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Referenční manuál 

Tento Referenční manuál vysvětluje pokročilé funkce nástroje Genos, které nejsou vysvětleny v Uživatelském 

manuálu. Před přečtením Referenčního manuálu si nejprve přečtěte Uživatelský manuál.  
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 Vyobrazení a znázornění obrazovek v tomto návodu slouží pouze pro informativní účely a mohou se ve 

skutečnosti lišit. Povšimněte si prosím, že všechny příklady obrazovek jsou v anglickém jazyce. 

 Dokumenty „Seznam dat“ a „iPhone/iPad Connection Manual“ lze stáhnout ze stránek Yamaha: 

http://download.yamaha.com/ 

 Názvy společností a názvy produktů jsou obchodní značky a registrované obchodní značky odpovídajících 

společností. 
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Tato kapitola jednoduše a krátce vysvětluje, co můžete dělat na displejích vyvolaných stiskem tlačítek na horním 

panelu, nebo dotykem ikony na displeji Menu. 

Detaily viz odpovídající stránka v Uživatelském manuálu. Symbol „●“ označuje, zda je tato funkce vysvětlena 

v Uživatelském manuálu.  

 

Displeje vyvolatelné stiskem panelových tlačítek 

 

Displej Tlačítko pro přístup Popis Strana Uživatelský 
manuál 

Home [HOME]  Vstupní portál do struktury displejů nástroje, 
který nabízí základní údaje o aktuálních 
nastaveních. 

- ● 

Menu [MENU]  Stiskem těchto ikon vyvoláte menu jednotlivých 
funkcí uvedených níže. 

- ● 

Style Selection [STYLE]  Pro výběr souborů Stylu. - ● 

Voice Part Setup [VOICE]  Pro potvrzení výběru aktuálního Rejstříku a 
provádění odpovídajících nastavení. 

27  

Song Player [SONG]  Pro ovládání přehrávání Skladby. 57 ● 

Playlist [PLAYLIST]  Pro výběr a editaci Playlistu a správu vašeho 
repertoáru. 

105 ● 

Song Recording [RECORDING]  Pro nahrávání. 68, 
86 

● 

Voice Selection VOICE SELECT [LEFT] 
– [RIGHT 3] 

Pro přiřazování Rejstříků jednotlivým 
klávesovým partům. 

- ● 

Multi Pad Selection MULTI PAD CONTROL 
[SELECT]  

Pro výběr Multi Padů. 56 ● 

Registration 
Memory Bank 
Selection 

REGISTRATION BANK 
[-] a [+]  

Pro výběr banky Registrační paměti. 101 ● 

Registration 
Memory okno 

[MEMORY]  Pro uložení aktuálních panelových nastavení. - ● 

 

Funkce displeje Menu 
Menu Popis Strana Uživatelský 

manuál 

Mixer Pro úpravu parametrů jednotlivých partů, jako jsou hlasitost, pan, EQ. 
Také umožňuje nastavit celkové ovladače jako Master Compressor a 
Master EQ. 

116 ● 

Channel On/Off Pro vypnutí a zapnutí jednotlivých kanálu Stylu a MIDI Skladby. 10, 
64 

 

Line Out Určuje, který konektor je použit pro výstup jednotlivých partů a 
jednotlivých bicích/perkusních nástrojů. 

152  

Score Pro zobrazení notace aktuální MIDI Skladby. 59 ● 

Lyrics Pro zobrazení textu aktuální Skladby. 61 ● 

Text Viewer Pro zobrazení textů vytvořených na počítači. 62  

Mic Setting Provádí nastavení zvuku mikrofonu. 107 ● 

Vocal Harmony Pro přidání efektů Vokálního harmonizéru ke zpěvu. Můžete editovat 110, ● 

Seznam funkcí 
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Vokální harmonizér a uložit si vlastní harmonie. 114 

Kbd Harmony/Arp Pro přidání efektů Harmony/Arpeggio do sekce pravé ruky klaviatury. Lze 
nastavovat parametry jako typ Harmony/Arpeggio. 

38 ● 

Split&Fingering Pro nastavení bodu dělení nebo změny rozpoznávání prstokladu a oblasti 
detekce akordů. 

8 ● 

Regist Sequence Určuje pořadí pro vyvolání nastavení Registračních pamětí při použití 
pedálu. 

101  

Regist Freeze Určuje položky, které zůstávají nezměněny, i když vyvoláte panelová 
nastavení z Registrační paměti. 

100  

Tempo Pro nastavení tempa MIDI Skladby, Stylu a Metronomu. Stejná operace 
jako pomocí tlačítek TEMPO [-]/[+] a [TAP TEMPO]. 

12 ● 

Menu Popis Strana Uživatelský 
manuál 

Metronome Pro nastavení metronomu a tlačítka [TAP TEMPO].  32 ● 

Live Control Určuje funkce přiřazené knobům Live Control & sliderům. 129 ● 

Assignable Určuje funkce přiřazené pedálům, programovatelným tlačítkům a 
zkratkám na displeji Home. 

125 ● 

Panel Lock Pro uzamčení panelových nastavení. Pokud jsou uzamčena, nic se po 
stisku tlačítek nestane. 

- ● 

Demo Pro vyvolání displeji Demo. - ● 

Voice Edit Pro editování přednastavených Rejstříků a vytvoření vlastních. Displej se 
liší podle toho, zda byl vyvolán varhanní nebo jiný Rejstřík. 

40,4
4,46 

 

Style Creator Pro vytváření Stylu editací přednastaveného Stylu nebo postupným 
nahráním jednotlivých kanálů Stylu. 

13  

Song Recording Pro nahrávání vaší hry. (Stejné jako u tlačítka [RECORDING] na panelu.) 67 ● 

M.Pad Creator Pro vytváření multi Padů editací přednastavených Multi Padů, nebo 
nahráním nového. 

52, 
54 

 

Voice Setting Určuje detailní nastavení klávesových partů, jako jsou ladění jednotlivých 
partů, filtr Rejstříku, a nastavení týkající se Super Articulation Rejstříků. 

35  

Style Setting Pro provádění nastavení týkajících se přehrávání Stylu jako jsou časování 
provázání OTS, Ovládání dynamiky atd. 

11  

Song Setting Pro provádění nastavení týkajících se přehrávání Skladby, jako jsou 
funkce Guide nastavení kanálů atd. 

65  

Chord Tutor Ukazuje, jak hrát akordy odpovídající určeným názvům akordu. 9  

Tuning Pro jemné doladění celého nástroje a nastavení typu stupnice. 37  

Transpose Pro transponování ladění celého nástroje, zvuku klaviatury nebo MIDI 
Skladby o půltóny. 

36 ● 

Keyboard/Joystick Určuje odezvu úhozu klaviatury a nastavení týkající se joysticku. 33  

Expansion Pro instalování rozšiřovacích balíčků s extra obsahem stažených 
z internetových stránek nebo vlastnoručně vytvořených pomocí Yamaha 
Expansion Manageru.  

149  

MIDI Pro provádění nastavení týkajících se MIDI. 132  

Utility Pro provádění globálních nastavení, správu USB disků, obnovení 
nastavení nástroje nebo zálohování dat nástroje, atd. 

145 ● 

Time Pro provádění nastavení času nástroje zobrazovaného na displeji Home. 144  

Wireless LAN* Pro provádění nastavení týkajících se propojení nástroje s chytrými 
zařízeními jako je iPad přes bezdrátovou LAN síť. 

142  

* Tato ikona se objeví pouze, pokud je LAN funkce obsažena. 
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Typy Stylů (Vlastnosti) 
 
Typ Stylu a jeho určující vlastnosti jsou indikovány ikonou vlevo nahoře nad názvem Stylu. Jejich vlastnosti jsou 
uvedeny níže.  

 
 

Session Více informací najdete v Uživatelském návodu 

Free Play 

DJ 

+ Audio Audio Styly (+Audio) byly speciálně vytvořeny přidáním audio nahrávek studiových hudebníků 
hrajících v různých nahrávacích studiích po celém světě. Tím je přidán přirozený feeling, prostor a 
vřelost do bicích a perkusních Stylů, a tím i větší potenciál výrazu do vaší hry. Především obsahuje i 
jemné nuance a groovy, které je velmi těžké vytvořit pomocí přednastavených bicích nebo 
perkusních sad. Technologie Yamaha Time Stretch umožňuje, aby se audio řídilo vašimi změnami 
tempa bez změny ladění, takže vše je perfektně synchronizováno. 
Audio Styly lze na tomto nástroji přehrávat a lze je zde i ovládat; nicméně ve výchozím stavu nejsou 
data v paměti nástroje. Audio Styly nebo Rozšiřující balíčky (Expansion Packs), které obsahují Audio 
Styly, jsou dostupné na stránkách Yamaha. 

  

Styly 
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Registrace Souborů do záložky Favorite 
 
Můžete vyvolat vaše oblíbené nebo často používané Styly nebo Rejstříky tak, že je zaregistrujete do záložky 
Favorite na displeji File Selection. 
 

1. Na displeji File Selection vyberte požadovanou kategorii v záložce Preset. 
 

2. Stiskněte  (Soubor) pro vyvolání okna „File Edit“. 

 

3. Stiskněte tlačítko [Favorite] pro vyvolání displeje pro výběr souborů. 

4. Zvolte požadované soubory pro registraci do záložky Favorite. 

 
 

5. Stiskněte tlačítko [Favorite] pro zaregistrování souborů do záložky Favorite. 
Zvolené soubory jsou zobrazeny v záložce Favorite. 

 

Vymazání Souborů ze záložky Favorite 
 

1. V záložce Favorite na displeji File Selection stiskněte  (Soubor) pro vyvolání okna „File Edit“. 

2. Stiskněte tlačítko [Favorite] pro vyvolání displeje pro výběr souborů. 

3. Zvolte požadované soubory, které chcete vymazat ze záložky Favorite. 
 

 
 

4. Stiskněte tlačítko [Clear] pro vymazání souborů do záložky Favorite.  
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Změna typu prstokladu 
 
Typ prstokladu akordů určuje, jak jsou akordy během přehrávání Stylu určovány. Požadovaný typ můžete změnit na 
displeji vyvolaný pomocí [MENU] → [Split & Fingering]. 
 

 
 

Single Finger Jednoduše vytváří orchestrální doprovod použitím dur, septim, mol a mol septim 
akordů stiskem minima kláves v akordické části. Je dostupný pouze pro přehrávání 
Stylu. Jsou použity zkrácené prstoklady uvedené vpravo. 
 

 
Multi Finger Automaticky detekuje prstoklad typu Single Finder a Fingered, takže můžete použít 

oba typy prstokladu, aniž byste museli mezi nimi přepínat. 

Fingered Umožňuje zahrát prsty vaše vlastní akordy v akordické části klaviatury, pokud je 
zapnuté tlačítko [ACMP], nebo pokud je zapnutý Levý part. Informace o druzích not, 
které je nutné stisknout pro jednotlivé akordy, viz strana 26, nebo použijte funkci 
Chord Tutor v pravé polovině tohoto displeje. 

Fingered On Bass Akceptuje stejný prstoklad jako typ Fingered ale nejnižší tón akordu použije pro 
basovou linku a umožňuje tak hrát „on bass“ akordy. (V typu Fingered je pro basovou 
notu použit základní tón akordu.) 

Full Keyboard Rozeznává akordy v celé šíři klaviatury. Akordy jsou rozeznávány podobně jako u 
Fingered i když rozdělíte tóny mezi vaší levou a pravou ruku – například, zahrajete 
basovou notu levou rukou a akord pravou, nebo akord levou a melodii pravou rukou. 

AI Fingered V základu stejný jako Fingered ale s výjimkou toho, že méně než tři tóny je třeba 
zahrát pro rozeznání akordu (založeno na předchozím zahraném akordu, atd.). 

AI Full Keyboard V základu stejný jako Full Keyboard ale s výjimkou toho, že méně než tři tóny je třeba 
zahrát pro rozeznání akordu (založeno na předchozím zahraném akordu, atd.). Akordy 
9th, 11th a 13th nelze zahrát. 

 
Poznámka:  
AI znamená Artifical Intelligence (umělá inteligence). 
Pokud je oblast rozpoznávání akordů nastavena na „Upper“, je dostupná pouze volby „Fingered*“. Tento typ je v základu 
stejný jako „Fingered“, kromě tohoto, že „1+5“, „1+8“ a Chord Cancel nejsou dostupné. 
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Použití funkce Chord Tutor 
 
Funkce Chord Tutor umožňuje zobrazit, které tóny je nutné zahrát pro určitý akord. Pokud víte název akordu, ale 
nevíte, jak jej zahrát, použijte tuto funkci. 
Funkci lze použít na displeji vyvolaném z [MENU] → [Chord Tutor]. 
 

 
 
 

Root Umožňuje zvolit základní tón akordu. 

Type Umožňuje zvolit typ akordu. 

 
Tóny, které musíte zahrát, jsou zobrazeny na displeji. 
 
Poznámka:  
Ačkoliv tato funkce zobrazuje jak hrát akord pouze v režimu „Fingered“, je zobrazení užitečné i pro jiné režimy 
prstokladů kromě „Single Finger“. 
V závislosti na akordu může dojít k vynechání některých tónů. 
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Vypínání a zapínání jednotlivých kanálů Stylu 
 
Můžete přidávat variace a měnit feeling Stylu tím, že vypnete nebo zapnete vybrané kanály během přehrávání Stylu. 
 
Kanály Stylu 
Každý Styl obsahuje kanály uvedené níže. 
 

 Rhythm 1/2: Toto jsou základní party Stylu obsahující bicí a perkusní rytmické paterny. 

 Bass: Basový part využívá zvuky odpovídajících nástrojů vhodných ke zvolenému Stylu. 

 Chord 1/2: Toto je rytmický akordický doprovod, běžně obsahující klavírní nebo kytarové Rejstříky. 

 Pad: Tento part je používán pro doznávající nástroje, jako jsou smyčce, varhany, soubory apod. 

 Phrase 1/2: Tyto party jsou používány pro důrazné dechové party, rozkládané akordy, a další extra funkce, 
které dělají doprovod zajímavější. 

 Audio: Toto je audio part Audio Stylu. 
 
 
Kanály Stylu můžete vypínat a zapínat na displeji vyvolaném z [MENU] → [Channel On/Off]. 
 

 
 
Pokud chcete, aby zněl pouze jediný určitý kanál (sólo), podržte požadovaný název kanálu, dokud nezmění barvu na 
fialovou. Sólo zrušíte jednoduchým dotekem názvu sólovaného kanálu. 
 
Poznámka:  
Vypnout a zapnout kanály můžete i na displeji Mixer. 

 

Změna Rejstříku jednotlivých kanálů 
Stiskněte ikonu nástroje pod požadovaným kanálem pro vyvolání displeje Voice Selection, pak zvolte požadovaný 
Rejstřík. 
 
Poznámka:  
Nelze změnit Rejstřík Audio partu u Audio Stylu. 
 
Poznámka:  
Tato nastavení lze uložit do Registračních pamětí. Detaily viz Uživatelský manuál. 
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Nastavení týkající se přehrávání Stylu 
 
Nástroj má mnoho nastavení pro přehrávání Stylů, která lze provádět na displeji vyvolaném z [MENU] → [Style 
Setting]. 

 
 

Nastavení  
Dynamics Control 
(Ovládání dynamiky) 

Určuje, jak reaguje hlasitost přehrávání Stylu na sílu vaší hry. 

 Off: Hlasitost Stylu je pevná, bez ohledu na sílu vaší hry. 

 Narrow: Hlasitost se mění v úzkém rozmezí. 

 Medium: Hlasitost se mění ve středním rozmezí. 

 Wide: Hlasitost se mění v širokém rozmezí. 

Display Tempo 
(Zobrazení tempa) 

Zapíná a vypíná zobrazení tempa pro jednotlivé Styly na displeji Style Selection. 
 

Stop ACMP 
(Zastavený doprovod) 

Pokud je [ACMP] zapnuto a [SYNC START] vypnut, můžete hrát akordy v akordické části 
klaviatury se zastaveným Stylem, a přitom stále slyšet akordy doprovodu. V této situaci – 
nazvané zastavený doprovod – jsou rozeznávány všechny platné prstoklady akordů a na 
displeji jsou zobrazovány názvy a základní tóny akordů. Zde můžete určit, zda budou ve 
stavu Stop Accompaniment slyšet zahrané akordy nebo ne. 

 Off: Akord zahraný v doprovodné části znít nebude. 

 Style: Zahraný akord v doprovodné části bude znít pomocí Rejstříku pro kanály Pad a 

Bass pro zvolený Styl. 

 Fixed: Zahraný akord v doprovodné části bude pomocí Rejstříku pro kanály Pad a Bass 

bez ohledu na zvolený Styl. 

 
Poznámka: Pokud zvolený Styl obsahuje Mega Voice zvuky, nastavení „Style“ může produkovat 
nechtěné zvuky. 
Poznámka: Pokud nahrajete skladbu, akord detekovaný touto funkcí bude nahrán bez ohledu na 
stavení provedené zde. Uvědomte si, že při nastavení „Style“ budou zaznamenány zvuky i akordy. 
Při nastavení „Off“ nebo „Fixed“ budou nahrány pouze akordy. 

OTS Link Timing 
(Časování provázání 
OTS) 

Je aplikován na funkci OTS Link. Tento parametr určuje časování, s kterým se změní OTS 
(jednotlačítkových nastavení) při změně MAIN VARIATION (variace) [A]-[D]. (Tlačítko [OTS 
LINK] musí být zapnuté. 

 Real Time: Při stisku tlačítka MAIN VARIATION je okamžitě vyvoláno OTS. 

 Next Bar: OTS je vyvolán v dalším taktu po stisku tlačítka MAIN VARIATION. 

Synchro Stop Window 
(Okno Synchro Stop) 

Určuje, jak dlouho můžete držet akord, než je automaticky zrušena funkce Synchro Stop. 
Pokud je [SYNC STOP] zapnut, a toto nastavení je na „Off“ (vypnuto), automaticky bude 
zrušena funkce Synchro stop pokud podržíte akord déle, než je zde nastaveno. Takto 
můžete jednoduše nastavit ovládání přehrávání Stylu do normálu, a umožnit si tak pustit 
akord a nechat Styl přehrávat dále. Jinak řečeno, pokud uvolníte klávesy dříve, než je zde 
nastavený čas, funkce Synchro stop bude fungovat. 
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Změna chování  
Section Set 
(Nastavení sekce) 

Určuje úvodní sekci, která je automaticky vyvolána při výběru různých Stylů (při 
zastaveném přehrávání). Pokud je nastavena no Off (vypnuto) a přehrávání Stylu je 
zastaveno, tak je aktivní sekce ponechána i při výběru jiného Stylu. Pokud některá 
z Hlavních sekcí [A]-[D] není zahrnuta v datech Stylu, bude vybrána ta nejbližší. Například, 
pokud není sekce [D], bude vybrána sekce [C]. 
 

Tempo 
 

Určuje, zda se změní nebo nezmění tempo při výběru jiného Stylu během přehrávání. 
 

 Lock: Vždy je dodrženo dříve nastavené tempo. 

 Hold: Během přehrávání Stylu je ponecháno tempo předchozího Stylu. 

Pokud je přehrávání Stylu zastaveno, je nastaveno původní tempo aktuálního Stylu. 

 Reset: Je nastaveno nové, původní tempo nového Stylu. 

 

Part On/Off Určuje, zda se změní nebo nezmění nastavení pro vypnutí a zapnutí kanálů při výběru 
jiného Stylu během přehrávání. 
 

 Lock: Vždy je dodrženo nastavení předchozího Stylu. 

 Hold: Během přehrávání Stylu je ponecháno nastavení předchozího Stylu. 

Pokud je přehrávání Stylu nastaveno, jsou všechny kanály zapnuty. 

 Reset: Jsou zapnuty všechny kanálu nového Stylu. 

 

 

Úprava tempa 
 
Můžete upravit tempo Stylu, MIDI Skladby a metronomu na displeji vyvolaném z [MENU] → [Tempo]. 
 

 
 

① Zobrazuje hodnotu tempa během přehrávání metronomu, Stylu a MIDI Skladby. Tempo lze změnit pomocí 

otočného ovladače, tlačítek [DEC]/[INC] nebo tlačítek TEMPO [-]/[+]. 

② Stejné jako tlačítko [TAP TEMPO] na panelu nástroje. 

③ Zobrazuje hodnotu tempa aktuální MIDI Skladby. Skladba bude spuštěna v tomto tempu. 

④ Zobrazuje hodnotu tempa aktuálního Stylu. Styl bude spuštěn v tomto tempu. 

 
Poznámka:  
Hodnota tempa Audio Skladby je nastavena pomocí funkce Time Stretch. Detaily viz Uživatelský manuál.  
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Vytváření/editace Stylů (Style Creator) 
 
S funkcí Style Creator můžete vytvořit nahráváním jednotlivých zdrojových paternů pro každý kanál, nebo použitím 
dat z již existujícího Stylu. V zásadě zvolte přednastavený Styl, který je nejvíce podobný tomu, který chcete vytvořit, 
pak nahrajte rytmický patern, basovou linku nebo frázi (je označován jako Source Pattern - zdrojový pattern) pro 
jednotlivé kanály jednotlivých Sekcí. 
 
Poznámka:  
Editování Audio Stylů u firmwaru 1.10 a starších možné. Bude dostupné v budoucích aktualizacích. 

 
 

Struktura dat Stylu – Obsah Zdrojových paternů  
Styl je tvořen z různých sekcí (Intro, Main, Ending atd.), každá sekce se skládá z oddělených kanálů, každý z nich je 
označován jako Source Pattern - zdrojový pattern. S funkcí Style Creator můžete vytvořit nahráváním jednotlivých 
zdrojových paternů pro každý kanál, nebo importováním dat z již existujícího stylu. 
 

 
 
 
 

Omezení pro Audio part: 
 Pokud vyberete jako výchozí data Audio styl, pak part Audio je nutné použít, tak jak je. Audio part 

nelze smazat, editovat či vytvořit. 
 Vytvořený styl, který obsahuje Audio part, lze použít pouze na nástroji, který tyto styly podporuje, 

stejně tak jako SFF GE formát. 
 Audio part nelze kopírovat z jiného stylu nebo sekce na displeji „Assembly“ (strana 19). Pokud chcete 

použít určitý Audio part, zvolte odpovídající Audio styl ještě před vyvoláním displeje Style Creator. 
 
  

Použit tak jak je zvolený Audio Styl. Nelze 
jej editovat nebo vymazat. 
 
Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

Nahrání nebo kopírování z jiného Stylu. 

 

Oddělené vytvoření 

Zdrojového paternu 

pro jednotlivý kanál 
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Základní postup pro vytváření Stylu  

1. Zvolte požadovaný Styl, který použijete jako základ pro nový Styl. 
 

2. Vyvolejte displej Style Creator z [MENU] → [Style Creator]. 
 

3. Na displeji „Basic“ zvolte požadovanou Sekci. 
 

 
 

Pokud je to nutné, proveďte následující operace: 

 Pokud vytváříte zcela nový Styl, stiskněte tlačítko [Initialize Style] pro vymazání aktuálního Stylu. 

 Pokud vymazáváte aktuální Styl, nastavte délku paternu „Pattern Lenght“ (počet taktů Zdrojového 
paternu). Po zadání hodnoty, stiskněte [Execute] pro provedení změny. Uvědomte si, že pokud je vybrán 
Audio Styl, jako základ dat, změna délky patternu vymaže odpovídající Audio part. 

 Nastavte celkové parametry Stylu jako je „Tempo“ a „Beat“ (takt). Zde provedená nastavení jsou platná 
pro všechny Sekce. Po nastavení taktu, stiskněte [Execute] pro provedení změn. 

 

4. Vytvořte zdrojový pattern pro jednotlivé kanály. 

 Nahrávání v reálném čase (strana 15) 

Umožňuje nahrát Styl jednoduše hrou na keyboard. 

 Krokovým nahráváním (strana 18) 

Umožňuje nahrát Styl jednoduše hrou na keyboard. 

 Skládání Stylu (strana 19) 
Umožňuje kopírovat různé patterny z jiného přednastaveného Stylu, nebo Stylů, které jste vytvořili. 

 

5. Editujte již vytvořená data kanálu. 

 Channel Edit – Editování kanálu (strana 19) 

Umožňuje editovat MIDI data již nahraného kanálu. 

 SFF Edit – Editování souboru formátu Stylu (strana 21) 

Umožňuje editovat parametry týkající se SFF (souboru formátu Stylu) již nahraných kanálů, kromě 

rytmických kanálů. 

 Drum Setup (strana 25) 

Umožňuje editovat rytmický part Stylu, například změnou zvuku jednotlivých nástrojů. 

6. Podle potřeby opakujte kroky 3-5. 
 

7. Stiskněte tlačítko [ ] (Save) pro uložení nově vytvořeného Stylu. 
Návod pro ukládání najdete v Uživatelském návodu, Základní ovládání. 

 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena.  
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Nahrávání v reálném čase 

Zde uvedená vysvětlení se týkají kroku 4 v Základním postupu na straně 14. Na displeji “Rec Channel” můžete vytvořit 
kanálová data pomocí Realtime Recording (Nahrávání v reálném čase).  
 

Vlastnosti nahrávání v reálném čase ve funkci Style Creator 
 
 Smyčkové nahrávání 

Přehrávání Stylu opakuje několik taktů rytmických paternů ve „smyčce“ a nahrávání Stylu je také o nahrávání 
smyček. Například, pokud začnete nahrávat 2 taktovou hlavní sekci, jsou opakovaně nahrávány dva takty. 
Tóny, které nahrajete, jsou přehrávány od následující repetice (smyčky) a umožňují tak poslouchat co již bylo 
nahráno při dalším nahrávání. 

