/RESTORE.کاینکسستگلهUSERصفحهک34بتایکتهههکندخهکپشتهبلنکیلکبلزیلبیکتنظهملتکوکساسهکیلیکذخهتهکشدهکسرکسرایوک

SETUP FILES.صفحهک207بتایکذخهتهکوکفتاخوانیکتنظهملتکمشخصکشدهکسستگله
RESET.صفحهک208بتایکبلزیلبیکتنظهملتکسستگلهکبهکمقلسیتکپهشکفتضککلرخلنه

HWIRELESS LAN
بتایکتنظهملتکمتبوطکبهکاتصللکسستگلهکبهکیککوسهعهکیوشمندکملنندکiPadکازکطتیقکLANکبیکسهم.کاینک

مورسکفقطکزملنیکنملیشکساسهکمیکشوسککهکیککآساپتورکLANکبیکسهمکUSBکمتصلکبلشد.ک
صفحهک200

12psra3000_fa_om.indb   209 7/22/2015   1:28:07 PM



210PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک

نمودار دسترسی مستقیم

سکمهک[DIRECT ACCESS]کوکسپسکیککازکسکمهکیلیکموجوسکسرکزیتکراکفشلرکسیهدک)یلکپدالکوکسستهککنتتلکراکحتکرکسیهد(کتلکصفحهکساخواهک
فتاخوانیکشوس.

صفحه نمایش با عملکرد دسترسی مستقیم فراخوانی می شودکنترل

STYLE CONTROL

[ACMP]

FUNCTION

SPLIT POINT/CHORD FINGERINGCHORD FINGERING
[AUTO FILL IN]

[OTS LINK]

STYLE SETTING
[BREAK]

[III] ،[II] ،INTRO [I]
[D] ،[C] ،[B] ،MAIN VARIATION [A]

[III] ،[II] ،ENDING/rit. [I]
[SYNC START]SPLIT POINT/CHORD FINGERINGSPLIT POINT
[SYNC STOP]

STYLE SETTING START/STOP
STYLESTYLE دکمه های انتخاب گروه

SONG

[GUIDE]

FUNCTION SONG SETTING

GUIDE/CHANNEL
[SCORE]OTHERS

[LYRICS/TEXT]
[EXTRA TR] ،[TR 2] ،[TR 1]GUIDE/CHANNEL

[REPEAT]

OTHERS
[H] (FF)

[G] (REW)
[F/ K] (PLAY/PAUSE)

[J] (STOP)
[REC]GUIDE/CHANNEL

[SELECT]OTHERS
[TAP TEMPO]

FUNCTION

UTILITYCONFIG 1TAP
TEMPO[-] ،[+]STYLE SETTING

[METRONOME]UTILITYCONFIG 1
METRONOME

[FADE IN/OUT]FADE IN/OUT
TRANSPOSE[-] ،[+]FUNCTIONCONTROLLERKEYBOARD/PANELTRANSPOSE ASSIGN

UPPER OCTAVE[-] ،[+]MIXING CONSOLEENUT

MULTI PAD
[SELECT]

MULTI PADصفحهکانتخلبکMULTIPAD EDIT [STOP]
[4] ،[3] ،[2] ،[1]

[DEMO]FUNCTIONSYSTEMOWNER
[FUNCTION]FUNCTIONMIDI
[MIXER/EQ]

MIXING CONSOLEVOL/VOICE [BAL.]
[CHANNEL ON/OFF]

[USB]FUNCTIONUTILITYUSB
[USB AUDIO PLAYER]).متصلکبلشد USB فقطکزملنیکفتاخوانیکمیکشوسککهکسرایوکفعش( AUDIO صفحه انتخاب فایل

TAB[F] ،[E]-
[ENTER]-

[EXIT]MAIN
-پیچ تنظیم داده

VOICE

PART SELECT [LEFT]

FUNCTION
VOICE SET FILTER

LEFT
PART SELECT [RIGHT1]RIGHT1
PART SELECT [RIGHT2]RIGHT2

PART ON/OFF [LEFT]LEFT
PART ON/OFF [RIGHT1]RIGHT1
PART ON/OFF [RIGHT2]RIGHT2

[LEFT HOLD]SPLIT POINT/CHORD FINGERINGSPLIT POINT

VOICE دکمه های انتخاب گروهFUNCTIONVOICE SET FILTER

VOICE CONTROL

[HARMONY/ARPEGGIO]FUNCTIONHARMONY/ARPEGGIO
[TOUCH]FUNCTIONCONTROLLERKEYBOARD/PANELTOUCH RESPONSE

[SUSTAIN]