 Overdub nahrávání (připisování) 
Touto metodou nahráváte data do kanálu, který již data obsahuje bez jejich smazání. Při nahrávání Stylu, 
nejsou data již nahraná vymazávána s výjimkou použití funkcí „Clear Drum Inst“ (strana 16) a „Delete“ 
(strany 16 a 17) a „Remove Event“ (strana 20). Například, pokud jste začali s nahráváním 2 taktové hlavní 
sekce, jsou dva takty mnohokrát opakovány. Tóny, které jste nahrály, budou přehrávány od příští smyčky, a 
umožňují tak přidat další materiál k již nahranému a zároveň ho poslouchat. Pokud vytváříte Styl na základě 
již existujícího, je připisování (Overdubbing) použito pouze pro rytmické kanály. U ostatních kanálů (kromě 
rytmického) musíte před nahrávání vymazat původní data. 
 

 
 

 Nahrávání rytmických kanálů 1-2 
Pokud jako základ zvolíte Audio Styl 
Můžete zapnout nebo vypnout přehrávání Audio partu, ale nejde jej vymazat nebo upravit. Uvědomte si, že 
rytmický pattern tohoto partu bude použit v novém Stylu, který vytváříte. Pokud chcete vytvořit rytmickou frázi 
jako přídavek k Audio partu, postupujte takto. 
 

1. Na displeji „Rec Channel“ stiskněte a podržte požadovaný kanál, dokud nezmění barvu na červenou. 
Zvolený kanál bude nyní cílem pro nahrávání, ať již obsahuje data nebo nikoliv. Pokud jsou nahraná data již 
zahrnuta, měli byste nahrát další tóny do zvoleného kanálu pomocí Overdub nahrávání. 

 

2. Pokud je to třeba, zvolte Rejstřík a procvičte si rytmický pattern, který budete nahrávat. 
Stiskněte ikonu (viz obrázek) pro vyvolání displeje Voice Selection a pak požadovaný Rejstřík vyberte (například 
bicí soupravu). Po výběru uzavřete displej Voice Selection pro návrat na displej Style Creator. Se zvoleným 
Rejstříkem cvičte rytmický pattern, který budete nahrávat. 

  

Zapíná a vypíná přehrávání 

Audio partu. 
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Rejstříky dostupné pro nahrávání 
Pro RHY1 kanál lze použít všechny Rejstříky kromě Rejstříku varhan. 
Pro RHY2 kanál lze použít pouze Rejstříky Bicí/SFX sady. 

 
Poznámka: 
Informace o tom, v kterém klíči hrát bicí/efektové Rejstříky najdete v „Drum/SFX Kit List“ v Seznamu dat na internetu. 

 

3. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] pro spuštění nahrávání. 
Pro zapnutí nebo vypnutí přehrávání nahraných dat stiskněte jednotlivé kanály n a displeji „Rec Channel“. 
Pokud zvolíte jako základ Audio Styl, vypněte nebo zapněte jej stisknutím [Audio] kanálu. 
Pokud je to třeba, můžete vymazat kanál stiskem tlačítka [Delete] pod požadovaným kanálem. 
 

4. Jakmile se přehrávání vrátí na první dobu prvního taktu, začněte hrát nahrávaný rytmický part. 
Pokud je těžké jej v reálném čase nahrát, rozdělte jej na jednotlivé party a ty nahrajte odděleně, jak je uvedeno 
níže. 

 
 
 

Vymazání chybně zahraných tónů 
Pokud uděláte při nahrávání chybu, můžete určité tóny vymazat. Stiskněte tlačítko [Clear Drum Inst] pro 
vyvolání zprávy, a dokud je zpráva zobrazena stiskněte odpovídající klávesu na klaviatuře. Po vymazání 
požadovaného bicího nástroje stiskněte tlačítko [Exit] pro zavření zprávy. 
 

5. Stiskněte tlačítko [START/STOP] pro zastavení přehrávání. 
Pokud chcete přidat další tóny, stiskněte tlačítko [START/STOP] znovu pro pokračování nahrávání. 

 

6. Stiskněte a podržte Recording (nahrávaný) kanál, dokud nezmění barvu pro vypnutí režimu nahrávání. 
 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7 na straně 
14). 
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 Nahrávání kanálů Bass, Chord 1-2, Pad a Phrase 1-2 

1. Na displeji „Rec Channel“ stiskněte a podržte požadovaný kanál, dokud nezmění barvu na červenou. 
Pokud je zvolen přednastavený Styl, objeví se zpráva žádající potvrzení, zda chcete vymazat nahraná data 
existujícího kanálu. Stiskněte tlačítko [Yes] a zvolený kanál je nastaven jako cílový pro nahrávání. Uvědomte si, 
že jiná data než data rytmického kanálu nelze overdubbovat. 
 

 
 

2. Pokud je to třeba, zvolte Rejstřík a procvičte si basovou linku, akordický doprovod nebo frázi, které budete 
nahrávat. 
Stiskněte ikonu (viz obrázek) pro vyvolání displeje Voice Selection a pak požadovaný Rejstřík vyberte (například 
bicí soupravu). Po výběru uzavřete displej Voice Selection pro návrat na displej Style Creator. Se zvoleným 
Rejstříkem cvičte rytmický pattern, který budete nahrávat. 
 
Rejstříky dostupné pro nahrávání 
Lze použít všechny Rejstříky, kromě varhanních Rejstříků a Rejstříků Bicí/SFX sady. 

 

 Nahrávání fráze v C Maj7, které zahraje odpovídající tóny, když se změní akord během hry. 
Pravidla pro nahrávání sekcí Main nebo Fill 
S původním výchozím nastavením je zdrojový Základní akord nastaven na CM7. To znamená, že byste měli 
nahrávat zdrojový pattern s použitím stupnice C Maj7, která se bude měnit podle akordů, které budete 
během hry normální zadávat. Nahrajte basovou linku, frázi nebo akordický doprovod, které chcete slyšet, 
když je zadán C Maj7. Detaily níže. 
 Používejte pouze tóny škály CMaj7 při nahrávání Bass a Phrase kanálů (tzn. C, D, E, G, A a B) 
 Používejte pouze akordické tóny pro nahrávání Chord a Pad kanálů (tzn. C, E, G a B) 

 
 
Použitím dat zde nahraných, automatický doprovod (přehrávání Stylu) je odpovídajícím způsobem 
zkonvertován na základě akordických změn vytvářených během hry. 
 
Pravidla pro nahrávání sekcí Intro nebo Ending 
Tyto sekce jsou vytvořeny s předpokladem, že během jejich přehrávání se akordy nemění. Proto nemusíte 
dodržovat pravidla uvedená pro nahrávání sekcí Main nebo Fill a vytvořit tak speciální sled akordů. 
Nicméně dodržujte pravidla uvedená níže, když je jako zdrojový akord zadán C Maj7. 
 Při nahrávání Intro sekce se ujistěte, že fráze vede správně do škály C. 
 Při nahrávání Ending sekce se ujistěte, že fráze správně začíná škálou C. 

 

 Nastavení zdrojového základního akordu, pokud je to nezbytné 
I když je výše uvedeno, že zdrojový akord je nastaven na C Maj7, můžete nastavit akord jiný, ve kterém 
hrajete snadněji. Vyvolejte displej „SFF Edit“, zadejte „Source Root“ a „Chord“ na požadované. Mějte na 
paměti, že když změníte zdrojový akord z C Maj7 na jiný, dojde i ke změně tónů akordu či doporučených 
tónů. Detaily na straně 22. 

 

3. Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] pro spuštění nahrávání. 
Pro zapnutí nebo vypnutí přehrávání nahraných dat stiskněte jednotlivé kanály n a displeji „Rec Channel“. 
Pokud zvolíte jako základ Audio Styl, vypněte nebo zapněte jej stisknutím [Audio] kanálu. 
Pokud je to třeba, můžete vymazat kanál stiskem tlačítka [Delete] pod požadovaným kanálem.  

C= akordické tóny 

C, R= doporučené tóny 

C, R= doporučené tóny 
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4. Jakmile se přehrávání vrátí na první dobu prvního taktu, začněte hrát nahrávaný basovou linku, akordický 
doprovod nebo frázi. 
 

5. Stiskněte tlačítko [START/STOP] pro zastavení přehrávání. 
Pokud chcete přidat další tóny, stiskněte tlačítko [START/STOP] znovu pro pokračování nahrávání. 
 

 Pro poslech nahraného kanálu v jiném základním klíči/akordu: 
1) Vyvolejte displej „SFF Edit“, pak nastavte „Target Ch“ na vrchu displeje na „Rhythm 1“ nebo „Rhythm 2“. 
2) Stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] pro spuštění přehrávání. 
3) Stiskněte tlačítko [Play Root/Chord] pro vyvolání displeje ovládání. 
4) Na displeji nastavte „Play Root/Chord“ na požadovaný Základní akord a Typ akordu. 

Výše uvedená operace umožňuje poslouchat, jak zdrojový pattern zní při změně akordů během normální 
hry. 

 

6. Stiskněte a podržte Recording (nahrávaný) kanál, dokud nezmění barvu pro vypnutí režimu nahrávání. 
 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7 na straně 
14). 

 

Krokové nahrávání 
 
Tato kapitola navazuje na bod 4 Základního postupu na straně 14. Na displeji Step Recording (Step Edit) vyvolaného 

stiskem  (Step Edit) na vrchu displeje, můžete nahrávat nebo editovat tóny jeden po druhém. Tento postup 
nahrávání je naprosto shodný s nahráváním MIDI Song Multi Recording (strana 77) s výjimkami zde uvedenými: 
 

 Při nahrávání Skladby lze značku ukončení „End“ nastavit zcela libovolně, ve Style Creatoru ji nelze změnit. To 
proto, že délka patternu na stránce „Basic“ je pevně nastavena (strana 14). Například, pokud vytváříte Styl 
založený na sekci o 4 taktech, značka ukončení je automaticky nastavena na konec čtvrtého taktu a nelze ji 
v displeji Step Edit změnit. 

 Nahrávané kanály lze měnit na displeji Song Edit, nicméně je nelze měnit ve Style Creatoru. Zvolte Nahrávaný 
kanál na displeji „Rec Channel“. 

 Ve Style Creatoru nelze zadat data akordů, textu skladby a Systémová exkluzivní data. Zadat lze data kanálu a 
Systémová exkluzivní data lze editovat (mazat, kopírovat nebo přesouvat). 

 
Upozornění 
Pokud jako výchozí data zvolíte Audio Styl, Audio Part bude použit, tak jak je. Audio part nelze smazat, editovat nebo vytvořit. 
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Assembly – Přiřazení zdrojového paternu jednotlivým kanálům 
 
Postup níže navazuje na bod 4 Základního postupu na straně 14. Displej „Assembly“ zobrazuje, ze kterého Stylu, které 
Sekce a kterého kanálu, byla jednotlivá data kanálů aktuální Sekce zkopírována. Pro jednotlivé kanály stiskněte název 
Stylu, název Sekce nebo název kanálu, pro zvolení požadovaného. 
 

 
 
Poznámka: 
Audio part nelze kopírovat z jiného Stylu. Pokud chcete použít určitý Audio part, zvolte odpovídající Audio Styl ještě před 
vyvoláním displeje Style Creator. 
 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7 na straně 14). 

 
 

Channel Edit – Editování kanálu 
Postup níže navazuje na bod 4 Základního postupu na straně 14. Displej „Channel Edit“ umožňuje měnit již nahraná 
data kanálu. Zvolte cílový kanál, pak změňte požadované parametry.  
Po úpravě požadovaného parametru stiskněte tlačítko [Execute] pro vlastní zadání úprav pro jednotlivá okna 
nastavení. Po provedení se toto tlačítko změní na [Undo], a umožní vám obnovit původní nastavení, když nejste 
s výsledkem úprav spokojeni. Funkce Undo nabízí pouze jeden, poslední krok zpět, další operace již nelze obnovit. 
 

 
 
 
Upozornění 
Pokud jako výchozí data zvolíte Audio Styl, Audio Part bude použit, tak jak je. Audio part nelze smazat, editovat nebo vytvořit. 
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Target Ch Volí cílový kanál, který bude editován. Všechny položky, kromě „Groove“ budou aplikovány na zde 
určený kanál. 

Groove Můžete dodat vaší hře švih, nebo změnit feeling provedením jemných posunů v timingu Stylu. Tyto 
změny jsou aplikovány na všechny kanály zvolené Sekce. 

Original Beat Určuje takty, na které bude mít funkce vliv. Jinými slovy, pokud je zvoleno 
nastavení „8 Beat“, je časování Groove aplikováno na osmé tóny; pokud je 
nastaveno „12 BEAT“, je Groove Timing aplikován na osminové trioly. 

Beat 
Converter 

Aktuálně mění časování taktů (určených v Original Beat výše) na zvolenou 
hodnotu. Pokud je nastaven Groove Timing na „8 Beat“, a Beat Converter na „12“, 
všechny osmé tóny v sekci, jsou posunuty do časování osminových triol. Nastavení 
„16A“ a „16B“, které se objeví, pokud je originální takt nastaven na „12 Beat“, jsou 
variacemi základního šestnáctinového nastavení. 

Swing Vytváří feeling „swing“ posunutím časování taktů podkladu v závislosti na 
parametru Original Beat. Pokud je Original Beat nastaven na „8 Beat“, parametr 
swing posune selektivně doby 2, 4, 6 a 8 každého taktu. Nastavení „A“ až „E“ 
produkují různé efekty Swing, nastavení „A“ velmi jemný, zatímco „E“ velmi 
zřetelný. 

Fine Vyberte některou z připravených Groove šablon. Nastavení „Push“ provede 
zahrání několika dob dříve, nastavení „Heavy“ jejich zpoždění. Číselná nastavení (2, 
3, 4, 5) určují, kterých dob se nastavení bude týkat. Všechny doby až do určené (s 
výjimkou první) budou zahrány se zpožděním nebo zrychlením (například 2 a 3 
doba, pokud je zvoleno 3). Pro všechna nastavení „A“ vytváří jemný, „B“ střední a 
„C“ maximální efekt. 

Dynamics Provádí změny hlasitosti (důrazu) určitých tónů v přehrávaném Stylu. Tyto změny jsou aplikovány na 
všechny kanály nebo na vybrané kanály zvolené Sekce. 

Accent Type Určuje typ aplikovaného efektu, jinými slovy, které tóny v partu jsou zdůrazněny. 

Strength Určuje, jak silně bude výše zvolený efekt aplikován. Čím vyšší hodnota, tím silnější 
efekt. 

Expand/Comp
ress 

Rozšiřuje nebo zužuje rozsah hodnot hlasitosti. Hodnoty přesahující 100% jej 
rozšiřují, a obráceně. 

Boost/Cut Zvětšuje nebo zmenšuje hodnoty hlasitosti ve vybrané sekci nebo kanálu. Hodnoty 
přesahující 100% hlasitost zvyšují, a obráceně. 

Apply to All 
Channels 

Když je nastaveno na „On“, nastavení v tomto displeji budou aplikována na 
všechny kanály aktuální Sekce. 
Když je nastaveno na „Off“, nastavení v tomto displeji budou aplikována pouze na 
kanál určený v „Target Ch“ na displeji „Channel Edit“. 

Quantize Stejné jako u MIDI Multi Recording (strana 75) s výjimkou dalších dvou parametrů uvedených níže. 

 
 

Velocity Zvětšuje nebo snižuje hodnoty hlasitosti všech tónů ve vybraném kanálu. V závislosti na procentech 
zde nastavených. 

Bar Copy Tato funkce umožňuje kopírovat data taktu nebo skupiny taktů do jiného umístění uvnitř zvoleného 
kanálu. 

Source Top Určuje první (Source Top) a poslední (Source Last) takt ve zvolené oblasti ke 
kopírování. Source Last 

Destination Určuje první takt oblasti určené pro vložení. 

Bar Clear Tato funkce vymaže všechna data ze zvolené oblasti taktů ve zvoleném kanálu. 

Remove 
Event 

Tato funkce umožňuje odstranit určité zvolené události ze zvoleného kanálu. 

 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7 na straně 14). 

  

Osminky s efektem swing 

Šestnáctinky s efektem swing 
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SFF Edit – Nastavení formátu Souboru Stylu 
Postup níže navazuje na bod 4 Základního postupu na straně 14. SFF (Style File Format) kombinuje veškeré know-how 
firmy Yamaha o automatickém doprovodu do jediného unifikovaného formátu. Nastavení parametrů SFF určuje, jak 
jsou originální tóny konvertovány na aktuálně znějící tóny na základě akordu zahraného v doprovodné části 
klaviatury. Průběh konverze je popsán níže. 
 

Nastavení Source Pattern  
 SOURCE ROOT 
 SOURCE CHORD 

Určuje jaký klíč a jaký typ akordu je použit pro hru. 

 Změna akordu během normální hry. 
   

Nastavení Note Conversion  
 NTR (Změna přes změnu klíče akordu) strana 22 
 NTT (Změna přes změnu typu akordu) strana 22 

 

 
 
Oktávová nastavení konvertovaných tónů 
 High Key (Horní oktávový limit pro změnu tónu) 
 Note Limit (Rozsah tónů mezi nejvyšším a nejnižším) 

 

 
Další nastavení  
 RTR (Jak se mění ladění tónů podle změny akordů) 

 

 
Aktuálně znějící tóny 

 
Parametry uvedené výše lze nastavit na displeji „SFF Edit“. 

 

 
 
Upozornění 
Pokud jako výchozí data zvolíte Audio Styl, Audio Part bude použit, tak jak je. Audio part nelze smazat, editovat nebo vytvořit. 
  

Nastavte tyto parametry ještě 
před nahráváním 

Nastavte tyto parametry po nahrávání 
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Target Ch Zvolte cílový kanál pro editaci. 

Source Root 
/Chord (Play 
Root/Chord) 

Tyto parametry určují klíč použitý pro Source Pattern (tedy klíč použitý při nahrávání paternu do 
jiného než rytmického kanálu). Pokud zde nastavíte „Fm7“, vaše originální nahraná fráze (Source 
Pattern) bude spuštěna zadáním Fm7 v akordické sekci klaviatury. Výchozí nastavení je „CM7“ 
(Source Chord Root=C a Source Chord Type=M7). Pokud akord změníte z CM7 na jiný, změní se 
také tóny akordu a doporučené tóny v závislosti na nově zvoleném typu akordu. Pokud provedete 
„Initialize Style“ na displeji „Basic“, je automaticky nastavena výchozí hodnota CM7. 
 
Pokud je SOURCE ROOT „C“ 

 
 
Důležité 
Tyto parametry byste měli nastavit před nahráváním. Když změníte nastavení až po nahrávání, 
odpovídající změny tónů nelze provést, i když zadáte různé typy. 
Poznámka: Pokud jsou parametry pro zvolený Target Ch nastaveny na NTR: Root Fixed, NTT Type: Bypass 
nebo NTT Bass: Off, jsou parametry zde změněny na „Play Root“ a „Play Chord“. V tomto případě, můžete 
měnit akordy a poslouchat výsledný zvuk ze všech kanálů. 
Poznámka: To neplatí, když je NTR nastaveno na „Guitar“ (kytara). 
 

NTR (Note 
Transposition 
Rule)/NTT 
(Note 
Transposition 
Table) 

Tato parametry určují, jak jsou originální tóny Zdrojového paternu konvertovány v reakci na 
změnu akordu během normální hry. 

NTR Určuje Note Transposition Rule, který určuje, jak jsou tóny Zdrojového paternu 
transponovány v závislosti na změně Chord Root (základu akordu). 

Root 
trans 

Pokud je transponován základní tón, rozdíl 
v ladění mezi jednotlivými tóny je zachován. 
Například, tóny C3, E3 a G3 v C, jsou změněny na 
F3, A3 a C4 v F. Toto nastavení použijte pro 
kanály s melodií.  
 

Root 
Fixed 

Tón je ponechán co nejblíže původnímu rozsahu 
tónu. Například tóny C3, E3 a G3 v C se změní na 
C3, F3 a A3 v F. Toto nastavení použijte pro 
kanály s akordy.  
 

Guitar Slouží exklusivně pro transpozici kytarového doprovodu. Tóny jsou 
transponovány na přibližné akordy zahrané přirozeným prstokladem. 
 

NTT Určuje Note Transposition Table, který určuje, jak jsou tóny Zdrojového paternu 
transponovány v závislosti na změně Chord Type (typu akordu). 

Když je NTR nastaven na „Root Trans“ nebo „Root Fixed“. 

Bypass Pokud je NTR nastaveno na ROOT FIXED, použitá tabulka transpozic 
neprovádí žádné konverze tónů. Pokud je NTR nastaveno na ROOT TRANS, 
použitá tabulka transpozic provádí pouze konverze základních tónů. 
 

C= tóny akordu, CR= doporučené tóny 
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NTR (Note 
Transposition 
Rule)/NTT 
(Note 
Transposition 
Table) 

NTR Melody Vhodné pro transpozici melodických linek. Použijte ji pro melodické 
kanály jako, jsou „Phrase 1“ a „Phrase 2“. 

Chord Vhodné pro transpozici akordů. Použijte ji pro kanály „Chord 1“ a „Chord 
2“, obzvláště pokud obsahují data partů klavíru nebo kytar. 

Melodic 
Minor 

Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí 
interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna akordu z moll do 
dur, tato tabulka zvyšuje třetí interval ve stupnici o půltón. Ostatní tóny 
nejsou změněny. Použijte je pro melodické kanály sekcí, jako jsou Intro a 
Ending. 

Melodic 
Minor 5th 

Navíc oproti Melodic Minor zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i 
pátý tón ve Zdrojovém paternu. 

Harmonic 
Minor 

Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí a 
šestý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna akordu 
z moll do dur, tato tabulka zvyšuje třetí a šestý interval ve stupnici o 
půltón. Ostatní tóny nejsou změněny. Použijte je pro melodické kanály 
sekcí, jako jsou Intro a Ending. 

Harmonic 
Minor 5th 

Navíc oproti Harmonic Minor zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i 
pátý tón ve Zdrojovém paternu. 

Natural 
Minor 

Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí, 
šestý a sedmý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna 
akordu z moll do dur, tato tabulka zvyšuje třetí, šestý a sedmý interval ve 
stupnici o půltón. Ostatní tóny nejsou změněny. Použijte je pro 
melodické kanály sekcí, jako jsou Intro a Ending. 

Natural 
minor 5th 

Navíc oproti Natural Minor zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i 
pátý tón ve zdrojovém paternu. 

Dorian Pokud je zahrána změna akordu z dur do moll, tato tabulka snižuje třetí a 
sedmý interval ve stupnici o půltón. Pokud je zahrána změna akordu 
z moll do dur, tato tabulka zvyšuje třetí a sedmý interval ve stupnici o 
půltón. Ostatní tóny nejsou změněny. Použijte je pro melodické kanály 
sekcí, jako jsou Intro a Ending. 
 

Dorian 5th Navíc oproti Dorian zde rozšířené a zkrácené akordy ovlivňují i pátý tón 
ve Zdrojovém paternu. 

Když je NTR nastaven na „Guitar“. 

All-
Purpose 

Tato tabulka pokrývá oba zvuky hry trsátkem i prsty. 
 

Stroke Vhodné pro hru trsátkem. Některé tóny budou znít jako ztlumené – to je 
běžné, pokud je na kytaru hráno trsátkem. 

Arpeggio Vhodné pro hru prsty. Použitím této tabulky budou čtyř tónová arpeggia 
znít nádherně. 

 NTT 
Bass 

Kanál, pro který je toto nastaveno na „On“, bude přehráván basovým základním tónem, 
pokud je tento akord rozpoznán nástrojem. Pokud je NTR nastaven na „Guitar“ a tento 
parametr nastaven na „On“, pak pouze tón, který je přiřazen k base bude přehráván 
basovým základním tónem. 

 NTR/NTT nastavení pro rytmické kanály 
Protože rytmické kanály by neměly být ovlivněny změnou akordů, ujistěte se, že jsou parametry 
nastaveny takto: 

 NTR = Root Fixed 
 NTT = Bypass 
 NTT BASS = Off 

V tomto případu je “Source Root” a „Source Chord“ jsou změněny na “Play Root” a „Play Chord“. 

 
  



  
Stránka 24 

 
  

High Key/ 
Note Limit 

Tato nastavení upravují oktávu tónů konvertovaných přes NTR a NTT. 

High Key Toto nastavuje nejvyšší klíč (Limit Upper Octave) tónové transpozice pro změnu 
základního tónu akordu. Všechny vypočítané tóny vyšší než limit jsou 
transponovány dolů k nejbližší oktávě. Toto nastavení je dostupné pouze pokud 
je parametr NTR nastaven na „Root Trans“ (strana 43).  
 
Příklad – pokud nejvyšší je F. 

 
 

Note Limit Low Toto nastavuje rozsah tónů (nejvyšší a nejnižší) pro nahrávané Rejstříky kanálu 
Stylu. Rozhodujícími nastaveními rozsahu můžete zajistit, že Rejstříky znějí co 
nejreálněji – jinak řečeno, neznějí žádné tóny mimo přírodní rozsah. Aktuálně 
znějící tóny jsou automaticky posunuty do nastaveného rozsahu. 
 
Příklad – pokud nejnižší je C3 a nejvyšší je D4. 

 
 

Note Limit High 

RTR 
(Retrigger 
Rule) 

Tato nastavení určují, zda tóny přestanou znít nebo ne a jak změní ladění v závislosti na změně 
akordu. 

Stop Tóny přestanou znít. 
 
 

Pitch Shift Ladění tónu se ohne bez nového nástupu tak aby odpovídalo typu nového 
akordu. 
 

Pitch Shift To 
Root 

Ladění tónu se ohne bez nového nástupu tak aby odpovídalo základnímu tónu 
nového akordu. 
 

Retrigger Tón je znovu spuštěn s novým nástupem a v novém ladění odpovídajícím 
novému akordu. 
 

Retrigger To 
Root 

Tón je znovu spuštěn s novým nástupem a podle nového základního tónu 
akordu. Nicméně, oktáva nového tónu zůstává stejná. 
 

 

Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7 na straně 14). 
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Editování rytmického partu Stylu (Drum Setup) 
Postup níže navazuje na bod 5 Základního postupu na straně 14. Rytmické party přednastaveného Stylu se skládají 
z přednastavených Bicích sad, a jednotlivé bicí zvuky jsou přiřazeny různým tónům. Můžete chtít změnit zvuk a 
přiřazení tónů, nebo provést detailnější nastavení, jako jsou vyvážení hlasitosti, efekty atd. Použití funkce Drum Setup 
ve Style Creatoru umožňuje editovat rytmický part aktuálního Stylu a uložit jej jako originální Styl. 
 

1. Na displeji „Rec Channel“ stiskněte a podržte tlačítko požadovaného rytmického kanálu, dokud nezčervená. 
 
Poznámka: Pokud jsou různým sekcí zvoleného kanálu přiřazeny rozdílné bicí nástroje, zvuky jsou nastaveny na tyto 
aktuální sekce, aby bylo možné použít funkci Drum Setup. 

 

 
 

2. Stiskněte tlačítko [Drum Setup] pro vyvolání okna „Drum Setup“. 
 

3. Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] pro spuštění přehrávání rytmického 
partu. 
Zahrané zvuky jsou zobrazeny na displeji, což umožňuje kontrolovat editované tóny. 
 

4. Na displeji zvolte tón pro editaci. 
 
Poznámka: Tón můžete také zvolit pomocí klaviatury. 

 

5. Zvolte požadovanou Sadu (Kit), Kategorii (Category) a nástroj (Instrument), který budete používat (v tomto 
pořadí). 
 

6. Pokud je to nutné, proveďte podrobná nastavení. 
 

Level Nastavení úrovně hlasitosti. 

Pan Určuje stereo pozici. 

Pitch Jemné ladění v centech. 
 
Poznámka: V hudební terminologii „cent“ je 1/100 půltónu (100 centů odpovídá půltónu). 

Level* Nastavení hlasitosti. 

Cutoff Určuje frekvenci ořezání nebo efektivní rozsah frekvencí filtru. Vyšší nastavení 
produkují jasnější zvuk. 

Resonance Určuje zdůraznění frekvence ořezání (resonance), nastavené ve Filter Cutoff výše.  
Vyšší nastavení produkují důraznější efekt. 

Attack Určuje, jak rychle zvuk dosáhne maximální úrovně po stisku klávesy. Vyšší nastavení 
produkují rychlejší nástup. 

Decay 1 Určuje, jak rychle zvuk dosáhne úrovně sustain (o něco menší než maximální 
úroveň). Vyšší nastavení produkují rychlejší doznění. 

Decay 2 Určuje, jak rychle zvuk dozní do ticha po uvolnění klávesy. Vyšší nastavení produkují 
rychlejší doznění. 
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Alt Group Určuje Alternativní skupinu (Alternate Group). Žádné nástroje ze stejné skupiny 
nemohou znít současně. Zahráním jakéhokoliv nástroje ze skupiny okamžitě zastaví 
přehrávání zvuku jiného nástroje ze stejné skupiny. Pokud je nastaveno na 0, 
nástroje mohou znít spolu. 

Reverb Pro úpravu hloubky reverbu. 

Chorus Pro úpravu hloubky chorusu. 

Variation Pro úpravu hloubky efektu (DSP1). 
Pokud je parametr „Connection“ nastaven na „Insertion“ na displeji Mixing Console a 
je zvolen tento rytmický kanál pro přiřazení k partu, je parametr ovlivněn 
následovně. 
 Pokud je Variation nastaven na 0: Na nástroj není aplikován žádný efekt 

(Insertion Off). 
 Pokud je Variation nastaven na 1-127: Na nástroj je aplikován efekt (Insertion 

On). 

Rcv Note Off Určuje, zda zpráva note-off je přijata nebo ne. 

Key Assign Určuje režim Key Assign. Tento parametr je efektivní pouze, když parametr sady XG 
“SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN” je nastaven na „INST“. 

 Single: Výsledkem každého dalšího zahrání stejného zvuku je předchozí zvuk 
ztlumen. 

 Multi: Každý zvuk normálně plně dozní, i když byl opakovaně zahrán. 

 

7. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro zavření okna DRUM SETUP. 
 
Upozornění 
Pokud nastavení neuložíte a změníte Styl nebo nástroj vypnete, provedená nastavení budou ztracena (krok 7, strana 14). 
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Displej Voice Part Setup 

Displej Voice Part Setup je vyvolán stiskem tlačítka [VOICE], a nabízí jednoduše pochopitelné zobrazení aktuálních 
nastavení klávesových partů (nebo jednotlivých Souborových partů pro Ensemble Rejstříky), a umožňuje provádět 
důležitá nastavení pro Rejstříky, včetně ekvalizéru a efektů. 
 

 
  

Rejstříky 
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① Voice Indikuje aktuální Rejstřík a stav partu. Stiskem názvu Rejstříku vyvoláte displej Voice 

Selection (Výběr Rejstříku) pro odpovídající part. Stiskem ikony partu jej zapnete/vypnete. 

Pokud je zvolen varhanní Rejstřík, můžete vyvolat displej Voice Edit (strana 44) stiskem 

zde zobrazené ikony  (Organ Flutes). 

Pokud je zvolen Super Articulation (S.Art/S.Art2), Revo Drums nebo Revo SFX Rejstřík, 

objeví se následující ikony, indikující kdy jsou dostupné efekty a jak je použít. 

 Stiskněte tlačítko [ART.1]. 

 Stiskněte tlačítko [ART.2]. 

 Stiskněte tlačítko [ART.3]. 

 Pohněte joystickem nahoru. 

 Více zatlačte na klávesu po zahrání tónu. 

 Pohněte joystickem horizontálně pro ohnutí ladění. Pokud je stisknuto více tónů 

        najednou, pouze jeden tón je ohýbán. 

 Stiskněte jakoukoliv klávesu opakovaně pro přepínání mezi zvuky (waveforms). 

 Hrajte klávesy legato. 

 Pokud držíte stisknutou klávesu, stiskněte jinou klávesu a uvolněte ji pro hru trylků. 

 Lze použít legato i trylky (viz výše). 

 Stiskněte klávesu silně. 

 Stiskněte klávesu silně a pohněte joystickem nahoru 

 Stiskněte klávesu silně a stiskněte tlačítko [ART.1]. 

 

② Mono/Poly Určuje, zda Rejstřík zní monofonně nebo stereofonně. 

Octave Určuje rozsah změn ladění v oktávách v rozmezí dvě oktávy nahoru nebo dolů pro 

jednotlivé klávesové party. 

EQ Indikuje nastavení ekvalizéru upravená na displeji Mixer (strana 117). Stiskem vyvoláte 

displej Mixer. 

Pan Upravuje stereo pozici (pan) a hlasitost (volume) jednotlivých partů. Tato nastavení 

odpovídají nastavením prováděným na displeji Mixer (strana 121). Volume 

③ Insertion Effect Indikuje aktuální typ Insertion efektu partu a jeho stav. Stiskem „On“ nebo „Off“ efekt 

Insertion zapínáte nebo vypínáte. Stiskem jiné oblasti vyvoláte displej s nastavením 

Insertion efektu (strana 120) odpovídajícího partu. 

④ Effect Depth/ 

(Ins/Cho/Rev) 

Indikuje hloubku Insertion efektu, Chorusu a Reverbu pro part, který lze upravit na 

displeji Mixer (strana 119, 121). Stiskem zde vyvoláte stranu Effect displeje Mixer. 

 

Uložení nastavení partu Rejstříku 
Pokud chcete uložit nastavení na displeji Voice Part Setup, použijte Registrační paměť. Stiskněte tlačítko [MEMORY] 
v sekci REGISTRATION MEMORY, pak zaškrtněte „Voice“ a stiskněte jedno z tlačítek REGISTRATION MEMORY [1] – [10] 
pro uložení nastavení rejstříku. 
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Nastavení týkající se displeje Voice Selection 

V okně vyvolaném stiskem ikony  (Menu) na displeji Voice Selection můžete provádět následující nastavení. 
 

Category Určuje, jak je otevřena stránka Voice category, když je zvolena kategorie Rejstříku. 
 

 Open&Select: Otevírá stránku s předchozím zvoleným Rejstříkem v automaticky 
vybrané kategorii Rejstříku. 

 Open Only: Otevírá stránku s aktuálně zvoleným Rejstříkem 
 

Voice Number Určuje, zda je nebo není zobrazena banka a číslo Rejstříku na displeji Voice Selection. To 
je užitečné, když chcete zkontrolovat, které hodnoty volby banky MSB/MLB a čísla 
programových změn potřebujete zadat při výběru Rejstříku z externího MIDI zařízení. 
 
Poznámka: Čísla zobrazená zde začínají od hodnoty „1“. Odpovídající hodnoty změny MIDI 
programu jsou o jedna menší, tedy začínají od hodnoty „0“. 
 
 

 
 
Poznámka 
Menu tlačítek [Voice Edit], [Mixer] a [Voice Setting] jsou stejná jako ta, která jsou vyvolána tlačítkem [MENU]. 
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Typy Rejstříků (vlastnosti) 

 
Vlastnosti, které tyto Rejstříky charakterizují, jsou popsány níže. Jednotlivé typy Rejstříků naleznete v Seznamu 
Rejstříků v dokumentu Data List, který je k dispozici ke stažení na webových stránkách. Pouze typy Rejstříků označené 
ikonou „*“ v seznamu níže jsou indikovány vlevo nad názvem Rejstříku v displeji Voice Selection. 
 

 
 

S.Art (Super 
Articulation)* 

Tyto Rejstříky nabízejí mnoho výhod díky skvělé hratelnosti a ovládání výrazu v reálném 
čase. 
Například, u saxofonového Rejstříku, když hrajete C a pak D legato, uslyšíte, jak se tón velmi 
hladce změní, tak jako by to zahrál saxofonista na jeden nádech. 
Podobně u Rejstříku Concert Guitar a silné hře D, bude tón znít, jako když na něj udeříte, 
aniž je na něj zahráno znovu. V závislosti, jak hrajete, jsou vytvářeny i další efekty například 
„shaking“ či zvuky při dýchání u trumpet, zvuky prstů u kytar atd. 
 

S.Art2 (Super 
Articulation2)* 

Pro Rejstříky dechových a strunných nástrojů byla použita speciální technologie AEM (strana 
31), která využívá detailní vzorky speciálních výrazových technik hry používaných na těchto 
nástrojích – pro ohýbání nebo posunutí ladění tónu, pro „spojení“ různých tonů dohromady, 
nebo pro přidání výrazových nuancí a konci tónu atd. Tyto artikulace můžete přidat 
zahráním stylem legato nebo bez legata, či přeskočením ladění přibližně o oktávu. 
Například, použitím Rejstříku klarinetu, pokud podržíte tón C a zahrajete Bb, uslyšíte 
glissando až do Bb. Každý Rejstřík S.Art2 má své vlastní nastavení vibrata, takže při výběru 
tohoto Rejstříku je automaticky aplikováno vibrato bez ohledu na pozici joysticku. 
Vertikálním pohybem joysticku pak můžete vibrato upravit. 
Detaily o tom jak jsou artikulace přidávány, najdete v „S. Arts Voice Effect Assignment List” 
v dokumentu Data List na webových stránkách. 
 

Live Tyto vzorky akustických nástrojů jsou nahrávány stereo, aby vytvářely plně autentický, 
bohatý zvuk – plný atmosféry a prostoru. 
 

Cool Tyto Rejstříky zachycují dynamickou strukturu a jemné nuance elektrických nástrojů. 
 

Sweet Tyto zvuky akustických nástrojů také těží ze špičkové technologie Yamaha a nabízejí jemné 
detaily a přirozený zvuk. 

Drums Jednotlivým klávesám jsou přiřazeny zvuky bicích a perkusních nástrojů a umožňují je tak 
hrát z klaviatury. 

SFX Jednotlivým klávesám jsou přiřazeny zvuky různých speciálních efektů a umožňují je tak hrát 
z klaviatury. 

Live Drums Tyto vysoce kvalitní zvuky bicích nástrojů plně využívají výhod Stereo samplingu a Dynamic 
samplingu. 

Live SFX Tyto vysoce kvalitní efektové zvuky a zvuky perkusních nástrojů plně využívají výhod Stereo 
samplingu a Dynamic samplingu. 

Revo Drums* Tyto Rejstříky vytvářejí přirozený zvuk skutečných bicích nástrojů produkováním rozdílných 
vzorků zvuku nástroje, když je hrána stejná klávesa opakovaně. 

Revo SFX* Tyto Rejstříky vytvářejí přirozený zvuk skutečných perkusních nástrojů produkováním 
rozdílných vzorků zvuku nástroje, když je hrána stejná klávesa opakovaně. 

Organ Flutes* Tyto autentické varhanní Rejstříky umožňují nastavení různých délek píšťal a vytvořit si tak 
svoji vlastní sadu varhanních zvuků. Detaily na straně 44. 
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MegaVoice* Tyto Rejstříky speciálně využívají změny rychlosti. Každý rozsah rychlosti (tedy síly s jakou 
hrajete) má zcela jiný zvuk.  
Například, kytarový MegaVoice zahrnuje zvuky mnoha různých technik hry. U běžných 
nástrojů je možné tyto zvuky vyvolat pouze přes MIDI a hrát je v kombinaci, aby bylo možné 
dosáhnout požadovaného efektu. Zde je možné hrát díky MegaVoice Rejstříkům, lze hrát 
přesvědčivý part kytary pouze díky změnám rychlosti jediného Rejstříku. Díky přirozené 
komplexnosti těchto Rejstříků a nutnosti přesné rychlosti, nejsou určeny pro hru z klaviatury. 
Nicméně jsou velmi užitečné pro vytváření MIDI dat – především, když se snažíte vyhnout 
použití mnoha různých Rejstříků pro jeden part. 
 
Poznámka: 
Pro vyvolání adresáře „MegaVoice“ stiskněte ikonu  (Up) na pravém spodním okraji displeje Voice 
Selection (pokud je zvoleno Preset), a poté na straně 2. 
 

 
Poznámka: 

 S.Art, S.Art2 a MegaVoice Rejstříky nejsou kompatibilní s jinými nástroji. Proto všechny skladby a Styly vytvořené s těmito 
Rejstříky nebudou na jiných nástrojích, které tyto Rejstříky nemají, znít správně.  

 S.Art, S.Art2 a MegaVoice Rejstříky znějí odlišně v závislosti na místě klaviatury, síle, úhozu atd. Proto, pokud zapnete tlačítko 
[HARMONY/ARPEGGIO], změníte nastavení transpozice nebo parametry sady Rejstříků, výsledkem mohou být nečekané a 
nechtěné zvuky. 

 
Poznámka: 
Vlastnosti S.Art2 Rejstříků (výchozí nastavení vibrata a artikulační efekty aplikované tlačítky [ART]) jsou efektivní v živém 
vystupování; nicméně nemusejí být kompletně reprodukovány při přehrávání MID Skladby nahrané pomocí S.Art2 Rejstříků. 
Seznam přednastavených Rejstříků v tomto nástroji najdete v dokumentu Data List, který je k dispozici ke stažení na webových 
stránkách. 

 
Poznámka: 
Pro vyvolání adresáře „Legacy“ stiskněte ikonu  (Up) na pravém spodním okraji displeje Voice Selection (pokud je zvoleno 
Preset), a poté na straně 2. Adresář obsahuje dříve používané Rejstříky Yamaha keyboardů (např. ze série Tyros) z důvodů 
kompatibility s jinými nástroji. 
 

Konvertování Rejstříků MIDI Skladby na MegaVoice Rejstříky (MEGAEnhancer) 
MEGAEnhancer je softwarový program, který konvertuje XG/GM data skladby (Standardní MIDI soubor) na data 
skladby speciálně vylepšené pro přehrávání s použitím nástroje nebo tónového generátoru využívajících MegaVoice 
Rejstříky. S využitím MegaVoice Rejstříků dělá MEGAEnhancer běžné skladby obsahující zvuky kytar, baskytar a dalších 
zvuků realističtější a autentičtější. MEGAEnhancer lze stáhnout ze stránek Yamaha. 
http://download.yamaha.com/ 
 

AEM technologie 
Když hrajete na klavír, stiskem klávesy „C“ vytváříte relativně pevný tón C. Nicméně, když hrajete na dechový nástroj, 
tak i stejný prstoklad může vytvářet různé zvuky v závislosti na síle dechu, délce tónu, použití trylků nebo efektu 
ohýbání tónu a dalších technik. Také při kontinuální hře dvou tónů současně – například „C“ a „D“ – jsou tyto dva tóny 
plynule „spojeny“ a neznějí nezávisle jako u klavíru. 
 
AEM (Articulation Element Modeling) je technologie pro simulování těchto vlastností nástrojů. Během živého hraní 
jsou v reálném čase vybírány ty nejvhodnější zvukové vzorky z ohromného množství dat samplů. Jsou plynule spojeny a 
zahrány, tak jak by k tomu přirozeně došlo i na akustickém nástroji. 
 
Tato technologie pro plynulé spojení různých vzorků umožňuje aplikovat realistické vibrato. Běžně je vibrato u 
elektronických nástrojů aplikováno periodickou změnou ladění. AEM technologie jde ještě dále, a nalyžuje a rozkládá 
samplované vibrato vzorky a plynule spojuje tato rozložená data v reálném čase během vaší hry. Pokud pohnete 
joystickem vertikálně (Y: modulace), když hrajete S.Art2 Rejstřík (s použitím AEM technologie), můžete také ovládat 
hloubku vibrata a stále uchovat pozoruhodnou věrnost zvuku. 
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Registrace souborů do záložky Favorite 

 
Postup registrace vašich oblíbených přednastavených Rejstříků do záložky Favorite je stejný jako u Stylů. Detaily viz 
strana 7.  
 

Nastavení metronomu 

 
Můžete provádět nastavení metronomu a Tap tempa na displeji vyvolaném z [MENU] → [Metronome]. 
 

 
 
 

Metronom 
 

On/Off Zapnutí a vypnutí metronomu. 

Volume Určuje hlasitost zvuku metronomu. 

Bell Sound Určuje, zda zní nebo nezní zvuk důrazu na první době každého taktu. 

Time Signature Určuje takt zvuku metronomu. 

 
 

Tap Tempo 
 

Volume Upravuje hlasitost zvuku vytvořeného stiskem tlačítka [TAP TEMPO].  

Sound Volí perkusní nástroj pro zvuk vytvořený stiskem tlačítka [TAP TEMPO]. 

 
  



  
Stránka 33 

 
  

Nastavení týkající se klaviatury/joysticku 

 

Nastavení citlivosti úhozu klaviatury 
 
Citlivost úhozu klaviatury určuje, jak zvuk reaguje na sílu vaší hry. Zvolený typ úhozu klaviatury (Touch Response) je 
společný pro všechny Rejstříky. 
Můžete provádět nastavení na displeji vyvolaném z [MENU] → [Keyboard/Joystick] → [Keyboard]. 
 

 
 
Poznámka: 
Některé Rejstříky jsou úmyslně vytvořeny bez citlivosti úhozu, aby emulovaly skutečné vlastnosti daného nástroje (např. běžné 
varhany, které tuto citlivost nemají). 
 

Initial Touch 
Touch Curve Určuje typ nastavení citlivosti Initial Touch. Ujistěte se, že zaškrtnete boxy pro požadované 

klávesové party. 
 
 Normal: Standardní typ úhozu. 
 Easy 1. Snadno vytváří jak vysoké, tak nízké hlasitosti v závislosti na síle vaší hry. 
 Easy 2: Vytváří vyšší hlasitosti (než Easy 1) při střední síle hry a je snadné je ovládat. Nejlepší 

pro začátečníky. 
 Soft 1: Produkuje vysokou hlasitost i při běžném úhozu. Je těžší vytvořit nižší hlasitosti. 
 Soft 2: Produkuje relativně vysokou hlasitost i při jemném úhozu. Nejlepší pro hráče s velmi 

jemným úhozem. 
 Hard 2: Vyžaduje silný úhoz pro vygenerování hlasitějšího zvuku. 
 Hard 1: Vyžaduje středně silný úhoz pro vygenerování hlasitějšího zvuku. Nejlepší pro hráče 

s velmi silným úhozem. 
 

Fixed Velocity Určuje pevnou úroveň hlasitosti, když je citlivost vypnuta. Hlasitost klávesových partů bez 
zaškrtnutí zůstane stejná bez ohledu na sílu vaší hry. 
 

 

After Touch 
Touch Curve Určuje typ nastavení citlivosti After Touch. Ujistěte se, že zaškrtnete boxy pro požadované 

klávesové party. 
 
 Soft: Produkuje vysoké změny i při velmi lehkém tlaku After Touch. 
 Medium: Produkuje standardní After Touch odezvu. 
 Hard: Vyžaduje relativně silný tlak After Touch pro vygenerování změn. 
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Provádění nastavení joysticku 
 
Můžete nastavit, zda budou či nebudou efekty ovládané joystickem aplikovány nezávisle na jednotlivé klávesové party. 
Můžete provádět nastavení na displeji vyvolaném z [MENU] → [Keyboard/Joystick] → [Joystick]. 
 

 
 
 

Modulation (+), (-) Určuje klávesové party, na které bude efekt modulace aplikován při pohybu joystickem ve 
vertikálním směru. Zaškrtněte u požadovaných partů. 

Pitch Bend Range Určuje rozsah pitch bendu pro klávesové party, na které bude efekt modulace aplikován při 
pohybu joystickem v horizontálním směru. Rozsah nastavení je od „0“ do „12“, kde každý 
krok odpovídá jednomu půltónu. 
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Nastavení týkající se klávesových partů (Voice Setting) 

 
Tato kapitola popisuje nastavení klávesových partů a další nastavení týkající se Rejstříků, které lze provádět na displeji 
vyvolaném z [MENU] → [Voice Setting]. 
 

 
 

Ladění 
Umožňuje upravit parametry týkající se ladění pro jednotlivé klávesové party. 
 

Touch Určuje ladění pro jednotlivé klávesové party. 

Octave Určuje rozsah změn ladění v oktávách, až dvě nahoru a dvě dolů pro jednotlivé klávesové 
party. 

Portamento Time Portamento je efekt vytvářející jemný přechod v ladění z prvního zahraného tónu na druhý. 
Portamento Time určuje čas přechodu ladění. Vyšší hodnoty znamenají delší čas přechodu. 
Nastavení „0“ nevytváří žádný efekt. Tento parametr je dostupný pro klávesové party 
nastavené na „Mono“ (strana 41). 

 

Voice Set Filter 
 
Každý Rejstřík je provázán s výchozími nastaveními parametrů Voice Set, ekvivalentními s těmi na displeji Voice Edit 
(strana 40) u všech Rejstříků kromě varhanních. Ačkoliv jsou tato nastavení automaticky vyvolána při výběru Rejstříku, 
můžete tuto funkci vypnout. Například, pokud chcete změnit Rejstřík, ale chcete zachovat nastavení efektu Harmony, 
odstraňte zaškrtnutí u „Keyboard Harmony/Arpeggio“. 
 

S.Art2/Arpeggio 
 

S.Art2 Auto Articulation 
Určuje, zda je artikulace automaticky přidávána k Rejstříkům S.Art2 pro tato časování kláves. 

 Head: Když je stisknuta první klávesa. 
 Joint: Když je stisknuta nebo uvolněna klávesa během držení jiných kláves. 
 Tail: Když je uvolněna poslední klávesa. 

 

Arpeggio 

Quantize Určuje časování funkce Arpeggio Quantize. Přehrávání Arpeggií je synchronizováno se 
Skladbou nebo Stylem a všechny jemné odchylky jsou opraveny. 

Hold Zapíná a vypíná funkci Arpeggio Hold. Pokud je nastaveno na „On“, pak zapnutím tlačítka 
[HARMONY/ARPEGGIO] pokračuje přehrávání Arpeggia i po uvolnění těchto kláves. Dalším 
stiskem tlačítka [HARMONY/ARPEGGIO] přehrávání vypnete. 

 
  

Poznámka: 
Tento displej lze 

vyvolat z [Menu] na 

displeji Voice 

Selection. 

Poznámka: 
To neovlivňuje pouze 
S.Art2 Rejstříky vaší 
hry na klávesy, ale i 
S.Art2 Rejstříky ve 
Skladbě a Stylu. 



  
Stránka 36 

 
  

Transponování ladění v půltónech 

 
Můžete přetransponovat ladění celého nástroje (zvuk klaviatury, přehrávání Stylu, MIDI Skladeb a atd.) v půltónových 
krocích. Ovládací displej lze vyvolat z [MENU] → [Transpose]. 
 

 
 

Master Transponuje ladění celého zvuku, s výjimkou Audio Skladby a zvuku vstupujícího z mikrofonu a 
konektorech AUX IN. 

Keyboard Transponuje ladění klaviatury včetně základů akordů pro aktivaci přehrávání Stylu. 

Song Transponuje ladění MIDI Skladby. 

 
 
Poznámka: 
Transponovat ladění můžete také pomocí tlačítek TRANSPOSE [-]/[+]. 

Poznámka: 
Ladění Audio Skladby je upravováno pomocí funkce Pitch Shift. Detaily viz Uživatelský manuál.  

Poznámka: 
Transponování není aplikováno na Rejstříky Bicích sad a SFX sad. 
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Jemné doladění (Tuning) 

 

Master Tune – Jemné doladění celého nástroje 
 
Můžete jemně upravit ladění celého nástroje v 0,2 Hz krocích – což je užitečné, když hrajete na Genos spolu s jiným 
nástrojem nebo CD hudbou. Uvědomte si prosím, že tato funkce neovlivňuje ladění Bicích sad, SFX sad a Audio 
Skladeb. 
Ovládací displej lze vyvolat z [MENU] → [Tuning] → [Master Tune]. 
 