MIXING CONSOLE

EFFECT
[MONO]TUNE

[DSP]EFFECT
[VARI.] EFFECTصفحه انتخاب نوع جلوه

[MUSIC FINDER]MUSIC FINDERMUSIC FINDER SEARCH 1
ONE TOUCH SETTING[4] ،[3] ،[2] ،[1] OTS INFORMATION

[MASTER EQ]MIXING CONSOLECMP

 REGISTRATION

MEMORY

[-] ،[+] REGIST BANK
FUNCTIONREGIST SEQUENCE/FREEZE

REGISTRATION SEQUENCE
[FREEZE]FREEZE

[MEMORY]REGISTRATION SEQUENCE
[8] ،[7] ،[6] ،[5] ،[4] ،[3] ،[2] ،[1]REGIST INFORMATION

[2] ،[1] FOOT PEDALFUNCTIONCONTROLLERFOOT PEDAL21،ک
SCALE SETTING دکمه هایSCALE TUNE BANKصفحهکانتخلبک

SCALE MEMORY دکمه هایSCALE TUNE BANKصفحهکانتخلبکSCALE TUNE EDIT
LIVE CONTROLPARAMETER ASSIGNدسته کنترل
[ASSIGN]
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بی
کیل
ب
له

عیب یابی

کلی

صدایکتهککیلکضتبهکنلگهلنیکینگلمیککهکسستگلهکروشنکیلکخلموشکمیکشوس،کشنهدهکمیک
شوس.

اینکحلارکطبهعیکاسر.کجتیلنکاا تتی یکبتایکسستگلهکب لرکبتسهکمیکشوس.

اینکحلارکطبهعیکاسرکوکبهکساهلکلمع تسک"خلموشکشدنکخوسکلر"کاسر.کسرکصورتکازوم،کبتقکسستگلهکبهکصورتکخوسکلرکقطعکمیکشوس.ک
پلرامتتکلمع تسکخلموشکشدنکخوسکلرک)صفحهک17(کراکتنظهمککنهد.

نویزکمم نکاسرکبخلطتکاستفلسهکازکسستگلهکتعفنکیمتاهکوکیلکزنگکزسنکآنکسرکنزسیککسستگله،کصدایکاضلفیکازکبعندگویلیکسستگلهکشنهدهکمیکشوس.
شنهدهکشوس.کسستگلهکتعفنکیمتاهکراکخلموشککتسه،کیلکآنکراکسرکفلصعهکسورتتیکازکسستگلهکب لرک

ببتید.

اینکصدایلیکاضلفیکازکبعندگویلیکسستگلهکیلکیدفونکیلکینگلمکاستفلسهکسستگلهکبلکبتنلمهک
iPhone/iPadکشنهدهکمیکشوس.

وقتیکازکاینکسستگلهکیمتاهکبلکبتنلمهکایکسرکiPhone/iPadکاستفلسهکمیککنهد،کتوصههکمیک
کنهمکحلارک"Airplane Mode"کراکسرکiPhone/iPadکرویک"ON"کبگذاریدکتلکصدایک

اضلفیکسرکنتهجهکبتقتاریکارتبلطکایجلسکنشوس.

اینکموارسکنتهجهکلمع تسکنلقصکپه دلکیلکیدتندکوکبعضیکمواقعکسرکTFT-LCDیلکمشلیدهکسرکLCDکچندکنقطهکوجوسکسارسککهکیمهشهکروشنکیلکخلموشکیدتند.
میکشوند.کاینکیلکنشلنکسیندهکمش عیکسرکلمع تسکسستگلهکنهدتند.

سرکاینجلکیککتفلوتکمحدوسکملکبهنککهفهرکصداکملکبهنکنرکیلیکمختعفکنواختهکشدهکازک
صفحهککعهدکوجوسکسارس.

اینکحلارکطبهعیکاسرکوکنتهجهکسهدتمکنمونهکبتساریکسستگلهکمیکبلشد.

بتخیکازکسلزیلکسارایکیککصدایکحعقهکایکیدتند.