 
 
Obnovit výchozí nastavení ladění (440.0 Hz) můžete stiskem a podržením aktuální hodnoty. 
 

Scale Tune – Výběr nebo vytvoření temperování 
 
Můžete zvolit různé stupnice pro ladění, tak abyste mohli hrát hudbu historickou nebo různých žánrů. 
Ovládací displej lze vyvolat z [MENU] → [Tuning] → [Scale Tune]. 
 

 
 

1. Vyberte požadovaný typ stupnice (temperování). 
Type Equal: Jedna oktáva je rozdělena na 12 stejných intervalů, s každým půlrokem rovnoměrně 

rozloženým. Momentálně nejpoužívanější klavírní stupnice. 

Pure Major, Pure Minor: Založená na přírodních harmonických tónech, tři durové akordy 
používající tuto stupnici produkují krásný, čistý zvuk. 

Pythagorean: Tato stupnice, vymyšlená Pythagorem, řeckým filosofem, je založena na 
intervalech přesných pětin, které tvoří jednu oktávu. Třetí v tomto ladění je lehce nestabilní, ale 
čtvrtý a pátý jsou vhodné pro sóla. 

Mean-Tone: Tato stupnice vychází s Pythagorovy, tak že třetí interval je více „vyladěn“. Tato 
stupnice byla populární od 16 do 18století, a byla používána kromě jiných i Händelem. 

Werckmeister, Kirnberger: Tyto stupnice různě kombinují stupnice Pythagorovu a středního 
tónu. S těmito stupnicemi variace mění pocit a dojem skladby. Byly nejpoužívanější v éře Bacha 
Beethovena. Nyní jsou nejčastěji používány k reprodukci hudby této doby na cembalu. 

Arabic1, Arabic2: Použijte tyto stupnice pro hru arabské hudby. 

  

Klávesový part 
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2. Změňte následující nastavení, pokud je to nutné. 
Zahrané zvuky jsou zobrazeny na displeji, což umožňuje kontrolovat editované tóny. 
 

Base 
Note 

Určuje základní notu pro každou stupnici. Pokud je tato nota změněna, dojde k transpozici celé 
stupnice, ale zachován originální rozložení mezi tóny. 

Tune Stiskem zvolte požadovaný tón, který chcete ladit, a laďte v centových krocích. 
Tlačítka pod a nad ilustrací klaviatury snadno umožňují snížit ladění požadovaných tónů o 50 
centů. 
Pokud tento parametr editujete je u „Type“ v prvním kroku zobrazeno „(Edited)“. 
 
Poznámka: V hudebních termínech „cent“ znamená 1/100 půltónu (100 centů odpovídá jednomu 
půltónu). 

Bypass Zapnutím dočasně resetujete nastavení Scale Tune na 0, což umožňuje slyšet 
zvuk pro porovnání. 

Klavírní 
party 

Určuje, na které party je nastavení stupnice aplikováno. 

 

Pro uložení nastavení stupnice: 
Pokud chcete uložit nastavení stupnice, použijte Registrační paměť. Stiskněte tlačítko [MEMORY] v sekci 
REGISTRATION MEMORY, pak zaškrtněte „Scale Tune“ a stiskněte jedno z tlačítek REGISTRATION MEMORY [1] – [10] 
pro uložení nastavení rejstříku. 

Provádění detailních nastavení pro Harmony/Arpeggio 

Můžete provádět různá nastavení funkcí Keyboard Harmony a Arpeggio, včetně úrovně hlasitosti. Ovládací displej lze 
vyvolat z [MENU] → [Kbd Harmony/Arp]. 

 

1. Vyberte požadovanou kategorii a typ Harmony/Arpeggio. 

 

2. Stiskněte ikonu  (Setting) pro vyvolání okna s detailními nastaveními. 
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3. Proveďte požadovaná nastavení Harmony/Arpeggio. 
Pokud je zvolen jakýkoliv typ Arpeggia, lze nastavit pouze parametry označené „*“. Pokud je zvolen typ 
„Multi Assign“ pro kategorii Harmony, nelze nastavit žádný parametr ze seznamu. 
 

Volume* Určuje úroveň tónů generovaných funkcí Harmony/Arpeggio. 
 
Poznámka: Pokud používáte některé typy Rejstříků, jako jsou varhanní, u kterých je „Touch 
Sensitivity Depth“ nastaven na 0 na displeji Voice Edit (strana 41), hlasitost se nezmění. 

Speed Dostupný pro kategorii „Echo“ (Echo, Tremolo nebo Trill). Určuje rychlost těchto efektů. 
 

Assign* Umožňuje určit part klaviatury, z kterého bude efekt znít. 
 
Auto: Aplikuje efekt na part (RIGHT 1-3), který je zapnut. Pokud je zvolena kategorie 
Harmony/Echo a jsou zapnuté oba party, pak má přednost Part 1 před Partem 2 a 
Partem 3 (pokud jsou všechny zapnuté). 
Multi: Tento parametr je dostupný, pokud je zvolena kategorie Harmony/Echo. Pokud je 
zapnuto více partů, pak tón zahraný klaviaturou zní v Partu 1 a harmonie (efekt) jsou 
rozděleny mezi ostatní Party. Pokud je zapnutý pouze jeden part, pak tón i efekt zní 
v tomto partu. 
Right1, Right2, Right3: Aplikuje efekt na zvolený part (Right1, Right2 nebo Right3). 
 
Poznámka: Pokud je zvolena kategorie „Harmony“, pak zvolený klávesový part, který je nastaven 
na Mono a Legato pro Rejstřík je pokládán za vypnutý (strana 41). 

Chord Note 
Only 

Dostupný pouze pro kategorii „Harmony“. Pokud je zapnut „ON“, je efekt aplikován 
pouze na tóny (hrané v pravé části klaviatury) náležející akordům hraným v levé 
akordické části klaviatury. 

Minimum 
Velocity 

Určuje úroveň síly hry, za které zazní zvuk harmony, echo, tremolo nebo trill. To 
umožňuje selektivně aplikovat efekt Harmony pouze silou vaší hry a vytvářet tak 
harmonické akcenty v melodii. Harmony, echo, tremolo nebo trill efekt je aplikován, 
pouze pokud hrajete klávesu silněji než jak je nastavena hranice. 

 
Poznámka: 
Nastavení pro funkci Kvantizace Arpeggia a Arpeggio Hold lze provést na displeji vyvolaném pomocí [MENU] → [Voice 
Setting] → TAB [S.Art2/Arpeggio] (strana 35). 
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Editování Rejstříků (Voice Edit) 
 
Funkce Voice Edit umožňuje vytvořit si vlastní Rejstřík editací některých parametrů existujících Rejstříků. Jakmile 
Rejstřík vytvoříte, můžete jej uložit do interní paměti (User drive) nebo na externí zařízení pro budoucí použití. Tato 
kapitola popisuje editaci Rejstříků, kromě varhanních Rejstříků (Organ Flutes) a Souborových Rejstříků (Ensemble), 
protože ty se editují jiným postupem. Postup editace varhanních Rejstříků (Organ Flutes) viz strana 44, Postup editace 
Souborových Rejstříků (Ensemble) viz strana 46. 
 

 

1. Vyberte požadovaný Rejstřík (kromě varhanních Rejstříků a Souborových Rejstříků). 

2. Na displeji Voice Selection stiskněte ikonu  (Menu) pak [Voice Edit] pro vyvolání displeje Voice Edit. 

3. Zvolte požadovaný parametr a poté editujte hodnotu. 
Pro informace o dostupných editovatelných parametrech viz strany 41 -43. 

 

 
 

Opakovaným stiskem ikony  (Compare) můžete porovnávat editovaný a needitovaný zvuk. 
 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení editovaného Rejstříku. 
 
Upozornění: Pokud zvolíte jiný Rejstřík nebo vypnete nástroj bez provedení operace Save, budou úpravy ztraceny. 

 
Poznámka: Pokud chcete editovat jiný Rejstřík, stiskněte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit pro výběr klávesového 
partu. Nebo stiskněte jedno z tlačítek VOICE SELECT pro výběr partu, kterému bude požadovaný Rejstřík přiřazen, 
zkontrolujte název na vrchu displeje Voice Edit, proveďte požadovaná nastavení a uložte jej. 

 
 

Znemožnění automatického výběru Voice Sets (Efektů, atd.) 
Každý Rejstřík je provázán s výchozími nastaveními parametrů Voice Set, ekvivalentními s těmi na displeji Voice Edit. 
Ačkoliv jsou tato nastavení automaticky vyvolána při výběru Rejstříku, můžete tuto funkci vypnout odpovídajícím 
nastavením na displeji „Voice Set Filter“. Viz strana 35. 
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Editovatelné parametry na displeji Voice Edit 
 

Common 
Volume Upravuje hlasitost aktuálně editovaného Rejstříku. 

 

Touch 
Sensitivity 

Upravuje citlivost úhozu (rychlostní citlivost), nebo jak moc hlasitost reaguje na sílu vaší hry. 

Touch Sensitivity Depth 
Změny rychlostní křivky v závislosti na 
citlivosti úhozu 
Hloubka citlivosti úhozu 
Změny rychlostní křivky v závislosti na 
VelDepth (s Offset =64) 

 

Touch Sensitivity Offset 
Offset citlivosti úhozu 
Změny rychlostní křivky v závislosti na VelOffset (s 
Depth =64) 

 

 Depth (Hloubka): Nastavuje citlivost na sílu, nebo jak moc se mění úroveň hlasitosti v závislosti 
na síle vaší hry. 

 Offset: Nastavuje množství, při kterém jsou obdržené síly nastaveny pro aktuální efekt síly 
úderu. 

Part Octave Right Posunuje oktávový rozsah editovaného zvuku nahoru nebo dolů. Pokud použijete 
editovaný zvuk pro party RIGHT 1-3, budou dostupné parametry Right1, Right2 a 
Right3. Pokud jej použijete pro part Levý, je dostupný parametr Left. 

Left 

Mono Mono/Poly Určuje, zda je editovaný Rejstřík přehráván monofonně nebo polyfonně. 

Mono Type Určuje chování doznívajících zvuků tónů, jako jsou kytary, když jsou hrány legato 
s editovaným Voice set na „Mono“. 
Normal: Další tón zní po doznění předchozího. 
Legato: Původní zvuk je zachována jen se změní ladění na nové. 
 
Poznámka: Tento parametr není dostupný pro Super Articulation Rejstříky a Rejstříky Bicích a 
SFX sad, a chová se jako by byl nastaven na „Normal“. 

 
Poznámka: Když je zvolen o „Legato“, může být i další chování (i jiné než zde popsané) odlišné 
od Normálního.  

Portament
o Time 

Pokud je Rejstřík nastaven na „Mono“, nastavuje čas efektu portamento. 
 
Poznámka: Portamento je efekt vytvářející jemný přechod v ladění z prvního zahraného tónu 
na druhý. 

Panel Sustain Určuje úroveň sustainu aplikovaného na editovaný Rejstřík, když je tlačítko [SUSTAIN] na panelu 
zapnuto. 

Kbd Harmony/ 
Arpeggio 

V základu stejné jako na displeji vyvolaném pomocí [MENU] → [Kbd Harmony/Arp], kromě tlačítka 

 (Settings) umístěného na jiné pozici. Detaily viz Uživatelský manuál a strana 38. 
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Controller 
 

Modulation (+), 
Modulation (-) 

Pomocí joysticku lze modulovat níže uvedené parametry, stejně tak jako ladění (vibrato). 
Zde můžete nastavit stupeň s jakým je modulování následujících parametrů prováděno.  

Filter Určuje stupeň, kterým joystick moduluje frekvence filtru ořezání. Detaily 
o filtru naleznete níže. 

Amplitude Určuje stupeň, kterým joystick moduluje amplitudu (hlasitost). 

LFO Pitch Určuje stupeň, kterým joystick moduluje ladění nebo vibrato efekt. 

LFO Filter Určuje stupeň, kterým joystick moduluje modulaci filtru nebo efekt wah. 

LFO Amplitude Určuje stupeň, kterým joystick moduluje amplitudu nebo tremolo efekt. 

After Touch Pomocí After Touch lze modulovat níže uvedené parametry, stejně tak jako ladění 
(vibrato). Zde můžete nastavit stupeň s jakým je modulování následujících parametrů 
prováděno.  

Filter Určuje stupeň, kterým After Touch moduluje frekvence filtru ořezání. 
Detaily o filtru naleznete níže. 

Amplitude Určuje stupeň, kterým After Touch moduluje amplitudu (hlasitost). 

LFO Pitch Určuje stupeň, kterým After Touch moduluje ladění nebo vibrato efekt. 

LFO Filter Určuje stupeň, kterým After Touch moduluje modulaci filtru nebo efekt 
wah.  

LFO Amplitude Určuje stupeň, kterým After Touch moduluje amplitudu nebo tremolo 
efekt. 

 

Sound 
 

Filter Filter je zvukový procesor měnící zabarvení zvuku buď blokováním, nebo propouštěním určitých 
frekvencí. Parametry níže uvedené určují celkové zabarvení zvuku buď blokováním, nebo 
propouštěním určitých frekvencí. Navíc k zjasnění nebo změkčení zvuku, lze pomocí filtru vytvářet 
elektronické, syntetické zvuky. 
 

Cutoff Určuje ořezanou frekvenci nebo efektivní rozsah frekvence filtru (viz níže). Vyšší 
hodnoty dávají jasnější zvuk. 

 
 

Resonance Určuje zdůraznění dané ořezané frekvenci (resonance), nastavené v parametru 
výše. Vyšší hodnoty dávají zřetelnější efekt. 
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EG Nastavení EG (generátor obálky) určují, jak se úroveň zvuku mění v čase. To vám umožní vytvořit 
mnoho charakteristik akustických zvuků – jako je rychlý nástup a konec bicích nástrojů, či dlouhý 
dozvuk klavírního tónu. 

 
 

Attack Určuje, jak rychle zvuk nabude plné hlasitosti po zahrání klávesy. Čím nižší 
hodnoty, tím kratší čas. 
 
Poznámka: Některé Rejstříky (jako jsou Piano a E.Piano) nemusejí být ovlivněny tímto 
nastavením. 

Decay Určuje, jak rychle zvuk dosáhne úrovně dozvuku (o něco nižší než je maximum). 
Čím nižší hodnoty, tím kratší čas doznění. 

Release 
(Uvolnění) 

Určuje, jak rychle zvuk dozní po uvolnění klávesy. Čím nižší hodnoty, tím kratší 
čas doznění. 

Vibrato Vibrato je chvějící, vibrující zvukový efekt, který je produkován běžnou modulací ladění zvuku. 

 
 

Depth Určuje intenzitu efektu vibrato. Vyšší hodnoty znamenají výraznější efekt 
Vibrato. 

Speed Určuje rychlost efektu vibrato. 
 

Delay Určuje množství času, které uplyne mezi zahráním klávesy a spuštěním efektu 
vibrato. Vyšší hodnoty znamenají delší zpoždění efektu. 

 

Effect 
Insertion 
Effect 

On/Off Zapíná a vypíná Insertion efekt. 
 

Type Volí typ Insertion efektu. Zvolte kategorii a poté typ. Můžete upravit detailní 

parametry stiskem ikony  (Setting) a uložit je. Detaily viz „Editování a uložení 
efektových nastavení“ (strana 120). 
 

Depth Upravuje hloubku Insertion efektu. 

Reverb Depth Nastavuje hloubku reverbu. 

Chorus Depth Nastavuje hloubku chorusu. 

 

EQ 
 

Určuje frekvenci a citlivost pásem ekvalizéru. Informace, viz strana 117.  
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Editace varhanních Rejstříků 
 

Zvuky Rejstříků varhan lze editovat úpravou délky píšťal, přidáním síly zvuku, aplikací efektů a ekvalizace, atd. 
K dispozici jsou tři typy varhan a každý z nich má svůj vlastní displej, který překrásně vytváří aktuální vzhled tohoto 
nástroje. Každý typ nabízí realistické, intuitivní ovládání zvuku se speciální délkou píšťal, táhly a přepínači, a 
umožňuje tak upravovat zvuk skoro jako na těchto nástrojích. 
 

Vintage     Home    Euro 

   
 

1. Vyberte požadovaný zvuk varhan. 
Stiskněte tlačítko [Organ] v subkategoriích, pak zvolte požadovaný varhanní Rejstřík. 

2. Na displeji Voice Selection stiskněte ikonu  (Menu), pak tlačítko [Voice Edit] pro vyvolání displeje 
Voice Edit. 

 
Poznámka: 
Displej Voice Edit pro varhanní Rejstříky lze vyvolat také stiskem ikony Varhan vpravo na spodu od názvu 
varhanního Rejstříku na displeji Home nebo Voice Part Setup. Lze jej také vyvolat přes [MENU] → [Voice Edit]. 

 

3. Zvolte požadovaný parametr, pak jej editujte. 

 
 

Parametry označené „*“ jsou dostupné pouze pro typ Vintage a Home. Typ zvoleného varhanního 
Rejstříku může být určen podle designu displeje Voice Edit popsaném výše. 

 

① Volume Nastavuje celkovou hlasitost varhan. 

② Rotary/ 
Tremolo* 

Přepíná rychlost Rotary Speakeru mezi „Slow“ a „Fast“. Tento parametr je dostupný pouze, 
když název efektu obsahuje slovo „Rotary“ (strana 43). 

③ VIBRATO* Zapíná a vypíná efekt Vibrato a určuje jeho hloubku a rychlost. 

④ Response Má vliv na nástup i konec (strana 43) části zvuku, zvětšuje nebo snižuje čas odpovědi na 
počáteční nádech a uvolnění, založen na ovladačích Footage. Čím vyšší hodnota, tím 
pomalejší nádech a uvolnění. 

⑤ Attack Volí mezi dvěma módy: „First“ a „Each“. V módu FIRST, je náběh (attack) uplatňován pouze 
na první tóny a držen simultánně; pokud jsou drženy první tóny, všechny následující tóny 
nemají tento nástup. V módu EACH je nástup aplikován na všechny tóny. Určuje hlasitost 
zvuku nástupu Rejstříku. Ovladače 4´, 2 2/3´, 2´ zvětšují a snižují hlasitost nástupu na 
odpovídajících délkách. Čím delší indikátor, tím hlasitější attack. 

⑥ Footage Určuje základní zvuk varhanních píšťal. 
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4. Pokud je to nutné, stiskněte ikonu  (Effect), pak nastavte parametry týkající se efektů a EQ. 
Parametry jsou stejné jako na displejích Effect a EQ v předchozí kapitole „Editování Rejstříků“ (Voice 
Edit) (strana 43). 

 

5. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení editovaného varhanního Rejstříku. 
 
Upozornění: Pokud zvolíte jiný Rejstřík nebo vypnete nástroj bez provedení operace Save, budou úpravy ztraceny. 

 
Poznámka: Pokud chcete editovat jiný Rejstřík, stiskněte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit pro výběr klávesového 
partu. Nebo stiskněte jedno z tlačítek VOICE SELECT pro výběr partu, kterému bude požadovaný Rejstřík přiřazen, 
zkontrolujte název na vrchu displeje Voice Edit, proveďte požadovaná nastavení a uložte jej. 
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Editace Souborových Rejstříků (Voice Edit) 

Jako přídavek k možnosti využití přednastavených, si můžete vytvořit i vlastní Souborové Rejstříky editováním 
různých parametrů uvedených zde. Relevantní parametry určují, které tóny jsou hrány jakým partem, jaký 
přednastavený Rejstřík je použit v jakém partu, jaké zvuky jsou vytvářeny, a jaká je vytvářena obálka ladění. 
Výsledkem je vysoce věrný zvuk souboru, jako by na akustické nástroje hráli skuteční hudebníci. 
 

1. Vyberte požadovaný Souborový Rejstřík. 
Stiskněte tlačítko [Ensemble] v subkategoriích, pak zvolte požadovaný Souborový Rejstřík. 

2. Na displeji Voice Selection stiskněte ikonu  (Menu), pak tlačítko [Voice Edit] pro vyvolání displeje 
Voice Edit. 

 
Poznámka: Displej Voice Edit pro Souborové Rejstříky lze vyvolat také stiskem ikony vpravo nahoře od názvu 
Rejstříku na displeji Home nebo jej lze také vyvolat přes [MENU] → [Voice Edit]. 

 

3. Zvolte požadovaný parametr, pak jej editujte. 
Informace o editovatelných parametrech viz strany 46 – 51. 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení editovaného Rejstříku. 
 

 
Upozornění: Pokud zvolíte jiný Rejstřík nebo vypnete nástroj bez provedení operace Save, budou úpravy ztraceny. 

 
Poznámka: Pokud chcete editovat jiný Rejstřík, stiskněte název Rejstříku na vrchu displeje Voice Edit pro výběr klávesového 
partu. Nebo stiskněte jedno z tlačítek VOICE SELECT pro výběr partu, kterému bude požadovaný Rejstřík přiřazen, 
zkontrolujte název na vrchu displeje Voice Edit, proveďte požadovaná nastavení a uložte jej. 

 
 

Editovatelné parametry v displeji Ensemble Voice Edit 
 

Assign/Harmony 

 
 

Key Assign 
Type 

Určuje typ přiřazení kláves. Je aplikován společně pro všechny party Rejstříků. Detaily, viz Seznam 
typů klávesových přiřazení Sborových Rejstříků, strana 48. 

Keyboard 
Harmony 

On/Off Zapíná a vypíná klávesovou harmonii. 

Type Stejné jako na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Kbd Harmony/Arp]. Viz „Použití 
klávesové harmonie“ v Uživatelském manuálu. Dostupné jsou pouze využitelné typy 
harmonie pro Sborové Rejstříky. 
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Struktura klávesových přiřazení Sborových Rejstříků 

Každý Part monitoruje všechny stisknuté klávesy a hraje správné tóny odpovídající vámi provedeným nastavením. 

Detaily viz Seznam typů klávesových přiřazení Sborových Rejstříků níže. Jednoduše můžete tato nastavení vyvolat pro 

všechny party najednou. Aktuální nastavení jednotlivých Partů (Key Assignment Status) je zobrazeno na spodu jeho 

obrázku klaviatury (viz zde) na obrazovce. 

 
 

 Seznam stavů klávesových přiřazení Sborových Rejstříků (pouze zobrazení) 

Parametr Zobrazení na 
displeji 

Celý název Popis  

Filter 
1/Filter 2 

F*D First * in 
Descending 

Nejvyšší * tóny („*“ indikuje počet tónů) jsou 
zvoleny ze vstupních tónů a zaslány na další 
stupeň.  

A*D After *-th in 
Descending 

*-tý nejvyšší a veškeré vyšší tóny nezní, ale 
všechny nižší tóny jsou zvoleny ze vstupních tónů a 
zaslány na další stupeň.  

F*A First * in 
Ascending 

Nejnižší * tóny („*“ indikuje počet tónů) jsou 
zvoleny ze vstupních tónů a zaslány na další 
stupeň.  

A*A After *-th in 
Ascending 

*-tý nejnižší a veškeré nižší tóny nezní, ale všechny 
vyšší tóny jsou zvoleny ze vstupních tónů a zaslány 
na další stupeň.  

THRU Through Všechny tóny jsou zvoleny ze vstupních tónů a zaslány na další stupeň. 

Assign HI Highest Z tónů zbývajících po Filtru 2 je zvolen nejvyšší. 

LO Lowest Z tónů zbývajících po Filtru 2 je zvolen nejnižší. 

EA Earliest Z tónů zbývajících po Filtru 2 je zvolen první vstupující. 

LA Latest Z tónů zbývajících po Filtru 2 je zvolen poslední vstupující. 

Key off 
retrigger 

RTG Retrigger Přiřazení kláves je aktualizováno kdykoliv je některá z kláves uvolněna (a 
jsou zahrány tóny odpovídající všem podmínkám). 

Nezobrazeno - Kdykoliv jsou klávesy uvolněny, odpovídající Rejstříky prostě přestanou 
hrát a nejsou znovu přiřazeny. Nicméně když hrajete legato, tóny budou 
znovu spuštěny bez ohledu, zda je Key off retrigger zapnutý nebo 
vypnutý (Na o nebo Ne v dalším seznamu). 

„*“ Představuje celé číslo od 1 výše. 
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 Seznam typů klávesových přiřazení Sborových Rejstříků 

Typ klávesového 
přiřazení 

Popis Key off 
retrigge
r (*3) 

Unison1 - latest Výsledkem tohoto nastavení je kompletní unisono. Když je zahrána jedna klávesa, 
všechny čtyři party vytvoří stejný tón. Pokud je zahráno více kláves, unisono tón 
bude zvolen na základě posledního zahraného tónu. 

 

Ano 

Unison2 - highest 
and lowest 

Toto nastavení vytváří unisono nebo dvou tónovou harmonii. Když je zahrána 
jedna klávesa, všechny čtyři party vytvoří stejný tón, nicméně pokud jsou zahrány 
dvě nebo více, party budou rozděleny mezi nejvyšší a nejnižší. 

 

Ano 

4 Part Divide1 - 
retrigger 

Toto nastavení je vhodné pro zavřené akordy. Když je zahrána jedna klávesa, 
všechny čtyři party vytvoří zvuk. Pokud jsou zahrány dvě nebo více kláves, party 
budou rozděleny mezi různé tóny akordu. 

 

Ano 

4 Part Divide1 Ne 

4 Part Divide2 - 
retrigger 

Toto nastavení je vhodné pro otevřené akordy. Když je zahrána jedna klávesa, 
všechny čtyři party vytvoří zvuk. Pokud jsou zahrány dvě nebo více kláves, party 
budou rozděleny mezi různé tóny akordu. 

 

Ano 

4 Part Divide2 Ne 

4 Part 
Incremental1 - 
retrigger 

Čím více zahraný kláves, tím více partů produkuje zvuk s prioritou pro vyšší party. 
Například, Part 1 je hrán při jedné klávese, Part 1 a Part 2 při dvou klávesách atd. 

 

Ano 

4 Part 
Incremental1 

Ne 

4 Part 
Incremental2 - 
retrigger 

Čím více zahraný kláves, tím více partů produkuje zvuk s prioritou pro nižší party. 
Například, Part 4 je hrán při jedné klávese, Part 4 a Part 3 při dvou klávesách atd. 

 

Ano 

4 Part 
Incremental2 

Ne 

3 Part Divide1 - 
retrigger 

Toto nastavení vytváří tří tónový soubor pro zavřené akordy. (*1) Ano 

3 Part Divide1 Ne 

3 Part Divide2 - 
retrigger 

Toto nastavení vytváří tří tónový soubor pro otevřené akordy. (*1) Ano 

3 Part Divide2 Ne 

3 Part 
Incremental1 - 
retrigger 

Tří tónová verze sboru s prioritou pro vyšší party. Například, Part 1 & 4 zní při 
jedné klávese, Part 1 & 4 a Part 2 pro dvě klávesy atd. (*1) 

Ano 

3 Part 
Incremental1 

Ne 
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3 Part 
Incremental2 - 
retrigger 

Tří tónová verze sboru s prioritou pro nižší party. Například, Part 3 zní při jedné 
klávese, Part 3 a Part 2 pro dvě klávesy atd. (*1) 

Ano 

3 Part 
Incremental2 

Ne 

2 Part Divide1 - 
retrigger 

Toto nastavení vytváří dvou tónový soubor pro zavřené akordy. (*1) Ano 

2 Part Divide1 Ne 

2 Part 
Incremental1 - 
retrigger 

Dvou tónová verze sboru s prioritou pro vyšší party. Například, Part 1 & 3 zní při 
jedné klávese, Part 1 & 3 a Part 2 pro dvě klávesy. (*2) 

Ano 

2 Part 
Incremental1 

Ne 

2 Part 
Incremental2 - 
retrigger 

Dvou tónová verze sboru s prioritou pro nižší party. Například, Part 2 & 4 zní při 
jedné klávese, Part 1 & 3 a Part 2 & 4 pro dvě klávesy. (*2) 

Ano 

2 Part 
Incremental2 

Ne 

*1 U tří Rejstříkových souborů se Part 4 chová stejně jako Part 1. 

*2 U dvou Rejstříkových souborech se Part 3 chová stejně jako Part 1 a Part 2 se chová stejně jako Part 2. 

*3 U typů souborů, které podporují Key off retriggering, kterýkoliv part se zastaví, protože byla uvolněna odpovídající 

klávesa, tak bude znovu přiřazen na základě stále stisknuté klávesy a zahraje odpovídající tón. 

 

Pan/Volume 

 

 
 

Part On/Off Zapíná a vypíná jednotlivé party Sboru. Nastavení Partů 1-4 odpovídá tlačítkům PART ON/OFF 
[LEFT], [RIGHT 1-3].  

Voice Umožňuje vám znovu zvolit Rejstříky pro jednotlivé party Sboru. 
 
Poznámka: 
Lze zvolit pouze doporučené Rejstříky, které jsou vhodné pro Sborové Rejstříky. 

Pan Určuje stereo pozici zvoleného partu. 

Volume Určuje hlasitost jednotlivých partů a dává vám jemnou kontrolu nad vyvážením všech partů. 
Tyto parametry odpovídají parametrům Left a Right 1-3 v záložce Pan/Volume na displeji Mixer 
(strana 121). 
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Tune/Effect 

 

 
 

Part On/Off Zapíná a vypíná jednotlivé party Sboru. Nastavení Partů 1-4 odpovídá tlačítkům PART 
ON/OFF [LEFT], [RIGHT 1-3].  

Voice Umožňuje vám znovu zvolit Rejstříky pro jednotlivé party Sboru. 
 
Poznámka: 
Lze zvolit pouze doporučené Rejstříky, které jsou vhodné pro Sborové Rejstříky. 

Tuning Určuje ladění pro jednotlivé party Sboru v centech. 
 
Poznámka: 
V hudební terminologii „cent“ je 1/100 půltónu (100 centů odpovídá půltónu). 

Octave Určuje rozsah změn ladění v oktávách, dvě oktávy nahoru i dolů pro jednotlivé klávesové 
party. Zde zadaná hodnota je přidána k nastavení provedeném tlačítky OCTAVE [-]/[+]. 

Reverb Depth Upravuje hloubku reverbu. 

Vibrato Sensitivity Určuje intenzitu efektu Vibrato. Vyšší nastavení vytvářejí důraznější Vibrato. 

 

  



  
Stránka 51 

 
  

Humanize 

 

 
 

Part On/Off Zapíná a vypíná jednotlivé party Sboru. Nastavení Partů 1-4 odpovídá tlačítkům PART 
ON/OFF [LEFT], [RIGHT 1-3].  

Voice Umožňuje vám znovu zvolit Rejstříky pro jednotlivé party Sboru. 
 
Poznámka: 
Lze zvolit pouze doporučené Rejstříky, které jsou vhodné pro Sborové Rejstříky. 

Timing Určuje čas zpoždění mezi okamžikem, kdy je tón stisknut a vytvořeným aktuálním zvukem 
pro jednotlivé party. 

Pitch Range Určuje vibraci ladění (rozsah ladění) když je zvuk vytvářen. Vyšší nastavení vytvářejí vyšší 
rozsah ladění. 

Attack Pitch 
Range 

Určuje aktuální obálku ladění okamžitě po vytvoření zvuku. Vyšší nastavení vytvářejí vyšší 
rozsah ladění. 

Attack Pitch 
Adjust Time 

Určuje čas mezi okamžikem, kdy je zvuk a okamžikem, kdy obálka ladění dosáhne správné 
hodnoty. 
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Obsah 
 
Vytváření Multi Padu přes MIDI (Multi Pad Creator – MIDI Multi Pad Recording) strana 52 

 Multi Pad – Nahrávání v reálném čase přes MIDI strana 52 
 Multi Pad – Krokové nahrávání přes MIDI strana 54 

Vytváření Multi Padů s Audio soubory (Multi Pad Creator – Audio Link Multi Pad) strana 54 
 Přehrávání Audio Link Multi Padů strana 55 

Editace Multi Padů strana 56 
 

Vytváření Multi Padu přes MIDI (Multi Pad Creator – Nahrávání MIDI Multi 
Padu) 
 
Tato funkce vám pomůže vytvořit vaše originální fráze Multi Padů a také editovat již existující fráze a tím vytvořit 
vlastní. Jako u nahrávání MIDI Skladby, nahrávání MIDI Multi Padu umožňuje Nahrávání v reálném čase a Krokové 
nahrávání. Nicméně, při nahrávání MIDI Multi Padu se každý Multi Pad skládá pouze z jednoho kanálu a užitečné 
funkce jako Punch In/Out nejsou dostupné. 
 

Multi Pad – Nahrávání v reálném čase přes MIDI 
 
Před pokračováním si uvědomte tyto body: 

 Protože se do fráze Multi Padu dá nahrát pouze hra Partu Right 1, měly byste předem zvolit Rejstřík pro Part 
Right 1. 

 Pro nahrávání Multi Padu nelze použít Rejstříky Super Articulation a Varhanní Rejstříky. Pokud některý z nich 
zvolíte pro part Right 1, bude pro nahrávání nahrazen Rejstříkem Grand Piano (koncertní křídlo). 

 Protože se dá nahrávat spolu a synchronizovaně s přehrávaným Stylem, měli byste jej předem zvolit. Nicméně si 
pamatujte, že Styl nahráván není. 

 

1. Pokud chcete vytvořit nový Multi Pad do existující Banky, zvolte požadovanou Banku Multi Padu pomocí 
tlačítka MULTI PAD CONTROL [SELECT]. 
Pokud chcete vytvořit nový Multi Pad v nové prázdné bance, není tento krok nezbytný. 

 

2. Vyvolejte displej ovládání přes [MENU] → [M.Pad Creator] → [MIDI Multi Pad Recording]. 
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3. Pokud chcete vytvořit nový Multi Pad v nové Bance, stiskněte ikonu  (New). 
 

4. Dotykem zvolte vybraný Multi Pad pro nahrávání. 
 

5. Pokud je třeba, zvolte požadovaný Rejstřík pomocí tlačítka VOICE SELECT [RIGHT 1]. 
Po zvolení Rejstříku, stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat na předchozí displej. 
 

6. Použijte tlačítko [●] (Rec) pro vstup do režimu nahrávání Multi Padu 
zvoleného v kroku 4. 
 

7. Hrajte na klaviaturu a zahajte tak nahrávání 
Abyste se ujistili, že bude nahrávání v synchronizaci s tempem, stiskněte tlačítko [Metronome] a zapněte jej. 
Pokud chcete před nahrávanou frází vložit chvíli ticha, stiskněte tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] pro 
spuštění nahrávání a přehrávání rytmu (aktuálního Stylu). Pamatujte, že přehrávaný rytmický part aktuálního 
Stylu není nahráván. 
 
Doporučené tóny pro frázi Chord Match 
Pokud chcete vytvořit frázi Chord Match, měli byste nahrávat pomocí tónů C, D, E, G , A a B, jinými slovy, hrajte 
frázi v C dur. To zajistí, že fráze zůstane harmonicky konstantní a bude odpovídat, i když zahrajete jakýkoliv 
akord v levé části klaviatury. 

 

8. Zastavte nahrávání. 
Stiskněte tlačítko MULTI PAD CONTROL [STOP] nebo STYLE CONTROL [START/STOP] pro ukončení nahrávání 
fráze. 

 

9. Poslechněte si vaši nově vytvořenou frázi stiskem odpovídajícího tlačítka MULTI PAD [1] - [4]. Pro znovu 
nahrání fráze zopakujte kroky 6-8. 
 

10. Stiskem Repeat [On]/[Off] pro zapnutí nebo vypnutí Repeat jednotlivých padů. 
Pokud je parametr Repeat zapnut, přehrávání tohoto Multi Padu bude pokračovat, dokud nestisknete tlačítko 
MULTI PAD CONTROL [STOP]. Pokud stisknete tlačítko Multi Padu se zapnutou funkcí Repeat během 
přehrávání Stylu nebo skladby, přehrávání začne a bude pokračovat v taktu. 
Pokud je parametr Repeat vypnut, přehrávání tohoto Multi Padu bude ukončena po přehrání celé fráze. 

 

11. Zapněte nebo vypněte funkci Chord Match pomocí tlačítek Chord Match [On]/[Off]. 
Pokud parametr Chord Match zapnut, odpovídající pad je přehráván na základě akordů tvořených v akordické 
sekci klaviatury vytvořených při zapnutí doprovodu [ACMP], nebo tvořených v Levé sekci klaviatury 
vytvořených zapnutím [LEFT] (pokud je [ACMP] vypnuto). 
 

12. Stiskněte ikonu  (Rename) a poté zadejte názvy jednotlivých Multi Padů. 
 

13. Pokud chcete nahrát další Multi Pady, opakujte kroky 4-12. 
 

14. Stiskněte tlačítko  (SAVE) pro provedení uložení Multi Padu a poté uložte data Multi Padu jako Banku 
obsahující sadu čtyř Padů. 
 
Upozornění 
Nahraná data budou ztracena, pokud zvolíte jiný Multi Pad vypnete nástroj bez provedení operace uložení. 

  

Poznámka: 

Nahrávání zrušíte dalším 
stiskem tlačítka [●] (Rec) před 
krokem 7. 
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Multi Pad – Krokové nahrávání přes MIDI 
 

Krokové nahrávání lze provést na stránce Step Edit. Po výběru Multi Padu v kroku 4 na straně 53, stiskněte ikonu  
(Step Edit) pro výběr stránky Step Edit. 
Stránka Step Edit zobrazuje seznam událostí (Event List), který umožňuje nahrát tóny s absolutní přesností. Postup je 
v základu stejný jako v postupu pro nahrávání MIDI Skladby (strana 77), s výjimkou těchto bodů: 

 V Multi Pad Creatoru lze zadávat pouze kanálové události a System Exclusive zprávy. Akordické a textové 
události zadat nelze. Přepínat mezi těmito událostmi můžete tlačítky [Ch]/[SysEx]. 

 

Vytváření Multi Padů s Audio soubory (Multi Pad Creator – Audio Link Multi 
Pad) 
 
Můžete vytvořit nový Multi Pad provedením provázání Audio souborů (formát WAV: 44,1 
kHz vzorkovací frekvence, 16 bitové rozlišení) v Uživatelské jednotce a USB flash disku na 
jednotlivé Multi Pady. Audio soubory (WAV) mohou být data vytvořená na tomto nástroji 
ale i běžně komerčně dostupné soubory. Multi Pady, se kterými byly Audio soubory 
provázány, se nazývají Audio Link Multi Pady. Nové Audio Link Multi Pady lze uložit do 
Uživatelské jednotky nebo na USB flash disk. 
 

1. Pokud chcete použít Audio soubory (WAV) na USB flash disku, připojte jej ke 
konektoru [USB TO DEVICE] nástroje. 
 

2. Vyvolejte displej ovládání přes [MENU] → [M.Pad Creator] → [Audio Link Multi 
Pad]. 
 
 
 

 
 
Poznámka: 
Pokud byl zvolen Audio Link Multi Pad, když vyvoláte displej Audio Link Multi Pad, objeví se provázání zvoleného Padu. 
Abyste mohli vytvořit nový Pad, stiskněte tlačítko [New]. Jinak budete prostě přenastavovat provázání zvoleného Padu. 
 

3. Stiskem zvolte požadovaný Pad. 
Objeví se displej Audio File Selection. 
 

  

Poznámka: 

Audio soubor nelze 
provázat s MIDI Multi 
Padem. 
 

Poznámka: 
Před použitím USB flash 
disku si přečtěte 
„Připojení USB zařízení“ 
v Uživatelském 
manuálu. 
 
Poznámka: 
Displej lze také vyvolat 
z [Menu] na displeji 
Multi Pad Selection. 
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4. Zvolte požadovaný Audio soubor. 
 
Potvrzení informací zvoleného Audio souboru 

Stiskem ikony  (Menu), poté [Song Information] na displeji File Selection si můžete ověřit informace (název, 
bitový tok a vzorkovací frekvenci atd.).  
 

5. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat na Audio Link Multi Pad displej. 
 

6. Pokud chcete provázat další Audio soubory s ostatními Multi Pady, opakujte kroky 3 až 5. 
 

7. Pokud chcete, můžete upravit hlasitost jednotlivých Audio souborů pomocí Audio Level slideru. 
Stiskem tlačítka MULTI PAD CONTROL [1]-[4] můžete hlasitost upravovat během přehrávání Multi Pad fráze. 
 

8. Stiskněte tlačítko  (SAVE) pro provedení uložení Multi Padu a poté uložte data Multi Padu jako Banku 
obsahující sadu čtyř Padů. 

 
Upozornění 
Nahraná data budou ztracena, pokud zvolíte jiný Multi Pad vypnete nástroj bez provedení operace uložení. 

 

9. Stiskněte tlačítko MULTI PAD CONTROL (SELECT) pro kontrolu nového Audio Link Multi Padu na displeji Multi 
Pad Bank Selection. 
Nově vytvořený Audio Link Multi Pad je označen pomocí „Audio Link“ nad názvem souboru. 
 
Pokud chcete změnit nastavení provázání: 
Zvolte požadovaný Audio Link Multi Pad, pak proveďte stejné operace jako v krocích 2 až 9. 

 
 

Přehrávání Audio Link Multi Padů 
 
Můžete přehrávat Multi Pad, ke kterému je přiřazen Audio Link jeho výběrem na Uživatelské jednotce nebo USB disku 
na displeji Multi Pad Bank Selection. Ačkoliv je můžete přehrávat stejně jako Multi Pady, které nemají žádné 
provázání na Audio soubory, uvědomte si následující omezení. 

 Ujistěte se, že je připojen USB flash disk obsahující odpovídající Audio soubory. 

 Automatické opakování přehrávání není dostupné. 

 V jednom okamžiku lze přehrávat pouze jeden Pad. 

 Nelze aplikovat Chord Match. 
 
Poznámka 
Audio soubory (WAV) se načítají o něco déle než MIDI soubory. 
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Editace Multi Padů 
 
Banky Multi Padů a jednotlivé Multi Pady můžete přejmenovat, kopírovat, vkládat nebo mazat. Detaily o zacházení 
s Bankami Multi Padů najdete v „Základní ovládání“ v Uživatelském manuálu. Tato kapitola popisuje o zacházení 
s jednotlivými Multi Pady. 
 

1. Vyberte Banku Multi Padu, která obsahuje Multi Pad, který chcete editovat. 
Stiskněte tlačítko MULTI PAD CONTROL [SELECT] pro vyvolání displeje Multi 
Pad Bank Selection. Pak zvolte požadovanou Banku Multi Padu. 

 

2. Na displeji Multi Pad Bank Selection stiskněte ikonu  (Menu), pak [Multi Pad Edit] pro vyvolání okna 
Multi Pad Edit. 

 
 

3. Zvolte určitý Multi Pad pro editaci. 
 

4. Editujte zvolený Multi Pad. 
 

Rename Mění název jednotlivých Multi Padů. 

Copy Kopíruje zvolený Multi Pad (viz níže). 

Paste Vloží zkopírovaný Multi Pad. 

Delete Vymaže zvolený Multi Pad. 

 
 
 Kopírování Multi Padu 

1. V kroku 4 zvolte Multi Pad. 

2. Stiskněte tlačítko [Copy]. 

3. Zvolte cílovou destinaci. 
Pokud chcete zkopírovat zvolený Pad do jiné banky, zvolte požadovanou banku na displeji Multi 

Pad Bank Selection, vyvolejte okno Multi Pad Edit pomocí ikony  (Menu), pak zvolte cíl. 

4. Stiskněte tlačítko [Paste] pro provedení operace kopírování. 
 

Poznámka 
MIDI a Audio Pady nemohou být ve stejné Bance. 

 

5. Uložte aktuální Banku obsahující editovaný Multi Pad. 
Stiskněte tlačítko [EXIT] pro vyvolání okna s potvrzením, stiskněte tlačítko [Save] pro vyvolání Uživatelské 
jednotky, pak stiskněte tlačítko [Save here] pro provedení uložení. Detaily najdete v kapitole „Základní 
ovládání“ v Uživatelském manuálu. 

  

Poznámka: Pokud vyberete 

Preset Banku Multi Pad, 

poté ji editujete, uložte 

editovaná data do 

Uživatelské jednotky jako 

Uživatelskou Banku. 
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Vytváření Seznamu Skladeb pro přehrávání 
 
Přidáním oblíbených Skladeb na Seznam Skladeb, můžete určit pořadí pro kontinuální přehrávání požadovaných 
Skladeb, tak jak potřebujete. 
 

1. stiskněte tlačítko [SONG] pro vyvolání displeje Song Player. 
Ujistěte se, že je zvolen režim Song List (Seznam Skladeb). 

 

2. Stiskněte ikonu  (New) pro vytvoření nového Seznamu Skladeb. 
 

 
 

3. Stiskněte tlačítko [Add Song] pro vyvolání displeje Song Selection. 

4. Stiskněte názvy požadovaných Skladeb pro přidání na Seznam Skladeb. 
Pokud chcete přidat na seznam všechny Skladby, stiskněte tlačítko [Select All]. 

5. Stiskněte tlačítko [Add to Song List] pro vlastní přidání Skladeb na seznam. 
Vybrané Skladby jsou zobrazeny na displeji Song Player. 

  

Skladby 
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6. Pokud je to nezbytné, editujte Seznam Skladeb. 

 Delete: Vymaže zvolenou Skladbu ze Seznamu. 

 Up: Posunuje zvolenou Skladbu v Seznamu nahoru. 

 Down: Posunuje zvolenou Skladbu v Seznamu dolů. 

7. Stiskněte tlačítko  (SAVE) pro uložení Seznamu Skladeb. 
 

Upozornění 
Vytvořený Seznam Skladeb bude ztracen, pokud zvolíte jiný Seznam Skladeb nebo vypnete nástroj bez provedení operace 
uložení. 

 

Využití režimu Repeat Playback 
 
Z displeje Song Player vyvolaného pomocí tlačítka [SONG] můžete nastavit, jak se přehrávání aktuální Skladby opakuje. 
 

Režim Dual Player 
 

 
 
 

Režim Song List (Seznam Skladeb) 
 

 
 
 
  

Zapíná a vypíná režim Song Repeat. Když je zapnutý, 

zvolená Skladba zní opakovaně. 

Dotykem zde přepínáte režim Repeat. 

  (Off): Režim Repeat je vypnutý. Všechny Skladby ze zvoleného Seznamu Skladeb zazní 

jednou a přehrávání se automaticky zastaví na konci poslední Skladby ze Seznamu. 

  (All Repeat): Všechny Skladby ze zvoleného Seznamu Skladeb jsou opakovaně 

přehrávány. 

  (Single Repeat): Pouze zvolené Skladby jsou přehrávány opakovaně. 

Zapnutím ikony  (Shuffle) je náhodně měněno pořadí přehrávaných Skladeb. Vypnutím se 

vrátíte k původnímu pořadí Skladeb. 
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Editace nastavení notového zápisu (Score) 
 
Zvolte MIDI Skladbu v režimu Dual Player na displeji Song Player, pak stiskněte tlačítko [Score] pro vyvolání notového 
zápisu aktuální MIDI Skladby. Zobrazení notového zápisu můžete změnit tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům. 

 
 

① Zobrazuje název aktuální Skladby. Napravo od názvu Skladby je také zobrazeno její tempo. Pokud chcete změnit 
Skladbu, stiskněte její název pro vyvolání displeje Song Selection. 

② Umožňuje upravit parametry týkající se přehrávání Partů MIDI Skladby. Detaily viz „Nastavení přehrávání (Play)“ strana 
59. 

③ Umožňuje nastavit parametry zobrazení notového zápisu, včetně její velikosti, zobrazení akordů atd. Detaily viz 
„Nastavení zobrazení (View)“ strana 60. 

④ Umožňuje nastavit detailní parametry týkající se zobrazení notového zápisu. Detaily viz „Detailní nastavení“ strana 60. 

 
Poznámka 
Displej Score lze také vyvolat přes [MENU] → [Score]. 
 
 

Nastavení přehrávání (Play) 
 
Na displeji vyvolaném pomocí ikony  (Play Setting) můžete nastavit parametry týkající se přehrávání aktuální MIDI 
Skladby. 
 

Extra Zapíná a vypíná přehrávání všech kanálů, kromě těch, které jsou přiřazeny Partům Levé a Pravé ruky popsaných 
níže. 

Left Zapíná a vypíná přehrávání Partu Levé ruky, ke kterému můžete přiřadit požadovaný kanál na displeji Song 
Setting (strana 66). 

Right Zapíná a vypíná přehrávání Partu Pravé ruky, ke kterému můžete přiřadit požadovaný kanál na displeji Song 
Setting (strana 66). 

Guide Zapíná a vypíná funkci Guide. Detaily viz strana 65. 
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Nastavení zobrazení (View) 
 

Na displeji vyvolaném pomocí ikony  (View Setting) můžete nastavit parametry týkající se zobrazení notového 
zápisu. 
 
 

Size Mění velikost notového zápisu. 

Left Vypíná a zapíná zobrazení partu levé ruky. Pokud se objeví indikátor „-“ u tohoto parametru a 
ten je nedostupný, jděte na displej „Detail Setting“ (strana 60), pak nastavte Left Ch (Levý 
kanál) na jiný kanál než na „Auto“. Nebo na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Song Setting] 
→ [Part Ch], a nastavte Left na jiný kanál než „Off“ (strana 66). 
Upozornění 
Parametry RIGHT a LEFT nemohou být vypnuty současně. 

Right Vypíná a zapíná zobrazení partu pravé ruky. 
Upozornění 
Parametry RIGHT a LEFT nemohou být vypnuty současně. 

Chord Vypíná a zapíná zobrazení akordů. Pokud skladba neobsahuje data akordů, nezobrazují se, i 
když je tato funkce zapnutá. 

Lyrics Vypíná a zapíná zobrazení textu skladby. Pokud skladba neobsahuje textová data, nezobrazují 
se, i když je tato funkce zapnutá. Pokud skladba obsahuje pedálové značky, stisknutím tohoto 
tlačítka přepínáte mezi zobrazením „Lyrics“ (text skladby) a „Pedal“ (zobrazení pedálových 
značek). 

Note Vypíná a zapíná zobrazení názvu tónu (not). Název noty je zobrazen nalevo od tónu. Pokud 
skladba obsahuje prstokladové značky, stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi „Note“ 
(zobrazení not) a „Fingering“ (zobrazení prstokladových značek). 

Color Když je zaškrtnut, pak jsou noty na displeji zobrazovány barevně (C: červená, D: žlutá, E: zelená, 
F: oranžová, G: modrá, A: fialová, B: šedá). 

 

Detailní nastavení (Detail) 
 

Na displeji vyvolaném pomocí ikony  (Detail Setting) můžete nastavit detailní parametry. 
 

Right CH  Určuje, který MIDI kanál v datech skladby je použit pro part levé a pravé ruky. Při zvolení jiné 
skladby je nastaven vždy na „Auto“. 

 Auto: MIDI kanály partů levé a pravé ruky jsou přiřazeny automaticky. A nastavují stejný 
kanál, jako je nastaven v parametru Part Ch (strana 66) na displeji Song Setting. 

 1 – 16: Přiřazuje určený MIDI kanál (1-16) pro každý z partů. 

 Off (pouze Left Ch): Nepřiřazuje žádný kanál. Zabraňuje zobrazení partu levé ruky. 

Left CH 

Key Signature Umožňuje změnit klíč uprostřed skladby, v zastavené pozici. Toto nastavení je vhodné pro 
Skladby nahrané se změnou klíče, takže je změna klíče správně reflektována v notovém zápisu. 