مقداریکصدایکاضلفیکوکارتعلشکرکاسلسکنوعکصداکسرکگلمکیلیکبلالتتکایجلسکمیکشوس.

مم نکاسرکسطحکصدایکاصعیکبتکرویکمقدارکبدهلرککمکتنظهمکشدهکبلشد.کآنکراکبتکرویکسطحکصدایککعیکبدهلرککمکاسرکیلکصداییکشنهدهکنمیکشوس.
سطحکمنلسبکبلکاستفلسهکازکصفحهکمدرجک[MASTER VOLUME]کتنظهمککنهد.

کتملمکبخشهلیکصفحهککعهدکبتکرویکخلموشکتنظهمکشدهکاند.کازکسکمه
PART ON/OFFک[RIGHT 1]/[RIGHT 2]/[LEFT]کبتایکروشنککتسنکآنکاستفلسهک

کنهد.

سطحکصدایکبخشهلیکمجزاکمم نکاسرکبتکرویکمقدارکبدهلرککمکتنظهمکشدهکبلشد.کسطحکصداک
راکسرکصفحهکنملیشکBALANCEکافزایشکسیهدک)صفحهک56(.

مطمئنکشویدککهککلنللکساخواهکبتکرویکONکتنظهمکشدهکاسرک)صفحهکیلیک57،ک65(

یدفونکمتصلکشدهکاندکوکختوجیکبهکبعندگویلکغهتکفعللکشدهکاند.کیدفونکیلکراکسرکآورید.

بترسیککنهدکتنظهمکبعندگوکرویکONکبلشد:ک[FUNCTION]ک←کMENU 1ک[E]کTABک
TAB [E][F] CONFIG 2ک←ک[J] UTILITYک←

سکمهک[FADE IN/OUT]کروشنکاسرکوکصداکراکقطعکمیککند.کسکمهک[FADE IN/OUT]ک
راکبتایکخلموشککتسنکلمع تسکفشلرکسیهد.

سطحکصداکمم نکاسرکبتکرویکمقدارکزیلسیکبلشد.کمطمئنکشویدککهکتنظهملتکسطحکصدایکصداکازکش لکطبهعیکافتلسهکیلکسارایکنویزکاسر.
متبوطهکمنلسبکبلشد.

اینکحلارکمم نکاسرکسرکنتهجهکبعضیکازکجعوهکیلکیلکتنظهملتکخلصکفهعتتکایجلسکشدهکبلشد.ک
کجعوهکیلکتنظهملتکفهعتتکراکبترسیککنهدکوکآنهلکراکبلکتوجهکبهکشتایطکتغههتکسیهدک

)صفحهکیلیک181ک–ک190(.

احتملالکازکحداکثتکتعداسکچندکآواییک)صفحهک214(کسستگلهکفتاتتکرفتهکاید.کزملنه هکازکحداکثتکتملمیکنرکیلیکنواختهکشدهکسرکیککزملنکبهکصداکسرکنمیکآیند.
تعداسکچندکآواییکتجلوزککنهد،کصدایکنرکیلیکاواههکنواختهکشدهکمتوقفکشدهکوکاجلزهکمیکسیدک

کهکنرکیلیکنواختهکشدهکسرکآختکبهکصداکسرآیند.

سطحکصدایکبخشکیلیکصفحهککعهدکمم نکاسرکبتکرویکمقدارکخهعیککمکتنظهمکشدهکبلشد.کسطحکصدایکصفحهککعهدکازکسطحکصدایکپخشکآینگ/سبکککمتتکاسر.
سطحکصداکراکسرکصفحهکنملیشکBALANCEکافزایشکسیهدک)صفحهک56(.

اینکحلارکمم نکاسرکزملنیکاتفلقکبهفتدککهکیککسرایوکفعشکUSBکبتکرویکسستگلهکنصبکصفحهکنملیشکاصعیکظلیتکنمیکشوسکحتیکزملنه هکسستگلهکروشنکاسر.
شدهکبلشد.کنصبکبعضیکازکسرایویلیکفعشکUSBکمم نکاسرکبللثکبتوزکیککبلزهکزملنیک

طوالنیکملکبهنکروشنککتسنکسستگلهکوکظلیتکشدنکصفحهکنملیشکاصعیکشوس.کبتایکجعوگهتیک
ازکاین،کبعدکازکقطعککتسنکسستگلهکذخهتهکUSB،کسستگلهکراکروشنککنهد.
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تنظهملتکزبلنکتغههتککتسهکاسر.کزبلنکمنلسبکراکبتایکنلمکفلیل/پوشهکتنظهمککنهدک)صفحهک18(.بتخیککلراکتتیلیکنلمکفلیل/پوشهکآشفتهکوکسریمکیدتند.