Quantize Umožňuje ovládat rozlišení not v notaci, a umožní vám posunout nebo změnit časování všech 
zobrazených not, tak aby odpovídaly správným hodnotám. Ujistěte se, že používáte rozlišení 
odpovídající nejmenší notě ve skladbě. 

Note Name Volí typ zobrazení názvu noty nalevo do noty mezi těmito třemi. Toto nastavení je dostupné, 
pokud je zapnut parametr Note v nastavení zobrazení (View). 

 A, B, C: Názvy not jsou zobrazovány jako písmena (C, D, E, F, G, A, B). 

 Fixed Do: Názvy not jsou zobrazovány v cvičné zpěvní škále, podle zvoleného jazyka. 

 Movable Do: Názvy not jsou zobrazovány v cvičné zpěvní škále a jako takové jsou vztaženy ke 
klíči. Základní tóny jsou označeny jako Do. Například: v klíči G bude základ tónu „Sol“ 
zobrazen jako „Do“. Zobrazení závisí na zvoleném jazyku. 
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Zobrazení textu skladby a nastavení displeje 
 
Nejen MIDI Skladby, ale také Audio Skladby mohou zobrazovat texty, pokud daná Skladba obsahuje kompatibilní data. 
 

1. Zvolte Skladbu v režimu Dual Player na displeji Song Player. 

2. Stiskněte tlačítko [Lyrics] pro vyvolání displeje Lyrics. 
Pokud Skladba obsahuje kompatibilní data, jsou zobrazena na displeji. V průběhu přehrávání Skladby se mění 
barva textu a označuje tak pozici. 
 

Poznámka: Displej Lyrics lez také vyvolat přes [MENU] → [Lyrics]. 
Poznámka: Pokud je zobrazení textu nečitelné, zkuste změnit nastavení jazyka zobrazení: [MENU] → [Song Setting] → 
[Lyrics]. 

3. Pokud je to třeba, proveďte požadovaná nastavení. 

 
 

① Zobrazuje název aktuální Skladby. Napravo od názvu Skladby je také zobrazeno její tempo. Pokud chcete 

změnit Skladbu, stiskněte její název pro vyvolání displeje Song Selection. U MIDI Skladeb je napravo zobrazen 

aktuální takt. U Audio Skladeb je napravo zobrazen uplynulý čas. 

② Zobrazuje aktuální stránku a celkový počet stránek. Během zastavení přehrávání Skladby si můžete projít celý 

text pomocí tlačítek [◄][►]. 

Poznámka: U některých Skladeb nelze měnit stránky pomocí [◄][►]. 

③  MIDI Skladba: Umožňuje nastavit parametry týkající se Partů MIDI Skladby. Detaily viz „Nastavení 

Přehrávání“ (strana 59). 

 Audio Skladba: Umožňuje zapnout a vypnout funkci Vocal Cancel (Potlačení vokálů). Detaily viz Uživatelský 

manuál.  

④ Umožňuje změnit obrázek pozadí displejů Lyrics a Text. 

Můžete si vybrat z různých obrázků v adresáři Preset nebo použít obrázek vlastní (soubor bitmap ne větší než 

800 x 480 pixelů) z USB flash disku. Originální obrázek lze zkopírovat z USB flash disku do interní uživatelské 

paměti. 

Poznámka: Toto nastavení je použito i na displej Text. 

⑤ Umožňuje přepínat displej Lyrics mezi Skladbou A a B. 

 
Priorita dat textů u Audio Skladby (MP3 soubor) 
Při zobrazení dat textu Audio Skladby (MP3 soubor) lze vždy zobrazit pouze jeden typ dat (podle priority uvedené 
níže): 

1) CDG soubor (*.cdg) se stejným názvem jako u MP3 souboru ve stejném adresáři. 
2) Text v MP3 souboru s LYRICSBEGIN tagem. 
3) Text v MP3 souboru s SLT/SYLT tagem. 
4) Text v MP3 souboru s ULT/USLT tagem. 
5) Textový soubor (*.txt) se stejným názvem jako u MP3 souboru ve stejném adresáři. 
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Zobrazení textu a nastavení displeje 
 
Na displeji nástroje můžete zobrazit textový soubor vytvořený na počítači (.txt). Tato funkce umožňuje mnoho 
užitečných možností, jako je zobrazení textu skladby, názvů akordů a názvů not. 
 

1. V režimu Dual Player na displeji Song Player stiskněte tlačítko [Text] pro vyvolání displeje Text. 
 

Poznámka: Displej Text lze také vyvolat přes [MENU] → [Text Viewer]. 

2. Stiskněte levý spodní roh displeje pro vyvolání displeje Text File Selection. 
 

 
Na tomto displeji můžete zvolit textový soubor na USB flash disku nebo text zkopírovat do interní paměti 
nástroje. 
 

3. Zvolte požadovaný soubor a zavřete displej File Selection pro zobrazení textu na displeji. 
Pokud je text na několika stránkách, můžete se mezi nimi pohybovat pomocí tlačítek [◄] a [►] zobrazených na 
levé nebo pravé straně stránky. 
 
Poznámka: V nástroji nejsou automaticky zadávány konce řádků. Pokud není věta kvůli omezení stránky vidět celá, zadejte 
konce řádků předem manuálně na počítači pomocí textového editoru.  
Poznámka: Informace o výběru textového souboru lze uložit do Registrační paměti. Detaily viz Uživatelský manuál.  
 

4. Pokud je to třeba, proveďte požadovaná nastavení. 
 

① Maže text z displeje. Tato operace nevymaže text jako takový, ale pouze ponechá displej prázdný bez textu. 
② Umožňuje nastavit parametry týkající se Partů MIDI Skladby. Detaily viz „Nastavení přehrávání (Play)“ (strana 

59). 
③ Umožňuje změnit obrázek pozadí displejů Lyrics a Text. 

Můžete si vybrat z různých obrázků v adresáři Preset nebo použít obrázek vlastní (soubor bitmap ne větší než 
800 x 480 pixelů) z USB flash disku. Originální obrázek lze zkopírovat z USB flash disku do interní uživatelské 
paměti. 
Poznámka: Toto nastavení je použito i na displej Lyrics. 

④ Umožňuje zvolit velikost fontu. Nastavení „Small“, „Medium“ a „Large“ udržují stejnou šířku všech znaků a 
jsou vhodné pro zobrazení textu skladby spolu s názvy akordů nad ním. Nastavení „Proportional Small“, 
„Proportional Medium“ a „Proportional Large“ jsou vhodné pro zobrazení textu skladby bez názvů akordů 
nebo vysvětlujících poznámek. 

 
Poznámka: Pokud je zobrazení textu nečitelné, zkuste změnit nastavení jazyka zobrazení: [MENU] → [Utility] → [System]. 
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Použití funkce automatického doprovodu při přehrávání MIDI Skladby 
 
Pokud přehráváte současně MIDI Skladbu i Styl, data kanálů 9-16 skladby jsou nahrazena kanály Stylu – tak můžete 
hrát doprovodné party skladby sami. Vyzkoušejte si hru podle instrukcí uvedených níže. 
 

1. Zvolte Styl. 

2. Zvolte MIDI Skladbu. 

3. V režimu Dual Player na displeji Song Player stiskněte ikonu  [Synchro Start] abyste umožnili 
synchronizované spuštění Skladby. 
 

 
 

4. Stiskněte tlačítko [ACMP] pro zapnutí funkce automatického doprovodu, pak stiskněte tlačítko STYLE 
CONTROL [SYNC START] abyste umožnili synchronizované spuštění automatického doprovodu. 
 

 
 

5. Stiskněte jedno tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP] nebo zahrajte akord v doprovodné části klaviatury. 
Skladba a Styl začnou hrát. Pokud hrajete akordy, zapnutím parametru „Chord“ na 
displeji Score (strana 60) můžete zobrazit informace o akordech.  
 
Poznámka: 
Při současném přehrávání skladby a Stylu je nastaveno tempo skladby. 
Poznámka: 
Během přehrávání skladby nelze použít funkci Style Retrigger (strana 130). 
 
Když dojde k zastavení přehrávání skladby, je zároveň zastaven i Styl. 
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Zapínání a vypínání jednotlivých kanálů MIDI Skladby 
 
MIDI Skladba se skládá ze šestnácti nezávislých kanálů. Během přehrávání zvolené Skladby můžete nezávisle zapínat a 

vypínat jednotlivé kanály na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Channel On/Off]. 

 

Pokud chcete pouze jeden určitý kanál (sólo přehrávání), stiskněte a podržte požadovaný kanál, dokud nezfialoví. 

Pokud chcete sólové přehrávání vypnout, jednoduše znovu stiskněte fialový kanál. 

Poznámka: 
Běžně jsou jednotlivé party nahrávány do následujících kanálů: 

 Kanály 1-4: klávesové party (Right 1, Left, Right 2 a Right 3) 

 Kanály 5-8: party Multi padů 

 Kanály 9-16: party Stylu 

 

Poznámka: 
Kanály můžete zapínat a vypínat také na displeji Mixer. 

 

 

Změna Rejstříku jednotlivých kanálů 

Stiskněte ikonu nástroje pod požadovaným kanálem pro vyvolání displeje Voice Selection, pak zvolte požadovaný 

Rejstřík. 
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Parametry týkající se přehrávání skladby 
 
K dispozici máte mnoho funkcí týkajících se přehrávání na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Song Setting]. 
 
Poznámka: 
Displej lze také vyvolat přes [Menu] na displeji Song Player nebo Song Selection. 
 

 
 

Guide – Cvičení hry na klaviaturu a zpěvu s použitím funkce Guide 
 
S pomocí funkce Guide nástroj zobrazuje časování potřebné pro hru not na displeji Score pro snadnější učení. Také 
pokud zpíváte spolu s přehrávanou MIDI Skladbou pomocí připojeného mikrofonu, nástroj automaticky upraví 
časování přehrávání MIDI Skladby, aby vyhovovalo vašim preferencím. 
 

1. Zvolte MIDI Skladbu a vyvolejte displej Score (strana 59). 

2. Proveďte nastavení funkce Guide na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Song Setting] → [Guide]. 
 

On/Off Zapnutím spustíte funkci Guide. 
Lze jí také zapnout z okna „Play Setting“ na displeji Score (strana 59). 

Type Umožňuje nastavit typ funkce Guide. 
 

Menu Guide pro cvičení hry na klaviaturu 
• Follow Lights (Následujte světla): Pokud je toto zvoleno, přehrávání skladby je 

přerušeno, a čeká na správné zahrání tónů. Pokud zahrajete správné tóny, přehrávání 
pokračuje. Tato funkce byla vyvinuta pro nástroje Clavinova Yamaha. Je používána pro 
cvičební účely, u nástrojů se zabudovanými světly v klávesách, značících, který tón je 
třeba zahrát. I když Genos tato světla nemá, můžete tuto funkci využít tak, že sledujete 
zobrazené indikátory v notovém zápisu skladby. 

• Any Key (Jakákoliv klávesa): Pomocí této funkce můžete hrát melodii skladby třeba jen s 
jednou klávesou (jakoukoliv) v rytmu. Přehrávání skladby je zastaveno a čeká na vaše 
zahrání na klávesy. Jednoduše hrajte na klaviaturu v rytmu skladby a přehrávání bude 
pokračovat. 

• Your Tempo (Vaše tempo): Stejné, jako u Follow Lights, s tím, že tempo přehrávání 
skladby odpovídá rychlosti vaší hry. 

 

Menu Guide pro zpěv 
• Karao-key: Tato funkce umožňuje ovládat časování přehrávání skladby pouze jedním 

prstem, zatímco zpíváte. To je velmi užitečné během zpěvu s vlastní hrou. Přehrávání 
skladby je přerušeno a čeká na váš zpěv. Jednoduše hrajte na klaviaturu a přehrávání 
bude pokračovat. 
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3. Vraťte se na displej Score opakovaným stiskem tlačítka [EXIT]. 

4. Stiskněte tlačítko SONG [/II] (PLAY PAUSE) pro spuštění přehrávání. 
Cvičte hru na klaviaturu nebo zpěv spolu s typem funkce Guide zvoleným v kroku 2. 

5. Hrajte spolu s přehrávanou Skladbou. 
 

Poznámka: 
Nastavení funkce Guide lze uložit jako součást dat Skladby (strana 73). Pokud zvolíte Skladbu příště, budou vyvolána i 
odpovídající nastavení funkce Guide. 

 
 

Part Ch 
 

Right Určuje, který kanál je přiřazen partu pravé ruky. 

Left Určuje, který kanál je přiřazen partu levé ruky. 

Auto Set Když je nastaveno na „On“, automaticky nastaví odpovídající MIDI kanály pro party pravé a levé ruky 
přednastavené v komerčně dostupných datech Skladeb. Normální nastavení je „On“. 

 

Lyrics 
 

Language Určuje jazyk displeje zobrazení textů. 
 

 Auto: Pokud je jazyk specifikován v datech skladby, je zobrazení korektní. Pokud není jazyk 
specifikován v datech Skladby, je pokládán za „International“. 

 International: Zachází s textem, jako by byl v západním jazyce. 

 Japanese: Zachází s textem, jako by byl v japonštině. 

 

Play 
 

Phrase Mark Repeat Phrase Mark je předprogramovaná část dat Skladby, která určuje specifickou pozici (sadu 
taktů) ve Skladbě. Pokud je nastaven na „On“, sekce odpovídající určenému číslu Phrase 
Mark je opakovaně přehrávána. Tento parametr je dostupný pouze, když je zvolena 
Phrase Mark obsažená v datech MIDI Skladby. 

Quick Start U některých komerčně dostupných dat jsou určitá data (jako volba Rejstříku, hlasitost 
apod.) nahrána do prvního taktu ještě před daty tónů. Pokud je tato funkce nastavena na 
„On“, jsou tato data nástrojem přečtena v nejvyšší možné rychlosti a pak nástroj 
automaticky přepne na rychlost skladby. To umožňuje spustit přehrávání skladby co 
nejrychleji, s minimální prodlevou na čtení dat. 

MIDI Song Fast 
Forward Type 

Určuje typ zrychleného přetáčení, když je během přehrávání MIDI Skladby stisknuto 
tlačítko [NEXT] ( )  

 JUMP: Jedním stisknutím tlačítka [NEXT] ( ) okamžitě přesunete přehrávání na 
další značku, beze zvuku. 
Podržením tlačítka [NEXT] ( ) kontinuálně přetáčíte. 

 SCRUB: Stisknutím a podržením tlačítka [NEXT] ( ) bude MIDI Skladba zrychleně 
přehrávána se zvukem. 
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Přehled nahrávání MIDI Skladby 
 
Uživatelský manuál popisuje vytvoření vaší vlastní skladby nahráváním vašeho vystoupení bez určení kanálů (tzv. 
„Quick Recording“ – Rychlé nahrávání v reálném čase). Referenční manuál popisuje jak vytvořit vaši vlastní skladbu 
nahráním vaší hry do určitého kanálu nebo zadáváním not jednu po druhé (tzv. „Multi Recording“ – Násobné 
nahrávání) a jak vylepšit již existující Skladbu editací detailních parametrů. 

 Nahrávání v reálném čase a Krokové nahrávání 
Při vytváření skladby máte k dispozici tyto dvě metody nahrávání. Při Realtime nahrávání nástroj zaznamenává 
data aktuální hry. U krokového nahrávání můžete složit vaši skladbu jejím postupným „zapsáním“. 
 

 Struktura dat skladby 
Skladba se skládá ze 16 kanálů. Vytvořit data skladby můžete zaznamenáním vaší hry do určitého kanálu nebo 
kanálů v reálném čase, nebo pomocí Krokového nahrávání. 

 

   

Hra na klaviaturu 

 Nahrávání v reálném čase 
Ve výchozím stavu bude hra zaznamenána do MIDI kanálů 1-4. Pokud použijete 
Souborový Rejstřík, bude hra Partů 1, 2, 3 a 4 zaznamenána do kanálů 2, 1, 3 a 4. 

 Krokové nahrávání 
Bez určení klavírního partu, můžete postupně zadávat melodie nebo noty 
z notového záznamu do požadovaného kanálu. 
 

Přehrávání Multi Padů 

 Nahrávání v reálném čase 
Ve výchozím stavu bude hra zaznamenána do MIDI kanálů 5-8. 

 Krokové nahrávání 
Multi Pad události nelze v Krokovém nahrávání zadávat. 
 

Přehrávání stylu 

 Nahrávání v reálném čase 
Ve výchozím stavu bude hra zaznamenána do MIDI kanálů 9-16. 

 Krokové nahrávání 
Po zadání události změny akordu/sekce, stiskněte tlačítko [EXPAND] pro vlastní 
zaznamenání dat not do MIDI kanálů 9-16. 

Nahrávání/Editace MIDI Skladby 
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Poznámka: 
Audio data jako jsou rytmické kanály vytvořené pomocí audio dat Audio Link Multi Padů a Audio Skladeb nelze do MIDI Skladby 
uložit. 
 

 Struktura displeje MIDI Multi Recording 
Displej MIDI Multi Recording je portálem pro Multi Recording a lze jej vyvolat pomocí [RECORDING] → MIDI [Multi 
Recording]. 

 

 
 

① Save Pro uložení editované Skladby. 
② Step Edit Pro vytvoření nebo editování Skladby krokovým nahráváním. Detaily viz strana 77. 
③ Setup Pro výběr panelových nastavení nahrávaných na začáteční pozici ve Skladbě. Detaily viz 

strana 73. 
④ New Pro vyvolání prázdné Skladby. 
⑤ Menu Pro vyvolání displeje Mixer nebo nastavení hlasitosti přehrávání aktuálně nahrané Skladby 

pro vyvážení hlasitostí při nahrávání dalších kanálů. 
⑥ Song name Zobrazuje název aktuální Skladby. Dotykem vyvoláte displej Song Selection pro výběr MIDI 

Skladby. 
⑦ Bar. Beat Zobrazuje aktuální takt a dobu. 
⑧ Rec Mode Zobrazuje režim nahrávání (strana 71), který lze nastavit na displeji vyvolaném dotykem 

zde. 
⑨ Metronome Pro zapnutí a vypnutí metronomu. 
⑩ Channels Pro určení editovaných kanálů. 
⑪ Song Control Pro ovládání nahrávání a přehrávání Skladby. 
⑫ Functions Pro editování kanálových událostí. Detaily viz strana 74. 

 
Poznámka: 
Displej MIDI Multi Recording lze také vyvolat přes [MENU] → [Song Recording] → MIDI [Multi Recording]. 

 
Poznámka: 
Vstupem do režimu nahrávání zrušíte výběr MIDI Skladby na displeji Song Player a MIDI Skladbu nelze vybrat. 
 
Poznámka: 
Funkce Style Retrigger (strana 130) nemůžete využít při overdubbingu existujících dat. 
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Nahrávání jednotlivých kanálů samostatně (Realtime nahrávání) 
 
U MIDI nahrávání můžete vytvořit MIDI Skladbu obsahující 16 kanálů postupným nahráváním vaší hry do jednotlivých 
kanálů. Při nahrávání například klavírní skladby, můžete nahrát part pravé ruky na kanálu 1, pak nahrát part levé ruky 
do kanálu 2 a vytvořit tak skladbu, kterou by bylo těžké nahrát pro obě ruce současně. Při nahrávání například hry 
spolu s přehrávaným Stylem, nahrajte přehrávaný Styl do kanálů 9-16, pak nahrajte melodii do kanálu 1, zatímco 
posloucháte již nahraný Styl. Takto můžete vytvořit celou Skladbu, kterou by bylo těžké nebo skoro nemožné vytvořit 
najednou. 
 

1. Vyvolejte displej MIDI Multi Recording přes [RECORDING] → MIDI [Multi Recording]. 
Automaticky je nastavena prázdná Skladba, a název Skladby je nastaven na „New Song“. 
 

 
 

2. Pokud chcete přenahrát již existující skladbu, zvolte požadovanou Skladbu dotykem ne její název a poté 
stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat na displej MIDI Multi Recording. 
Pokud chcete začít s prázdnou Skladbou, tento krok přeskočte. 

3. Stiskněte ikonu nástroje cílového kanálu pro vyvolání okna s nastavením a pak určete nahrávaný part. 
 
Poznámka: 
Pokud pro nahrávání zvolíte kanál, který již obsahuje data, ta budou ztracena. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete zrušit nahrávání, stiskněte tlačítko [●] (Rec) na displeji před postupem na krok 4, pak stiskněte tlačítko [EXIT] 
pro ukončení režimu nahrávání.  

   
 
Pokud chcete, můžete zapnout nebo vypnout ostatní kanály během nahrávání. Provedete to dotykem názvu 
požadovaného kanálu. 
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4. Nahrávání spustíte hrou na klaviaturu. 

Spustit nahrávání můžete také stiskem tlačítka [●] (Rec) nebo [/II] (Play Pause). 
Při nahrávání do Skladby, která již obsahuje data, můžete zapnout nebo vypnout již nahrané kanály během 
nahrávání dotykem jejich čísla. 

 
 

5. Po dokončení vaší hry, stiskněte tlačítko [] (Stop) pro zastavení nahrávání. 

6. Pro poslech nahrávky stiskněte tlačítko [/II] (Play Pause). 

7. Opakováním kroků 3-6 nahrajte vaší hru i do dalších kanálů. 

8. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení nahrávky. 
 

Upozornění: 
Nahraná Skladba bude ztracena, pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace Uložení. 
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Znovu nahrání určitého úseku – Punc h In/Out (Realtime nahrávání) 
 
Pokud znovu nahráváte určitou sekci již nahrané MIDI Skladby, použijte funkci Punch In/Out. U této metody jsou 
přepsána pouze data mezi body Punch In a Punch Out. Mějte na paměti, že data před bodem Punch In a za bodem 
Punch Out nejsou přepsána, a uslyšíte je normálně znít. 
 

1. Na displeji MIDI Multi Recording zvolte Skladbu pro opakované nahrávání, a pak stiskněte tlačítko [EXIT] pro 
návrat na displej Multi Recording. 
 

 
 

2. Stiskněte tlačítko [Start/Stop] pro vyvolání displeje ovládání. 

3. Nastavte různé parametry jako je způsob spuštění a zastavení nahrávání a pozici bodů Punch In/Out. 
 
Poznámka: 
Tyto parametry nelze nastavit během nahrávání. 
 

Rec Start Určuje chování začátku nahrávání. 
 

 Normal: Přepisování dat začne po stisku tlačítka [/II] (PLAY/PAUSE) na displeji MIDI 
Multi Recording, nebo po zahrání na klaviaturu v režimu Synchro Standby. 

 First Key On: Přehrávání skladby je normální, přepisování začne při zahrání na klaviaturu. 

 Punch In At: Přehrávání skladby je normální až po takt Punch In, který zde určíte, pak 
začíná přepisování.  

Rec Stop  
 

Určuje chování konce nahrávání. 
 

 Replace All: Vymaže všechna data od bodu, kde bylo nahrávání zastaveno. 

 Punch Out: Pozice, ve které je nahrávání nastaveno, je označena jako Punch Out. Toto 
nastavení zachová všechna data po tomto bodu. 

 Punch Out At: Aktuální přepisování pokračuje až po začátek taktu Punch Out, který zde 
určíte, pak skončí přepisování a začíná normální přehrávání. Toto nastavení zanechává 
všechna data po bodu Punch Out. 

Pedal Punch 
In/Out 

Pokud je tato funkce zapnuta („On“), můžete pomocí nožního pedálu 2 ovládat nastavení 
bodů Puch In a Out. Během přehrávání skladby, sešlápnutím (a podržením) pedálu 2 
okamžitě zahájíte Punch In nahrávání, zatímco uvolněním pedálu ho zastavíte (Punch Out). 
Během přehrávání můžete pedál sešlápnout a uvolnit kolikrát chcete. Uvědomte si, že pokud 
je zapnuta tato funkce, dříve přiřazené nastavení pedálu 2 je zrušeno. 
 
Poznámka: Ovládání Punch In/Out pomocí pedálu může být v závislosti na použitém pedálu obráceno. 
Pokud je to nutné, změňte polaritu pedálu (strana 125). 
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4. Na displeji MIDI Multi Recording stiskněte tlačítko [Rec] odpovídající požadovanému kanálu pro znovu 
nahrání. 

5. Stiskněte tlačítko [/II] (Play Pause) pro spuštění nahrávání. 
V bodu punch In určeném v kroku 3, hrajte na klaviaturu pro spuštění nahrávání. Po dosažení bodu Punch Out 
můžete přestat hrát. 

6. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení nahrávky. 
 

Upozornění: 
Nahraná Skladba bude ztracena, pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace Uložení. 

 

 Příklady opakovaného nahrávání s různými nastaveními Punch In/Out 
Tento nástroj umožňuje použít funkci Punch In/Out několika způsoby. Obrázek ukazuje několik situací, ve kterých 
je zvolených osm taktů přepisováno. 

 

 

 
 
*1 Abyste se vyhnuli přepsání taktů 1-2, spusťte nahrávání od taktu 3. 
*2 Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko [●] (Rec) na konci taktu 5. 

  

Původní data 
Nově nahraná data 
Smazaná data 
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Nahrávání panelových nastavení do Skladby 
 
Aktuální nastavení na displeji Mixer a další panelová nastavení lze nahrát na začátek Skladby jako data Nastavení. Tato 
nastavení jsou pak při spuštění Skladby automaticky vyvolána. 
 

1. Na displeji MIDI Multi Recording zvolte Skladbu pro nahrání dat Nastavení, a pak stiskněte tlačítko [EXIT] pro 
návrat na displej Multi Recording. 
 

 
 

2. Stiskněte tlačítko [] (Stop) pro nastavení pozice na začátek Skladby. 

3. Stiskněte ikonu  (Setup) pro vyvolání okna Setup. 

4. Zaškrtněte položky funkcí přehrávání a dalších funkcí, které chcete automaticky vyvolat spolu se zvolenou 
Skladbou. 
 

 
 

5. Stiskněte tlačítko [Execute] pro nahrání dat Nastavení, a pak stiskněte tlačítko [Close]. 

6. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení nahrávky. 
 