پدوندکفلیلک)MIDI.،کغهته(کمم نکاسرکتغههتککتسهکیلکحذفکشدهکبلشد.کبلکاضلفهککتسنکپدوندکیککفلیلکموجوسکنشلنکساسهکنمیکشوس.
منلسبکبتکرویککلمپهوتت،کبهکصورتکسستیکنلمکآنکراکتغههتکسیهد.

فلیعهلیکساسهکبلکنلمهلیکبهشتتکازک50ککلراکتتکراکنمیکتوانکبلکاینکسستگلهکاسارهککتس.کنلمکفلیعهلک
راکبتایککلیشکتعداسککلراکتتیلیکآنکبهک50کیلککمتتکتغههتکسیهد.

صدا

بترسیککنهدککهکآیلکبخشکانتخلبکشدهکروشنکاسرک)صفحهک36(.کسرکصورتکازوم،کسکمهکصدايکانتخلبکشدهکازکصفحهکنملیشکانتخلبکصداکپخشکنميکشوس.
PART ON/OFFکمنلسبکراکفشلرکسیهدکتلکآنکبخشکروشنکشوس.

یککصدایکلجهبک"بتخورسکقطعلت"کیلک"ختسکشدن"کشنهدهکمیکشوس.کاینکصداکبلکفشتسنک
یتکدامکازککعهدیلکتلکحدیکمتفلوتکاسر.

قدمرکیلیکراسرک1کوکراسرک2کرویک"ON"کتنظهمکشدهکاندکوکیتکسوکقدمرکصدایکمشلبهیک
راکمیکنوازند.کقدمرکراسرک2کراکخلموشککنهدکیلکصدایکی یکازکقدمرکیلکراکتغههتکسیهد.

بتخیکازکصدایلکبهکاندازهکیککاکتلوکسرکگلمکپتشکخوایندکساشرکزملنه هکسرکرجهدتتیلیک
بلالتتکیلکپلیهنتتکنواختهکشوند.

اینکحلارکطبهعیکاسر.کبتخیکصدایلکسارایکمحدوسیرکگلمکبوسهککهکزملنه هکبهکآنکمیکرسند،ک
بللثکاینکنوعکجلبجلییکسرکگلمکمیکشوند.

سبک

کلنللکریتمکمتبوطکبهکسبککانتخلبیکمم نکاسرکشلملکچندکساسهکبلشد.کسکمهک[ACMP]کراکسبککشتوعکنمیکشوسکحتیکزملنیککهکسکمهک[START/STOP]کراکفشلرکمیکسیهم.
روشنککنهدکوکقدمرکسمرکچپکصفحهککعهدکراکبنوازیدکتلکصدایکیمنوازیکبلکقدمرکسبکک

پخشکشوس.

مطمئنکشویدککهکلمع تسکیمتاییککنندهکخوسکلرکروشنکبلشد،کسکمهک[ACMP]کراکفشلرکسیهد.تنهلککلنللکریتمکنواختهکمیکشوس.

مطمئنکشویدککهککعهدیلیکمحدوسهکآکورسکازکصفحهککعهدک)صفحهکیلیک57،ک58(کراکمیکنوازید.

اگتکحجمکساسهکیلیکسبککبزرگکبلشدک)سرکحدوسک120ککهعوبلیرکیلکبهشتت(کسبککراکنمیکتوانکسبککیلیکموجوسکسرکسرایوکفعشکUSBکراکنمیکتوانهدکانتخلبککنهد.
انتخلبککتسکزیتاککهکساسهکیلکبتایکاینکسستگلهکحجهمکیدتند.

آهنگ

مم نکاسرککهکتنظهملتکزبلنکتغههتککتسهکاسر.کزبلنکمنلسبکراکبتایکنلمکفلیلکآینگکتنظهمککنهد.آینگکراکنمیکتوانکانتخلبککتس.

اگتکاندازهکساسهکیلیکآینگکبزرگکبلشدک)سرکحدوسک300ککهعوبلیرکیلکبهشتت(،کآینگکراکنمیک
توانکانتخلبککتسکزیتاککهکساسهکیلکبتایکاینکسستگلهکحجهمکیدتند.

آینگکسرکانتهلیکساسهکیلیکآینگکمتوقفکشدهکاسر.کبلکفشتسنکسکمهکSONGک[J]ک(STOP)کپخشکآینگکشتوعکنمیکشوس.
بهکابتدایکآینگکبتوید.

اگتکآینگیکسارایکحلارکمحلفظرکسرکبتابتکنوشتنکاسر،کمحدوسیرکیلییکوجوسکسارسکوکمم نک
اسرکپخشکنشوس.کبتایکاطالعکازکجزئهلتکبهکصفحهک27کمتاجعهککنهد.

لمع تسکراینملکروشنکشدهکاسر.ک)کسرکاینکحلار،کپخشک"منتظت"کنواختنککعهدکصحهحکاسر(.کپخشکآینگکقبلکازکاتملمکآینگکمتوقفکمیکشوس.
سکمهک[GUIDE]کراکبتایکخلموشککتسنکلمع تسکراینملیيکفشلرکسیهد.

شملرهکاندازهکبلکآنچهکسرکاس ورکسرکصفحهکنملیشکموقعهرکآینگکوجوسکسارسکوکبلکفشلرک
ساسنکسکمهکیلیک(REW)[G]/(FF)[H]کظلیتکمیکشوس،کمتفلوتکاسر.

اینکزملنیکاتفلقکمیکافتدککهکپخشکساسهکیلیکموسهقیکبتایکیککتمپوکثلبرکوکمشخصکتنظهمک
شدهکبلشد.

پخشکاینککلنللکیلکمم نکاسرکبتکرویک"OFF"کتنظهمکشدهکبلشد.کپخشککلنللکیلییکراککهکبتکزملنهککهکیککآینگکپخشکمیکشوسکبتخیککلنللکیلکنواختهکنمیکشوند.
رویک"OFF"کتنظهمکشدهکاندکراکفعللککنهدک)صفحهک65(.

بتخیکساسهکیلیکآینگکبتایکسستگلهکبلکتنظهملتک"تمپوکآزاس"کخلصیکضبطکشدهکاند.کبتایکاینکتمپو،کضتبلن،کاندازهکوککتلبچهکنرکبصورتکصحهحیکنملیشکساسهکنمیکشوند.
ساسهکیلیکآینگ،کتمپو،کضتبلن،کمهجتکوککتلبچهکنرکبصورتکصحهحیکنملیشکساسهکنمیکشوند.
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بی
کیل
ب
له

USB پخش کننده/ضبط کننده صدای

پهلمیکنملیشکساسهکمیکشوسکوکلنوانکمیککندککهکسرایوکفعشکUSBکسرکسستتسکنهدرکوک
ضبطکقطعکمیکشوس.

بترسیککنهدکیککسرایوکفعشکUSBکسلزگلرکاستفلسهککنهدک)صفحهک95(.

سرایوکفعشکUSBکمم نکاسرکحلفظهککلفیکنداشتهکبلشد.کزملنکقلبلکضبطکراکرویکصفحهک
نملیشک)صفحهک75(کبترسیککنهد.

اگتکازکیککسرایوکفعشکUSBکاستفلسهکمیککنهدککهکساسهکیلییکازکقبلکسرکآنکضبطکشدهکاند،کابتداک
بترسیککنهدکساسهکمهمیکسرکسستگلهکبلقیکنملندهکبلشد،کسپسکآنکراکفتمرککنهدک)صفحهک96(کوک

سوبلرهکضبطککنهد.

فتمرکفلیلکمم نکاسرکبلکسستگلهکسلزگلرکنبلشد.کفتمرکیلیکسلزگلر:کMP3کوکWAV.کفلیلکفلیلکیلیکصوتیکراکنمیکتوانهدکانتخلبککنهد.
یلیکمحلفظرکشدهکبلکDRMکراکنمیکتوانهدکپخشککنهد.ک

صدایکپخشکتغههتککتسهکاسر.کتنظهمکمقدارکصداکرویک100کبللثکمیکشوسکفلیلکبلکصداییکفلیلکضبطکشدهکموجوسکسرکمقلیدهکبلکزملنکضبط،کبلکصدایلیکمختعفیکپخشکمیکشوس.
مشلبهکزملنکضبطکپخشکشوسک)صفحهک73(.