Upozornění: 
Nahraná Skladba bude ztracena, pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace Uložení. 
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Editování kanálových událostí v existujících datech Skladby 
 
Funkce zobrazené v pravém spodním rohu displeje MIDI Multi Recording vám umožňují opravit nebo konvertovat 
určitou oblast existujících dat Skladby. 
 

1. Na displeji MIDI Multi Recording zvolte Skladbu pro nahrání dat Nastavení, a pak stiskněte tlačítko [EXIT] pro 
návrat na displej Multi Recording. 
 

 
 

2. Stiskněte požadovanou funkci a editujte parametry. 
Pro ukončení zvolené funkce a výběr jiné stiskněte funkci znovu. 
Detaily o funkcích a jejich nastaveních najdete na straně 75. 

3. Stiskněte tlačítko [Execute] u aktuální funkce pro provedení změn. 
Po provedení změn se toto tlačítko změní na [Undo], a umožňuje obnovit původní nastavení, když nejste 
spokojeni s výsledkem editace. Funkce Undo je pouze jedno úrovňová, zpět lze vrátit pouze poslední operace. 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení nahrávky. 
 

Upozornění: 
Nahraná Skladba bude ztracena, pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace Uložení. 

 
 
 
 

  



  
Stránka 75 

 
  

Detaily funkce 
 

Quantize - Kvantizace 
Funkce kvantizace umožňuje srovnat časování všech tónů kanálu. Například, pokud nahrajete hudební frázi 
zobrazenou níže, nemusíte ji nahrát absolutně přesně a vaše hra může být o něco zpomalená nebo zrychlená oproti 
správnému časování. Kvantizace je jednoduchá funkce jak toto napravit. 
 

 
 

Stiskněte tlačítko [Select] pod ikonou nástroje u kanálu, který má být kvantizován a poté editujte parametry. 
 

Size Vybírá rozsah kvantizace (rozlišení). Pro optimální výsledky, zvolte toto nastavení tak, aby 
odpovídalo nejkratší notě v kanálu. Například, pokud jsou nejkratší použité noty osminové, 
nastavte hodnotu Size na osminy. 
 

 
 Nastavení 

 
 
Tři kvantizační nastavení označená hvězdičkou (*), jsou výjimečná tím, že lze najednou kvantizovat 
dvě hodnoty not najednou. Například, pokud jsou ve stejném kanálu jak osminové noty, tak i 
osminové trioly, kvantizací s hodnotou osmin, budou všechny změněny na pouhé osminy. Pokud 
ale použijete nastavení osminy + osminové trioly, budou všechny noty kvantizovány správně. 
 

Strength Určuje, jak silně budou noty kvantizovány. Pokud je nastaveno na 100% jedná se o naprosto 
přesné časování. Při nastavení větším než 100% budou noty posunuty o něco dopředu, podle 
nastavených procent. Aplikací kvantizace menší než je 100% zachováte v hudbě více „lidský“ 
feeling. 

 
 

 

Delete - Vymazání 
Můžete vymazat data určitého kanálu skladby. Stiskněte tlačítko [Delete] a zapněte jej u požadovaného kanálu, 
jehož data chcete vymazat. Pak stiskněte tlačítko [EXECUTE] pro vymazání dat kanálu. 
 

  

Čtvrtinová nota Po osminové kvantizaci 

Čtvrtinová nota 

Původní data 
(předpokládaný 4/4 takt) 
 
 
Kvantizace 
Síla = 100 
 
Kvantizace 
Síla = 50 
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Mix – Míchání 
Tato funkce umožňuje smíchat data dvou určených kanálů a uložit je do jiného. Zvolte jednu z položek uvedených 
níže, a pak stiskněte ikonu nástroje nebo box pod požadovaným kanálem. 
 

Source 1 Vybírá MIDI kanál (1-16) pro míchání. Všechny MIDI události kanálu jsou zkopírovány do cílového 
kanálu. 
 

Source 2 Vybírá MIDI kanál (1-16) pro míchání. Pouze notové události zde určeného kanálu jsou zkopírovány 
do cílového kanálu.  
 

Destination Určuje cílový kanál, kam bude výsledek umístěn. 
 

 

Copy - Kopírování 
Tato funkce umožňuje kopírovat data z jednoho kanálu do jiného. Zvolte jednu z položek uvedených níže, a pak 
stiskněte ikonu nástroje nebo box pod požadovaným kanálem. 
 

Source Vybírá MIDI kanál (1-16) pro kopírování. Všechny MIDI události kanálu jsou zkopírovány do cílového 
kanálu. 
 

Destination Určuje cílový kanál, kam bude výsledek umístěn. 
 

 

CHANNEL TRANSPOSE – Transpozice kanálu 
Umožňuje transponovat nahraná data jednotlivých kanálů až o dvě oktávy dolů nebo nahoru v půltónových krocích. 
Stiskněte box pod požadovaným kanálem, který má být transponován, pak nastavte hodnotu. Pokud chcete 
transponovat všechny kanály současně, použijte manu níže. 
 

All + Zvyšuje hodnotu Transpozice pro všechny kanály o 1. 
 

All - Snižuje hodnotu Transpozice pro všechny kanály o 1. 
 

 
 
Poznámka: 
Ujistěte se, že netransponujete kanály 9 a 10. K těmto kanálům jsou přiřazeny bicí. Pokud dojde k transpozici bicích, bude 
změněno i přiřazení jednotlivých nástrojů ke klávesám. 

 
Poznámka: 
Pokud chcete poslouchat editovaná data, přehrajte je ještě před stiskem tlačítka [Execute]. Stiskem tlačítka [Execute] 
transponujete ladění a také resetujete hodnotu mna „0“, což umožní další transpozici, pokud je třeba. 
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Krokové nahrávání/Editace Skladby (Step Edit) 
 
Tato kapitola ukazuje, jak vytvořit novou Skladbu nebo editovat existující Skladbu pomocí funkce Step Edit. 
 

Základní postup krokového nahrávání/editace 
Tato kapitola popisuje základní postup krokového nahrávání. 
 

1. Vyvolejte displej MIDI Multi Recording přes [RECORDING] → MIDI [Multi Recording]. 
Automaticky je nastavena nová, prázdná Skladba, a název Skladby je nastaven na „New Song“. Pokud chcete 
znovu nahrát již existující Skladbu, zvolte požadovanou Skladbu stiskem jejího názvu. 

2. Stiskněte ikonu  (StepEdit) na vrchu displeje pro vyvolání displeje Step Edit. 
 

 
 
Poznámka: Pro návrat na displej MIDI Multi Recording stiskněte tlačítko [StepEdit] na displeji Step Edit. 
 

3. Stiskněte tlačítko [Ch1] v horním levém rohu displeje pro výběr cílového nahrávaného kanálu. 

 Pokud chcete nahrávat hru na klávesy, zvolte jeden z „Ch1“-„Ch8“. Pokud nechcete používat Styl pro 
Skladbu, můžete použít i kanály „Ch9“-„Ch16“. 

 Pokud chcete editovat systémová exkluzivní data, zvolte „SysEx“. 

 Pokud chcete editovat text skladby, zvolte „Lyrics“. 

 Pokud chcete nahrávat Styl (akordické změny a události změn Sekcí), zvolte „Chord“. 

4. Podle volby provedené v kroku 3 proveďte krokové nahrávání nebo editujte data. 

 Pokud je zvolen jeden z kanálů „Ch1“-„Ch16“. 
Instrukce o editování již existujících dat, viz strana 83. 
Instrukce o zadávání melodií v krokovém nahrávání, stiskněte tlačítko [Step Rec] vlevo dole, a viz strana 78. 

 Pokud je zvoleno „SysEx“. 
Editujte existující data, viz strana 83. Krokové nahrávání není k dispozici. 

 Pokud je zvoleno „Lyrics“. 
Editujte existující data, viz strana 83. Krokové nahrávání není k dispozici. 

 Pokud chcete nahrávat Styl (akordické změny a události změn Sekcí), zvolte „Chord“. 
Instrukce o editování již existujících dat, viz strana 83. 
Instrukce o zadávání událostí změn akordů/sekcí v krokovém nahrávání, stiskněte tlačítko [Step Rec] vlevo 
dole, a viz strana 81. 

 

5. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení nahrávky. 
 

Upozornění: 
Nahraná Skladba bude ztracena, pokud vyberete jinou Skladbu nebo vypnete nástroj bez provedení operace Uložení. 
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Nahrávání melodií pomocí krokového nahrávání 
Tato vysvětlení se vztahují na volbu kanálů „Ch1“-„Ch16“ v kroku 4 na straně 77. Se zapnutým tlačítkem [Step Rec] 
vlevo dole, můžete zadávat noty jednu po druhé, pomocí ovladačů uvedených níže. 
 

 
Názvy ovladačů a funkcí 

① Seznam událostí Zobrazuje události, jako jsou noty a výběr Rejstříku, které byly zadány. Detaily viz 
strana 83. 

② Pozice ve Skladbě 
(Takt: Doba: 
Čas) 

Zobrazuje aktuální pozici ve Skladbě. Události, jako jsou noty a výběr Rejstříku, jsou 
zadány se zde uvedenou pozicí. Můžete změnit aktuální pozici pomocí ovladače Data 
dial. 
*Čas: nejmenší jednotka pozice ve Skladbě a délky noty. Čtvrťová nota obsahuje 1920 
časových jednotek. 

③ [/II] (Play/Pause) Přehrává nebo přerušuje přehrávání aktuální Skladby. 

④  (Stop) Zastavuje aktuální Skladbu a vrací jí na začátek. 

⑤ Kurzor Posunuje kurzor v seznamu. 

⑥ Step Rec Zapnutím se zobrazí displej Step Recording, vypnutím se zobrazí displej Step Edit. 

⑦ Rychlost Určuje sílu (hlasitost) zadaného tónu. Lze zadat hodnotu v rozsahu 1 až 127. Čím vyšší 
hodnota, tím vyšší hlasitost. 
Kbd.Vel: aktuální rozlišení síly 
fff: 127 
ff: 111 
f: 95 
mf: 79 
mp: 63 
p: 47 
pp: 31 
ppp: 15 
 

⑧ Délka Určuje rozsah doby (délku tónu) zadávaného tónu.  
 

Tenuto: 99% 
Normal: 80% 
Staccato: 40% 
Staccatissimo: 20% 
Manual: Lze zadat jakkoliv hodnotu. Stiskněte tlačítko [Manual] a zavřete vyskakovací 
okno stiskem tlačítka [OK], pak nastavte čas pomocí otočného ovladače. 

⑨ Typ noty, zobrazení 
noty 

Opakovaným stiskem tlačítka [Note Type] přepínáte mezi typy zobrazení noty 
napravo v pořadí: normální, tečkovaná, triola. Zvolte jeden ze tří typů, pak zvolte 
(zapněte) jedno ze zobrazení noty, se kterým je zadávána. Pokud stisknete zvolené 
zobrazení noty (zapnuté) znovu, bude vložena pauza s odpovídající délkou. 

⑩ Delete Maže určená data. 
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Příklad krokového nahrávání – Melodie 
 

  
 
Poznámka: 
Zde uvedený obrázek je pouze příklad. Protože je notový zápis (vyvolaný přes [MENU] → [Score]) vytvářen z MIDI dat na 
nástroji, nemusí se zobrazit stejně jako v tomto příkladu. Nenotové symboly nebudou zobrazeny, i když je zadáte. 

 
Tato kapitola popisuje instrukce o zadání melodií výše uvedeného notového zápisu pomocí krokového nahrávání. 
Před začátkem si uvědomte následující body: 

 Mějte na paměti, že v tomto příkladu, jeden z kroků vyžaduje podržení klávesy na klaviatuře během 
provádění operace. Věnujte postupu řádnou pozornost. 

 Před provedením níže uvedeného postupu, zvolte požadovaný Rejstřík stiskem tlačítka [VOICE] na vyvolaném 
displeji Voice Selection. I když už byl Rejstřík zvolen, musíte jej zvolit znovu, aby bylo zadáno číslo rejstříku do 
seznamu událostí. Mějte na paměti, že během krokového nahrávání je možné volit pouze Rejstříky a zadávat 
noty. 

 
Poznámka: 
Tlačítko [VOICE] funguje jinak na displeji Step Edit; zde neslouží pro vyvolání displeje Voice Part Setup. 
 

1. Zadejte první a druhou notu se značkou. 
 

1-1 Stiskněte tlačítko [Velocity] a vyberte „f“. 

1-2 Stiskněte tlačítko [Lenght] a vyberte „99% (Tenuto)“. 

1-3 Stiskněte tlačítko [Note Type] jednou nebo dvakrát a vyberte typ „dotted“. 

1-4 Stiskněte čtvrťovou notu  a zapněte ji. 

1-5 Stiskněte klávesu C3. 
 

Je zadána první nota. Nyní zadejte druhou notu. 
 

1-6 Stiskněte tlačítko [Note Type] jednou nebo dvakrát a vyberte typ „normal“. 

1-7 Stiskněte osminovou notu  a zapněte ji. 

1-8 Stiskněte klávesu D3. 
 

Jsou zadány první a druhá nota vázaně. 
 

2. Zadejte další noty a aplikujte staccato. 
 

2-1 Stiskněte tlačítko [Lenght] a vyberte „40% (Staccato)“. 

2-2 Stiskněte čtvrťovou notu  a zapněte ji. 

2-3 Stiskněte po sobě klávesy E3 a F3. 
 

Je dokončen první takt. 
  

Čísla zobrazená v této ilustraci odpovídají 
krokům v níže uvedeném postupu. 
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3. Zadání čtvrťové pomlky. 

Pro zadání pomlky, stiskněte čtvrťovou notu , která byla zapnutá). 
Dejte pozor, abyste se nedotkli noty vícekrát. Došlo by k vícenásobnému vložení pomlky. Pomlky nejsou 
zobrazeny, ale můžete si jejich zadání ověřit pomocí pozice Skladby. 
 

4. Zadejte další noty a svažte je. 
 

4-1 Stiskněte tlačítko [Velocity] a vyberte „mp“. 

4-2 Stiskněte tlačítko [Lenght] a vyberte „80% (Normal)“. 

4-3 Zatímco držíte stisknutou klávesu G3, stiskněte čtvrťovou notu . 
Ještě klávesu G3 nepouštějte. Držte jí během provádění následujících kroků. 

4-4 Zatímco držíte stisknutou klávesu G3, stiskněte klávesu C4. 
Ještě klávesy G3 a C4 nepouštějte. Držte jí během provádění následujících kroků. 

4-5 Zatímco držíte stisknuté klávesy G3 a C4, stiskněte půlovou notu . 

Po stisknutí půlové noty  klávesy uvolněte. 
 
Byl dokončen druhý takt. 

5. Stiskněte tlačítko [■] (Stop) a nastavte Skladbu na začátek, pak pomocí tlačítka [/II] (Play/Pause) si 
poslechněte nově vytvořenou Skladbu. 
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Nahrávání událostí změn akordů/sekcí pomocí krokového nahrávání 
 
Tato vysvětlení se vztahují na volbu „Chord“ v kroku 4 na straně 77. Se zapnutým tlačítkem [Step Rec] vlevo dole, 
můžete zadávat změny akordů/sekcí pro přehrávání Stylu jednu po druhé. 
 

 
Poznámka: 
Audio Part Audio Stylu nelze nahrát. 
 

Názvy ovladačů a funkcí 
① Seznam událostí Zobrazuje události, jako jsou akordy a změny Sekcí, které byly zadány. Detaily viz 

strana 83. 

② Pozice ve Skladbě 
(Takt: Doba: 
Čas) 

Zobrazuje aktuální pozici ve Skladbě. Události, jako jsou akordy a změny Sekcí, jsou 
zadány se zde uvedenou pozicí. Můžete změnit aktuální pozici pomocí ovladače Data 
dial. 
*Čas: nejmenší jednotka pozice ve Skladbě a délky noty. Čtvrťová nota obsahuje 1920 
časových jednotek. 

③ [/II] (Play/Pause) Přehrává nebo přerušuje přehrávání aktuální Skladby. 

④  (Stop) Zastavuje aktuální Skladbu a vrací jí na začátek. 

⑤ Kurzor Posunuje kurzor v seznamu. 

⑥ Step Rec Zapnutím se zobrazí displej Step Recording, vypnutím se zobrazí displej Step Edit. 

⑦ Typy not Zvolte jeden ze čtyř typů délek not pro zadání další události. 

⑧ Delete Maže určená data. 

 

Příklad krokového nahrávání – události Akordické/Sekční 
 

  
 
Tento postup ukazuje jak zadat události změn akordů/sekcí výše uvedeného notového zápisu pomocí krokového 
nahrávání. Před začátkem si uvědomte následující body: 

 Vypněte tlačítko STYLE CONTROL [AUTO FILL IN] na panelu. 

 Zvolte běžný 4 dobý Styl. 
 

Čísla zobrazená v této ilustraci 
odpovídají krokům v níže 
uvedeném postupu. 
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1. Zadejte akordy hlavní sekce A. 

1-1 Stiskněte tlačítko MAIN VARIATION [A]. 

1-2 Stiskněte půlovou notu  a zapněte ji. 

1-3 Zahrajte akordy C, F a G v akordické části klaviatury. 

 

2. Zadejte akordy sekce Break. 

2-1 Stiskněte tlačítko [BREAK]. 

2-2 Stiskněte čtvrťovou notu  a zapněte ji. 

2-3 Zahrajte akordy F a G7 v akordické části klaviatury. 

 

3. Zadejte akordy hlavní sekce B. 

3-1 Stiskněte tlačítko MAIN VARIATION [B]. 

3-2 Stiskněte čtvrťovou notu  a zapněte ji. 

3-3 Zahrajte akord C v akordické části klaviatury. 

 

4. Stiskněte tlačítko [■] (Stop) a nastavte Skladbu na začátek, pak pomocí tlačítka [/II] (Play/Pause) si 
poslechněte nově vytvořenou Skladbu. 

5. Stiskem vypněte tlačítko [Step Rec] pro vyvolání displeje Step Edit. 

6. Stiskněte tlačítko [Expand] v levém horním rohu displeje Step Edit pro konvertování událostí změn 
akordů/sekcí na data Skladby. 
Pomocí kroků 1-3 jsou zadány pouze události, ale zatím nebyla vytvořena data Skladby a part Stylu nemůže 
vytvářet žádný zvuk, i když spustíte přehrávání Skladby po odchodu z displeje MIDI Multi Recording. Proto se 
ujistěte, že stisknete tlačítko [Expand] po dokončení zadávání událostí. Pokud jste ještě neskončili se 
zadáváním, uložte Skladbu pro uchování nahraných událostí a pak pokračujte zadáváním dalších událostí. 
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Editování specifických MIDI událostí v nahraných datech 
 
Toto vysvětlení se aplikuje na krok 4 na straně 77. Na displeji Step Edit můžete editovat určité MIDI události, jako jsou 
data not a výběru Rejstříku, které byly vytvořeny Realtime nahráváním nebo krokovým nahráváním. 
 

 
 

① Cíl editace Určuje cíl editace. 

 Ch1-Ch16: Edituje kanálová data. 

 SysEx: Edituje systémová exkluzivní data aplikovaná na všechny kanály. 

 Lyrics: Edituje data textu skladby. 

 Chord: Edituje události změn akordů/sekcí pro přehrávání Stylu. 

② Expand Je zobrazeno pouze, pokud je zvolena položka „Chord“ uvedená výše, a umožňuje 
konvertovat události změn akordů/sekcí zadaných v krokovém nahrávání na data Skladby. 
Ujistěte se, že funkci provedete po dokončení dat Skladby. Pokud opustíte displej MIDI 
Multi Recording před provedením této funkce, přehrávání Skladby nevytváří žádný zvuk 
partu Stylu. 

③ Seznam událostí Zde jsou zobrazeny události dat Skladby, a lze je editovat. Každý řádek je jedna událost. 
Každou událost můžete vybrat pomocí Kurzoru (⑦) a lze je editovat pomocí otočného 
ovladače. 

 
Zobrazuje pozici události ve Skladbě   Zobrazuje typ události.  Zobrazuje hodnotu události nebo detail 
 

V závislosti na zvoleném cíli (①) se liší zobrazené a editovatelné události. 

 Když je cíl editace jeden kanál z „Ch1“-„Ch16“. 

Note Jednotlivé noty skladby. Včetně názvu noty odpovídající klíči, ve kterém 
byly zahrány, plus hlasitost založenou na síle zahrání, a také délka noty.  

Ctrl (Control 
Change) 

Nastavuje ovládání Rejstříku, jako jsou hlasitost, pan, filtr, hloubka efektu 
(editované v  Mixer) atd. 

Prog 
(Program 
Change) 

Čísla změn MIDI programu pro výběr Rejstříku. 
 

P.Bnd (Pitch 
Bend) 

Data kontinuální změny ladění Rejstříku. 

A.T. (After 
Touch) 

Tato událost je vygenerována, pokud je po stisku klávesy dále aplikován 
tlak na klávesu. 
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 Když je cíl editace nastaven na „SysEx“. 

ScBar (Score 
Start Bar) 

Určuje první takt skladby, kde začínají data Skladby. 

Tempo Určuje hodnotu tempa. 

Time (Time 
Signature) 

Určuje takt. 

Key (Key 
Signature) 

Určuje klíč, stejně tak jako nastavení dur/moll pro notaci zobrazenou na 
displeji. 

XGPrm (XG 
Parametry) 

Umožňuje provádět různá detailní nastavení XG parametrů. Detaily viz 
„MIDI Data Format“ v Seznamu dat na internetu. 

SYS/EX. 
(System 
Exclusive) 

Zobrazuje Systém Exclusive data skladby. Mějte na paměti, že zde 
nemůžete vytvořit nová nebo upravit obsah dat, nicméně můžete mazat, 
vyjmout, kopírovat a vložit data. 

Meta (Meta 
událost) 

Zobrazuje SMF meta události skladby. Mějte na paměti, že zde nemůžete 
vytvořit nová nebo upravit obsah dat, nicméně můžete mazat, vyjmout, 
kopírovat a vložit data. 

 Když je cíl editace nastaven na „Lyrics“. 

Name  Umožňuje zadat název skladby. 

Lyrics Umožňuje zadávat text skladby. 

Codes   CR: Zadává konec řádku v textu. 

 LF: Smaže aktuálně zobrazený text a zobrazí další sadu textů. 

 Když je cíl editace nastaven na „Chord“. 

Style Název Stylu. 

Tempo Nastavení tempa. 

Chord Základní tón akordu, typ akordu, zapnutí basového akordu. 

Sect (Sekce) Sekce Stylu doprovodu (Intro, Main, Fill In, Ending, Break). 

OnOff Stav všech partů (kanálů) Stylu. 

CH.Vol 
(Hlasitost 
kanálu) 

Hlasitost všech partů (kanálů) Stylu. 

S.Vol 
(Hlasitost 
Stylu) 

Celková hlasitost Stylu. 

 

④ Pozice ve 
Skladbě 
(Takt: Doba: 
Čas) 

Zobrazuje aktuální pozici ve Skladbě. Události, jako jsou akordy a změny Sekcí, jsou zadány 
se zde uvedenou pozicí. Můžete změnit aktuální pozici pomocí ovladače Data dial. 
*Čas: nejmenší jednotka pozice ve Skladbě a délky noty. Čtvrťová nota obsahuje 1920 
časových jednotek. 

⑤ [/II] 
(Play/Pause) 

Přehrává nebo přerušuje přehrávání aktuální Skladby. 

⑥  (Stop) Zastavuje aktuální Skladbu a vrací jí na začátek. 

⑦ Kurzor Posunuje kurzor v seznamu. 

⑧ Step Rec Zapnutím se zobrazí displej Step Recording, vypnutím se zobrazí displej Step Edit. 

⑨ Event Filter Vyvolá okno Event Filter umožňující nastavit filtr pro zobrazení pouze požadovaných 
událostí. 

: Zaškrtne všechny události. 

: Zruší zaškrtnutí všech událostí. 

: Invertuje výběr událostí. 

⑩ Multi Select Po zapnutí pak použitím Kurzoru (⑦) můžete zvolit více událostí současně. 

⑪ Cut/Copy/Paste Toto použijte pro kopírování nebo přesun zvolených událostí. 

⑫ Insert Přidá novou událost. 

⑬ Delete Maže určené události. 

⑭ Cancel Zruší editování a obnoví původní hodnotu. 
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Editování pozičních značek Skladby 
 
Tato kapitola pokrývá dvě dodatečné funkce týkající se Značek. Pro základní informace o použití Značek pro skok 
vpřed a přehrávání ve smyčce, viz Uživatelský manuál. 
 

 Skokové Značky 
Značky popsané v Uživatelském manuálu jsou také nazývány jako „Skokové Značky“. V Seznamu dat systémových 
exkluzivních dat (strana 83) jsou zobrazovány jako „SPJ-01“-„SPJ-04“. V Seznamu dat je můžete přemístit na 
libovolnou pozici a také mohou být kopírovány, aby vytvořily identicky číslovanou Značku na jiné pozici. Pokud 
Skladba obsahuje více identicky číslovaných Značek, je poslední z nich brána jako „Značka konce smyčky“. 
 

 Značka konce smyčky 
Značky konce smyčky lze použít pro přidání dalších dat do Skladby, a přidat tak využitelnost. Vytváření Značek 
konce smyčky se provádí v Seznamu dat (a ne na displeji Song Player), jednoduchým kopírováním událostí „SPJ“ 
Skokových značek na jinou pozici ve Skladbě. 

 
Níže uvedené příklady ukazují využití Značek konce smyčky pro použití při přehrávání Skladby na displeji Song Player. 
 