کنسول ترکیب

زملنه هکیککصدایکریتمیک)ککهرکسرام،کغهته(کازکآینگکیلکسبککازکطتیقکمه دتکتغههتک
میککند،کصدایلکبهکنظتکلجهبکوکمتفلوتکازکآنچهککهکانتظلرکمیکروسکیدتند.

زملنه هکصدایلیکریتمی/پتکلشنک)کهرکیلیکسرام،کغهته(کسبککوکآینگکازکپلرامتتکVOICEک
تغههتکمیککنند،کتنظهملتکجزئیکمتبوطکبهکصلیکسرامکبلزنشلنیکمیکشوند،کسرکبتخیکاوقلتک

شملکمم نکاسرکقلسرکبهکبلزیلبیکصدایکاصعیکنبلشهد.کسرکحلارکپخشکآینگ،کشملکمیکتوانهدکبلک
بلزگشرکبهکآغلزکآینگکوکپخشکآنکازکآنکنقطه،کصدایکاصعیکراکبلزیلبیککنهد.کسرکحلارکپخشک

سبک،کشملکمیکتوانهدکصدایکاصعیکراکبلکانتخلبکسوبلرهکیملنکسبککبلزیلبیککنهد.

پدال پایی

تنظهمکروشن/خلموشکمتبوطکبهکسویهچکپلییکمتصلکبهکفهشکFOOT PEDALکمع وسک
میکشوس.

کتنظهملتکقطبهرکراکتغههتکسیهد:ک[FUNCTION]ک←ک1کTAB [E] MENUک←
.(PEDAL POLARITY)ک[I]ک←ک[D] CONTROLLER
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مشخصات

صفحهککعهدکسیجهتللنلمکمحصول

اندازه/وزن
10002کمهعیکمتتک×ک437کمهعیکمتتک×ک148کمهعیکمتتابعلسک)لتضک×کقطتک×کطول(

11.2ککهعوگتموزن

رابطککنتتل

صفحهککعهد
61تعداسککعهدیل

ارگینوع
سخرک2،کسخرک1،کمتوسط،کنتمک1،کنتمک2پلسخکامس

بعهک)قلبلکتخصهص(سستهککنتتلسلیتککنتتلککنندهکیل

صفحهکنملیش
VGA LCD TFTکرنگیکبزرگنوع

7کاینچاندازه
انگعهدی،کآاملنی،کفتانده،کاسپلنهلیی،کایتلاهلییزبلن

انگعهدیزبلنصفحه

صدایل

نمونهکبتساریکاستتیوکAWMفنکآوریکتواهدکتنتواهدکتن
128تعداسکچندآواییک)حداکثت(چندآوایی

ازکپهشکتنظهمکشده

997کصدایلک+ک58کDrum/SFX Kitsک+ک480کصدایلیکXGتعداسکصدایل

صدایلیکویژه
ک107ک!S.Art،ک23کMegaVoices،ک41ک!Sweet،ک

Organ Flutes!ک20ک،Live!ک90ک،Cool!64ک
)شلملک171کصدایکشتقی،ک25ککهرکشتقی(

GS،کXGک)بتایکپخشکآینگ(،کGM2،کGMسلزگلری
راسرک1،کراسرک2،کچپ.قدمر

جعوهکیل

52کازکپهشکتنظهمکشدهک+ک3ککلربتقطعهکپژواک
106کازکپهشکتنظهمکشدهک+ک3ککلربتقطعهککورس
DSP295کازکپهشکتنظهمکشدهک+ک10ککلربتقطعهک

5کازکپهشکتنظهمکشدهک+ک5ککلربتکمپتسورکاصعی
5کازکپهشکتنظهمکشدهک+ک2ککلربتEQکاصعی

27کبخشقدمرکاکوالیزر

سبککیل

ازکپهشکتنظهمکشده

400تعداسکسبککیل
380کحتفهکای،ک10کجعده،ک10کDJسبککیلیکویژه

انگشرکت ی،کانگشرکگذاریکشده،کانگشرکگذاریکشدهکروشن،کبم،کچندکانگشتی،کانگشرکگذاریکشدهکAI،کانگشرکگذاری
AIصفحهککعهدککلمل،کصفحهککعهدککلملک

INTROک×ک3کMAIN VARIATIONک×ک4کFILLک×ک4کENDINGک×ک3کنتتلکسبک

سلیتکویژگیکیل
1,200یلبندهکموسهقیک)حداکثت(

)OTS(4کبتایکیتکسبکتنظهملتکتککامدیک

کفتمرکفلیلکسبکک)SFF(،کسلزگلری
GE (SFF GE)فتمرکفلیلکسبکک

)MIDI(آینگکیلک

4تعداسکآینگکیلیکازکپهشکتنظهمکشدهازکپهشکتنظهمکشده

ضبط

16تعداسکتتاککیل
تقتیبًلک300ککهعوبلیر/آینگظتفهرکساسه

ضبطکستیع،کضبطکچندکتتاکی،کضبطکمتحعهکایلمع تسکضبط

فتمرکساسهک
SMFک)فتمرک0کوک1(،کXFپخش
SMFک)فتمرک0(ضبط

228کمنبعکxک4کپدتعداکمنلبعکمواتیکپدازکپهشکتنظهمکشدهمواتیکپدیل
بعهپهوندکصوتيصدا

لمع تسیل

صدایل

بعهیلرمونی
بعهآرپژو

بعهنگهداشرکصفحه
بعهک)کبلکLegatoکMono(تک/چندکآوایی
بعهاطالللتکصدا

سبککیل
بعهایجلسککنندهکسبک
OTSبعهاطالللتک

آینگکیل

بعهایجلسککنندهکآینگ
بعهلمع تسکنملیشکاس ور
بعهلمع تسکنملیشکتتانه
بعهلمع تسکنملیشکمتن

بعهتنظهمکسفلرشیکتصویتکزمهنه
نوریلیکبعدی،کیتککعهدی،ککعهدککلرائو،کتمپویکخوستلنراینمل

(P.A.T.)بعهفنکآوریکسستهلرکاجتاک

بعهایجلسککنندهکمواتیکپدمواتیکپدیل
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ت
صل

شخ
م

لمع تسیل

حلفظهکرجهدتت
8تعداسکسکمهکیل

ثبرکتواای،کتثبهرکنتتل

پخشککننده/ضبطککنندهک
USBصدایک

فتمرکپخش
wav.ک)فتمرکWAV:کستلرکنمونهک44.1ککهعویتتز،ک16کبهرکوضوح،کاستتیو(

mp3.ک)MPEG-1 Audio Layer-3:کستلرکنمونهک48/44.1ککهعویتتز،ک64کتلک320ککهعوبهرکسرک
ثلنههکوکستلرکبهرکمتغهت،کمونو/استتیو(

wav.ک)فتمرکWAV:کستلرکنمونهک44.1ککهعویتتز،ک16کبهرکوضوح،کاستتیو(فتمرکضبط
80کسقهقه/آینگزملنکضبطک)حداکثت(

بعهگدتتشکزملن
بعهتغههتکگلم

بعهاغوکووکلل
بعهنملیش

کنتتلکیلیککعی

بعهمتتونوم

5ک–ک500تمپو
-12ک–ک0ک–ک+12جلبجلیی
414.8ک–ک440.0ک–ک466.8کیتتزتنظهمکگلم
بعهسکهکاکتلو

9کوعنوعکمقهلس
بعهتنظهمکگلم

بعهحلفظهکمقهلس

بعهسستتسیکمدتقهمسلیتکموارس

قلبعهرکگدتتشک)بدتهک
یلیکگدتتش(

بعهک)تقتیبًلک512کمگلبلیرکحداکثت(صدایکگدتتش
بعهک)حلفظهکساخعی(سبککگدتتش

ذخهتهکسلزیکوکقلبعهرک
اتصلل

ذخهتهکسلزی
بعهک)تقتیبًلک13کمگلبلیرکحداکثت(حلفظهکساخعی

سرایوکفعشکUSBسرایویلیکخلرجی

قلبعهرکاتصلل

DC IN16کوار
سوشلخهکتعفنکاستتیویکاستلندارسیدفونکیل

MIDIINک،OUT

AUX INفهشکمهنیکاستتیو
OUTPUTL/L+Rک،R

FOOT PEDALکلمع تسکقلبلکتخصهص،(ARTICULATION 1)ک2ک،(SUSTAIN)1ک
USB TO DEVICEبعه

USB TO HOSTبعه

آمپعیکفلیتیل/بعندگویل
2کلدسک15کواتآمپعیکفلیتیل

2کلدسک13ک×ک2ک×ک5کسلنتیکمتتبعندگویل

منبعکبتق
PA-300CکیلکیککمورسکمشلبهکتوصههکشدهکتوسطکYamahaآساپتورمنبعکبتق

19کواتمصتفکبتق
بعهخلموشکشدنکخوسکلر

وسهعهکیلیکجلنبیکارائهکشدهکیمتاهکبلکسستگله

ک سفتتچهکراینملکملاکککلربتک)اینکسفتتچه(	
ک ثبرکمحصولکتوسطکلضوکبهکصورتکآنالین	
ک کتلبچهکنر	
ک آساپتورکبتقکمتنلوب* (PA-300C یلکیککمورسکمشلبهکتوصههکشدهکتوسط Yamaha(،ککلبلکبتق*	

*کمم نکاسرکبتکاسلسکنلحههکشملکارائهکنشدهکبلشد.کبلکفتوشندهکYamahaکبترسیککنهد.

وسهعهکیلیکجلنبیککهکجداگلنهکفتوختهکمیکشوندک
)مم نکاسرکبتکاسلسکنلحههکشملکارائهکنشدهکبلشد.(

ک 	Yamaha یلکیککمورسکمشلبهکتوصههکشدهکتوسط PA-300C :آساپتورکبتقکمتنلوب
ک 	HPH-50/HPH-100/HPH-150 :یدفونکیل
ک 	FC4/FC4A/FC5 :سویهچکیلیکپلیی
ک 	FC7 :کنتتلککنندهکپلیی
ک 	   i-UX1 :iPad/iPod touch/iPhoneبتایک USB MIDI رابط
ک 	i-MX1 :iPad/iPod touch/iPhone بتای MIDI رابط
ک 	 UD-WL01 :USB بیکسهم LAN آساپتور
ک 	 UX16 :USB-MIDI رابط
ک 	L-7/L-6 :پلیهکصفحهککعهد

)اندازهکخلرجیکPSR-A3000کبهشتتکازکحدوسکارائهکشدهکسرکسستورااعملکمونتلژکL-6کاسر.کاملکبلکانجلمک
آزملیشکیلکمتوجهکشدیمککهکپلیهکراکمیکتوانکبدونکخطتکبتایکاینکسستگلهکاستفلسهککتس.(

محتویلتکاینکسفتتچهکراینملکملاککبتایکجدیدتتینکمشخصلتکبهکتلریخکچلپکآنکقلبلکاستفلسهکاسر.کبهکساهلکاین هکYamahaکبهکصورتکمداومکبهبوسیلییکراکسرکمحصولکایجلسکمیککند،کمم نکاسرکاینکسفتتچهکک*
راینملکملاککبلکمشخصلتکخلصکمحصولکشملکمطلبقرکنداشتهکبلشد.کبتایکاین هکجدیدتتینکسفتتچهکراینملکملاککراکساشتهکبلشهد،کبهکوبکسلیرکYamahaکبتویدکوکفلیلکسفتتچهکراینملکملاککراکسانعوسککنهد.کبهک

ساهلکاین هکمشخصلت،کتجههزاتکیلکوسهعهکیلیکجلنبیککهکجداگلنهکفتوختهکمیکشوندکمم نکاسرکبتایکیتکمنطقهکمشلبهکنبلشد،کاطفلکبلکفتوشندهکYamahaکخوستلنکبترسیککنهد.

12psra3000_fa_om.indb   215 7/22/2015   1:28:10 PM



216PSR-A3000 دفترچه راهنما مالک
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أ
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آکورد مبدأ.......................................... 136
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اکو.................................................... 42
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!Yamaha نشكرك على شراء هذا الجهاز الرقمي من
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قبل استخدام هذه اآللة، تأكد من قراءة "التنبيهات االحتياطية" في صفحات ٥ – ٦.
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