Příklad 1 

 
(1) Pokud je Skladba přehrávána mezi dvěma SPJ-01 body, zapnutím tlačítka [Loop] vytvoří smyčku v přehrávání mezi 

těmito dvěma body. 
(2) Pokud je Skladba přehrávána mezi druhým SPJ-01 a SPJ-02, zapnutím tlačítka [Loop] přehrávání přeskočí zpět na 

první SPJ-01 a vytvoří smyčku v přehrávání mezi dvěma SPJ-01 body. 
 

Příklad 2 

 
(1) Pokud je Skladba přehrávána mezi SPJ-02 a prvním SPJ-01, zapnutím tlačítka [Loop] vytvoří smyčku v přehrávání 

mezi těmito dvěma body. 
(2) Pokud zapnete tlačítko [Loop] a Skladba je přehrávána mezi začátkem Skladby a SPJ-02, vytvoří smyčku v přehrávání 

mezi SPJ-01 a SPJ-02. 
(3) Pokud je Skladba přehrávána mezi SPJ-01 a SPJ-03, zapnutím tlačítka [Loop] přehrávání přeskočí zpět na SPJ-02 a 

vytvoří smyčku v přehrávání mezi SPJ-02 a druhým SPJ-01. 
 
V příkladech výše jsou aktuální data Značek konce smyčky identická s událostí, ze které byly kopírovány, pouze pozice 
zkopírované Značky ji vybavuje jinou funkcí. 
V přehrávání Skladby Značky formátované jako „SPJ-xxxxx“ (xxxxx: jakékoliv znaky kromě 01-04 jsou OK) jsou brány 
jako Značky konce smyčky. Zatímco Seznam událostí v MIDI Multi Recording vám neumožňuje Značky volně 
pojmenovávat, jsou instrukce uvedené doporučené pro vytvoření nových Značek. Nicméně, se sekvenčním softwarem 
na počítači můžete vytvořit nové Značky a přiřadit jim odpovídající názvy. Tímto pojmenováním Značek můžete snadno 
rozlišovat mezi Značkami konce smyčky a Skokovými Značkami v Seznamu událostí. 
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Obsah 
 
Nahrávání vaší hry pomocí Audio Multi Recordingu strana 86 

 Struktura displeje Audio Multi Recording strana 87 
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Konvertování souboru (Import/Export) strana 90 
 Import – Konvertování souboru WAV/MP3 na Vícestopý Audio soubor (.aud) strana 90 
 Export – Konvertování Vícestopého Audio souboru (.aud) na soubor WAV strana 90 

Editování nahraných dat (Vícestopý Audio soubor) strana 91 
 Výběr Vícestopého Audio souboru strana 91 
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 Úprava vyvážení hlasitosti přehrávání strana 92 
 Nastavení počátečního/konečného bodu nahrávání a přehrávání strana 92 

Znovu nahrání Vícestopého Audio souboru strana 94 
 Normální nahrávání – Nahrazení nebo overdubbing všech dat strana 94 
 Punch In/Out nahrávání - Nahrazení nebo overdubbing určité oblasti dat strana 96 
 Bounce nahrávání – Spojení hlavních a podřízených Stop do hlavní stopy strana 99 

 

Nahrávání vaší hry pomocí Audio Multi Recordingu 
 
Díky Audio Multi Recordingu můžete nahrávat vaši hru několikrát pro vytvoření kompletní Skladby. Například, 1) 
nahrání vaší hry do hlavní stopy, a pak 2) nahrání vašeho zpěvu přes mikrofon do podřízené stopy. 
 
Použitelné formáty Vícestopých Audio souborů 

Režim Přípona souboru Dostupné umístění Různé metody 
nahrávání 

Audio Multi Recording 
(Nahrávání a přehrávání) 

.aud (Genos originál: 44.1 
kHz vzorkovací frekvence, 
16 bit rozlišení, stereo) 

Interní uživatelská 
jednotka 

Ano 

 
  

Audio Multi Recorder 
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Struktura displeje Audio Multi Recording 
 
Displej Audio Multi Recording lze vyvolat přes [RECORDING] → Audio [Multi Recording]. 
 

 
 

① New Vyvolání nového prázdného Vícestopého Audio souboru. 

② Menu Vyvolání funkcí nebo nastavení odpovídajících parametrů. 

 Vyvolání displeje Mixer. 

 Dočasná úprava celkové hlasitosti přehrávání Vícestopého Audio souboru (strana 
92). 

 Vyvolání funkcí pro konverzi souboru (Import/Export). 

③ Název souboru Zobrazuje název aktuálního souboru. Stiskem vyvoláte displej pro výběr Vícestopého 
Audio souboru. 

④ Audio pozice Zobrazuje aktuální pozici během nahrávání/přehrávání. Stiskem vyvoláte displej 
s nastavením. 

⑤ Start/End pozice Zobrazuje Start (počáteční) a End (konečnou) pozici během nahrávání/přehrávání. 
Stiskem vyvoláte Start/End Set displej s nastavením. 

⑥ Metronom Zapnutí a vypnutí metronomu. 

⑦ Slider monitoru Kontrola a nastavení úrovně hlasitosti vstupu nahrávání. 

⑧ Ovladač 
Main/Sub stop 

Kontrola a nastavení úrovně hlasitosti jednotlivých stop (strana 92) a určení cílové 
destinace (strana 88). 

⑨ Rec Mode Zobrazuje režim nahrávání. 

⑩ Ovládání 
nahrávání/ 
přehrávání 

Ovládání nahrávání nebo přehrávání. 

⑪ Undo/Redo Zruší nebo obnoví poslední operaci. Detaily viz strana 89. 

⑫ Delete Vymazání stopy. Detaily viz strana 91. 

⑬ Normalize Normalizace stopy. Detaily viz strana 91. 
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Základní postup Audio Multi Recording 
 
Tato kapitola popisuje základní postup při nahrávání Vícestopého Audio souboru. Kroky postupu lze shrnout takto: 1) 
nahrání vaší hry na klaviaturu do Hlavní stopy (Main), 2) nahrání vašeho zpěvu do Podřízené stopy (Sub). 
 
Poznámka: 
Jako jednu nahrávku lze pořídit až 80 minut záznamu. 
 

1. Proveďte potřebná nastavení jako je výběr Rejstříku, Stylu a připojte mikrofon (pokud chcete nahrávat 
zpěv). 

2. Vyvolejte displej Audio Multi Recording přes [RECORDING] → Audio [Multi Recording]. 
 

   
 

3. Stiskněte ikonu  (New) na displeji. 
Tato operace vytvoří nový prázdný Vícestopý Audio soubor pojmenovaný „Audio_M_***.aud“. 
 
Upozornění: 
Data jsou automaticky ukládána do Interní uživatelské jednotky, nicméně můžete chtít si čas od času udělat zálohu 
vašich dat. Nejjednodušší způsob je kopírování. Ale protože kopírování uvnitř adresáře v Uživatelské jednotce není 
možné, musíte si vytvořit novou složku. Detaily viz Uživatelský manuál. 
 

4. Nahrávejte do Hlavní stopy (Main). 

 
    Zobrazuje zvolenou stopu jako cíl 
 

4-1 Ujistěte se, že je jako cíl zvolena Hlavní stopa. 

4-2 Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci nahrávání. 

4-3 Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 

4-4 Po dokončení hry, stiskněte tlačítko [] (Stop) pro zastavení nahrávání. 

4-5 Pro poslech nahrávky stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause). 
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Undo/Redo 
Pokud jste udělali chybu nebo nejste spokojeni s vaší hrou, můžete použít funkci Undo pro vymazání dat a 
zkusit to znovu. 

1. Stiskněte tlačítko [Undo] na displeji. 
Poslední nahrávka, kterou jste udělali, bude vymazána. Pokud chcete operaci obnovit, stiskněte 
tlačítko [Redo] před postupem na krok 2. 

2. Pokračujte krokem 4 v Základním postupu  
 
Dále nahrajte váš zpěv do Podřízené stopy (Sub). Můžete nahrávat zpěv během poslechu Hlavní stopy. 
 

5. Vyzkoušejte zpěv do mikrofonu a nastavte úroveň hlasitosti nahrávky pomocí 
slideru „Monitor“ na displeji. 
Hlasitost nastavte tak, aby nebyla stále v červené části měřáku a nesvítil jeho 
indikátor. Pokud tomu tak je, měli byste snížit úroveň hlasitosti vstupu. 
 

6. Nahrajte Podřízenou stopu (Sub).  

6-1. Stiskněte tlačítko [Rec] odpovídající slideru „Sub“ pro jeho zapnutí. 
Jako cíl je zvolena Podřízená stopa (Sub). 

 
6-2. Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci nahrávání. 

6-3. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 
Ihned po spuštění začněte zpívat spolu se znějící Hlavní stopou. 

6-4. Po dokončení zpěvu, stiskněte tlačítko [] (Stop) pro zastavení nahrávání. 

6-5. Pro poslech nahrávky stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause). 
 

Úprava vyvážená hlasitosti mezi Hlavní a Podřízenou stopou 
Na měřácích a sliderech odpovídajících „Main“ a „Sub“ na displeji můžete upravit hlasitost přehrávání Hlavní a 
Podřízené stopy samostatně. Stiskem tlačítek [Main]/[Sub] je můžete také vypnout. 
 

7. Stiskněte tlačítko [EXIT] pro opuštění displeje Audio Multi Recording. 
Nyní ještě data nebyla zpracována funkcí Export (konverze Vícestopého Audio 
souboru na WAV soubor). Pokud je potřeba provést Export, viz „Export – 
Konvertování Vícestopého Audio souboru (.aud) na soubor WAV“, strana 90. 

 
Poznámka: 
Vícestopý Audio soubor (.aud) lze přehrávat pouze na Genosu. Konvertovat jej na WAV soubor můžete pomocí funkce Export. 

  

Poznámka: 
Současně stiskněte tlačítka 

[DEC] a [INC] pro okamžité 

obnovení hlasitosti nahrávky 

na 90. 

Pokud vyvoláte jiný displej, 

stiskem tlačítka [RECORDING] 

se vrátíte na displej Multi 

Track Recording. 

Poznámka: 
Ujistěte se, že režim 

nahrávání „Rec Mode“ na 

displeji je nastaven na 

„Normal“. 
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Konvertování souboru (Import/Export) 
 

Import – Konvertování souboru WAV/MP3 na Vícestopý Audio soubor (.aud) 
 
Můžete konvertovat audio soubor (.wav/.mp3), jako běžně dostupné samply, smyčky, zvukové efekty atd., na 
Vícestopý Audio soubor (.aud) – což vám umožní práci se dvěma stopami nebo použití různých nahrávacích metod 
nástroje (Bounce, Punch In/Out, atd.). 
 

1. Připojte USB flash paměť obsahující audio soubor ke konektoru USB TO DEVICE. 

2. Vyvolejte displej Audio Multi Recording přes [RECORDING] → Audio [Multi Recording]. 

3. Stiskněte ikonu  (Menu), pak stiskněte tlačítko [Import]. 
Je vyvolán displej Song Selection pro výběr souboru pro konverzi. 
 
Poznámka: 
Čas potřebný pro konverzi na Vícestopý Audio soubor závisí na velikosti audio souboru (.wav/.mp3). 
 
Upozornění: 
Pokud již soubor se stejným názvem existuje, objeví se okno s potvrzením o jeho přepsání. Stiskem tlačítka [Yes] 
zkonvertujete soubor a přepíšete Hlavní stopu. Data Podřízené stopy budou vymazána. 
 

4. Nahrávejte do Hlavní stopy (Main). 
Audio soubor (.wav/.mp3) je zkonvertován na Vícestopý Audio soubor (.aud) a nahrán do Hlavní stopy. Po 
dokončení se ovládání vrátí na displej Audio Multi Recording a je automaticky zvolen importovaný soubor. 
Nyní můžete tento soubor použít s mnoha různými metodami nahrávání. Například, pro nahrávání Podřízené 
stopy, proveďte stejný postup od kroku 6 na straně 89. 

 

Export – Konvertování Vícestopého Audio souboru (.aud) na soubor WAV 
 
Můžete konvertovat Genos Vícestopý Audio soubor (.aud) na audio soubor (.wav/) - což vám umožní přehrávání na 
jiných zařízeních než je Genos, a také na Genosu z USB flash zařízení. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete soubor uložit na USB, připojte USB flash paměť ke konektoru USB TO DEVICE. 

 

1. Vyvolejte displej Audio Multi Recording přes [RECORDING] → Audio [Multi Recording]. 

2. Stiskněte oblast s názvem souboru (strana 87) pro vyvolání displeje Multi Track Audio Selection. 

3. Stiskem zvolte požadovaný soubor, pak stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat na displej Audio Multi Recording. 

4. Stiskněte ikonu  (Menu), pak stiskněte tlačítko [Export]. 
Je vyvolán displej Song Selection pro výběr kam bude soubor uložen. 
 
Poznámka: 
Pokud je Vícestopý Audio soubor prázdný, [Export] není dostupný. 
 

5. Zvolte umístění exportovaného souboru, pak stiskněte tlačítko [Save here]. 
Je vyvoláno okno pro pojmenování (Character Entry). 

6. Zadejte název, pak stiskněte tlačítko [OK] pro export. 
Vícestopý Audio soubor (.aud) je zkonvertován na audio soubor (.wav). Po dokončení se ovládání vrátí na 
displej Audio Multi Recording. 
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Editování nahraných dat (Vícestopý Audio soubor) 
 
Můžete editovat data nahraná pomocí Audio Multi Recordingu. 
 
Upozornění: 
Data jsou automaticky ukládána v interní Uživatelské jednotce, ale možná si chcete vaše data před editací zálohovat. 
Nejjednodušší způsob je kopírování. Ale protože kopírování uvnitř adresáře v Uživatelské jednotce není možné, musíte si 
vytvořit novou složku. Detaily viz Uživatelský manuál. 
 

Výběr Vícestopého Audio souboru (.aud) 
 

1. Vyvolejte displej Audio Multi Recording přes [RECORDING] → Audio [Multi Recording]. 

2. Stiskněte oblast s názvem souboru (strana 87) pro vyvolání displeje Multi Track Audio Selection. 

3. Stiskem zvolte požadovaný soubor, pak stiskněte tlačítko [EXIT] pro návrat na displej Audio Multi Recording. 
 

Normalizace stopy 
 
Normalizace zvyšuje hlasitost nahraného audia na optimální úroveň. Použijte ji pro nastavení hlasitosti audia na 
maximální možnou úroveň, bez zkreslení. Technicky, tato operace skenuje nejvyšší úroveň nahraného souboru, pak 
zvýší hlasitost celého souboru tak, že je nejvyšší špička hlasitosti nastavena na maximální úroveň bez zkreslení. 
Normalizace je vypočítána pro nalezený nejhlasitější signál nalezený v obou signálech stereo nahrávky a stejné 
zesílení je použito pro oba kanály. 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud). 

2. Stiskněte tlačítko [Normalize] pro vyvolání ovládacího okna. 

3. Stiskněte tlačítko [Main]/[Sub] pro výběr stopy pro normalizaci, pak stiskněte tlačítko [OK]. 
 
Zvolená stopa je normalizována. Operaci zrušíte a vrátíte do situace před normalizací stiskem tlačítka [Undo] 
ještě před provedením nějaké další operace s výjimkou přehrávání. 

 

Vymazání stopy 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud). 

2. Stiskněte tlačítko [Delete] pro vyvolání ovládacího okna. 

3. Stiskněte tlačítko [Main]/[Sub] pro výběr stopy pro vymazání, pak stiskněte tlačítko [OK]. 
 
Zvolená stopa je Smazána. Operaci zrušíte a stopu vrátíte zpět stiskem tlačítka [Undo] ještě před provedením 
nějaké další operace s výjimkou přehrávání. 
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Úprava vyvážení hlasitosti přehrávání 
 
Můžete nezávisle upravovat hlasitost přehrávání Hlavní a Podřízené stopy pomocí měřáků a sliderů odpovídajících 
[Main]/[Sub] na displeji. Stiskem tlačítek [Main]/[Sub] můžete také Hlavní a Podřízené stopy vypnout. 
 

 
Poznámka: 
Hlasitost přehrávání jednotlivých stop je ukládáno do Vícestopého Audio souboru, a ovlivňuje jeho opětovné přehrávání nebo 
export souboru. 
 

Dočasná úprava celkové hlasitosti přehrávání Vícestopého Audio souboru 
Pro ovládání celkové hlasitosti přehrávání Vícestopého Audio souboru pro dočasné vyvážení 
s jinými zdroji zvuku (mikrofon, zvuk přehrávaného Stylu, atd.), stiskněte tlačítko [Menu] na 
displeji Audio Multi Recording, pak upravte parametr „Volume“. Tento parametr se do 
Vícestopého Audio souboru neukládá. 
 
 

Nastavení počátečního/konečného bodu nahrávání a přehrávání 
 
Tato funkce vám umožňuje nastavit počáteční (Start) a konečný (End) bod Vícestopého Audio souboru. Tato operace 
není destruktivní, nedojde k žádnému vymazání dat ani od počátku, ani od konce souboru. Počáteční (Start) a konečný 
(End) bod jsou uloženy do Vícestopého Audio souboru a ovlivňují jeho přehrávání, opětovné nahrávání nebo export. 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud). 

2. Stiskněte oblast „Start/End Point“ pro vyvolání ovládacího displeje. 
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3. Zadejte Start/End body. 

3-1. Nastavte pozici přehrávání na Start bod. 

Nastavte pozici přehrávání pomocí ovladačů [/II]/[]/[]/[] na displeji, použijte otočný ovladač 
nebo použijte tlačítka [DEC]/[INC]. 
Pro úpravu bodu během poslechu přehrávání okolo bodu, použijte funkci Nudge. Detaily v „Použití 
funkce Nudge“ níže. 

3-2. Stiskněte [Set] odpovídající „Start“ pro zadání počátečního bodu (Start). 

3-3. Nastavte pozici přehrávání na požadovaný End bod. 
Postupujte stejně jako v kroku 3-1. 

3-4. Stiskněte [Set] odpovídající „End“ pro zadání konečného bodu (End). 
 
Body Start/End jsou zadány na displeji, ale ještě nejsou uloženy v souboru. 
 

4. Stiskněte tlačítko [Audition] pro kontrolu zadaného rozsahu pro přehrávání. 
Audio soubor je přehráván v určeném rozsahu, a ten můžete poslechem zkontrolovat. 
Pro zrušení bodů a ukončení této operace můžete stisknout tlačítko [Cancel]. Změnit polohu jednotlivých bodů 
můžete opakováním korku 3. 

5. Stiskněte tlačítko [OK] pro vlastní zadání bodů Start/End do souboru. 
Nyní jsou body Start/End zadány a uloženy do Vícestopého Audio souboru. 

 

Použití funkce Nudge – Úprava pozice během poslechu přehrávání 
Použitím funkce Nudge můžete poslouchat přehrávání okolo pozice, zatímco pozici lehce posouváte (dokonce 
v jednotkách milisekund). 
 

Pro použití funkce Nudge stiskněte ikonu  nebo . 
 

: Rozsah přehrávané smyčky začíná 500 milisekund před a je až po aktuální pozici v přehrávání. 

: Rozsah přehrávané smyčky začíná v aktuální pozici v přehrávání a je až do 500 milisekund po ní. 
Pozici přehrávání při použití funkce Nudge upravte pomocí []/[] na displeji, použijte otočný ovladač nebo 
použijte tlačítka [DEC]/[INC]. 

Pro vypnutí funkce Nudge stiskněte ikonu  nebo , aby obě ikony byly vypnuté. 
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Znovu nahrání Vícestopého Audio souboru 
 
Můžete znovu nahrát data Vícestopého Audio souboru těmito třemi způsoby. 
 

 Normal: Nahrazení nebo overdubbing všech dat   viz níže 

 Punch In/Out (*):Nahrazení nebo overdubbing určité oblasti dat viz strana 96 

 Bounce: Sloučení Hlavní a Podřízené stopy do Hlavní stopy  viz strana 99 
 
* Punch In/Out nahrávání zahrnuje tři různé režimy podle způsobu spouštění nahrávání: Manuální Punch In/Out, Pedálový Punch 
In/Out a Auto Punch In/Out. 

 
Poznámka: 
Opakované znovu nahrávání dat vede ke zhoršení kvality zvuku. 
 
Upozornění: 
Data jsou automaticky ukládána v interní Uživatelské jednotce, ale možná si chcete vaše data před editací zálohovat. 
Nejjednodušší způsob je kopírování. Ale protože kopírování uvnitř adresáře v Uživatelské jednotce není možné, musíte si 
vytvořit novou složku. Detaily viz Uživatelský manuál. 
 

Normální nahrávání - Nahrazení nebo overdubbing všech dat 
 
Můžete nahradit všechna data stopy Normálním nahráváním nebo smícháním audio dat s již existujícími pomocí 
Normálního nahrávání s umožněným overdubbingem. Normálního nahrávání s umožněným overdubbingem 
nepřidává novou stopu, ale jednoduše smíchá novou nahrávku s existujícími daty. Po ukončení nahrávání budou 
veškerá následující data za tímto bodem vymazána. 
 
Poznámka: 
Pokud máte v úmyslu overdubbovat party do stopy, je dobré udělat první nahrávku jednoduchou. Například můžete nahrát 
pouze rytmický patern (jako je přehrávaný Styl) nebo jednoduchou basovou linku, ke kterým pak přidáte další party. 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud). 

2. Zvolte požadovanou stopu pro znovu nahrávání, stiskem tlačítka [Rec]. 
 

 
 

3. Zvolte režim nahrávání. 

3-1. Nastavte parametr „Rec Mode“ na „Normal“. 

3-2. Nastavte stav boxu „Overdub“. 

 Off: Jednoduše nahraďte všechna data stopy. 

 On: Smíchejte novou nahrávku a existující data ve stopě. 
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4. Cvičte part a zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti nahrávky. 

 Když je Overdub vypnutý (Off): 
Cvičte part a zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti nahrávky pomocí měřáku a slideru „Monitor“. 

 Když je Overdub zapnutý (On): 
Přehrávejte nahranou stopu a cvičte part, který chcete přidat, během přehrávání stopy. Upravte vyvážení 
hlasitosti přehrávání Hlavní a Podřízené stopy (strana 92), upravte nastavení hlasitosti nahrávky pomocí 
měřáku a slideru „Monitor“. Zde nastavená úroveň ovlivňuje nahrávku. 

5. Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci nahrávání. 

6. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 
Hrajte na klaviaturu (nebo zpívejte, atd.) a nahrajte vaše vystoupení. 
 
 

7. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko [] (Stop). 

8. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro poslech nové nahrávky. 
Pokud jste udělali chybu nebo nejste celkově s nahrávkou spokojeni, můžete se nyní vrátit zpět. Stiskněte 
tlačítko [] (Stop), pak stiskněte tlačítko [Undo]. 

 
Poznámka: 
Funkce Audio Multi Recording automaticky jemně redukuje úroveň hlasitosti předchozí stopy. Zabraňuje se tak možnému 
zkreslení. Můžete pak použít funkci Normalize a pro maximalizaci celkové úrovně hlasitosti. Detaily, viz strana 91. 
 

  

Poznámka: 
Zvuk jiné přehrávané stopy 
(nezvolené jako cíl nahrávky) není 
do stopy nahráván. 
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Punch In/Out nahrávání - Nahrazení nebo overdubbing určité oblasti dat 
 
Tato metoda se dá použít pouze u již existujících dat nahrávky. Umožňuje znovu nahrát určitou část již nahraného 
materiálu. Buď můžete původní část nahradit novou nahrávkou pomocí Punch In/Out nahrávání, nebo zachovat 
původní nahrávku a k ní přimíchat novou pomocí Punch In/Out nahrávání s umožněným overdubbingem. Můžete tak 
opravit chybu v nahrávce nebo přidat nové party do původní nahrávky. 
Mějte na paměti, že části před úsekem Punch In/Out a také za ním nejsou znovu nahrávány a jejich data zůstávají 
stejná – ale jsou normálně přehrávány, aby vás uvedli do a z nahrávky. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete znovu nahrávat soubor pomocí Punch In/Out metody, doporučujeme vždy nahrávat pouze jednu část. To proto, že 
funkce Undo/Redo budou fungovat pouze u poslední nahrávky. 

 
 

 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud), 
strana 91. 
 

2. Zvolte požadovanou stopu pro znovu nahrávání, stiskem tlačítka [Rec]. 
 

3. Zvolte režim nahrávání. 
 

3-1. Nastavte parametr „Rec Mode“. 

  Zvolte požadovaný režim Punch In/Out podle toho, jak chcete nahrávání zahajovat. 

 Manual Punch In/Out: Umožňuje manuálně provádět nahrávání Punch In/Out na displeji. 

 Pedal Punch In/Out: Umožňuje manuálně provádět nahrávání Punch In/Out pomocí připojeného 
nožního pedálu připojeného ke konektoru ASSIGNABLE FOOT PEDAL 2. 

 Auto Punch In/Out: Umožňuje automatizovat Punch In/Out nahrávání, určením oblasti pro 
nahrávání předem. 

 

3-2. Nastavte stav boxu „Overdub“. 

 Off: Jednoduše nahraďte určenou oblast dat stopy. 

 On: Smíchejte novou nahrávku a existující data v určené oblasti ve stopě. 
  

Původní data Původní data 

Začátek nahrávky Konec nahrávky 

Znovu nahraná data 
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Určení rozsahu nahrávání v režimu Auto Punch In/Out 
Pokud jako režim nahrávání „Rec Mode“ zvolíte „Auto Punch In/Out“, nastavte rozsah nahrávání a cvičte 
pomocí funkce Rehearsal. 
 
1. Stiskněte oblast „In/Out“ na displeji pro vyvolání displeje pro ovládání. 

 
2. Zadejte body Punch In/Out. 

 
Poznámka: 
Nejmenší možný rozsah nahrávání ve funkci Punch In/Out je 100 milisekund. 
 

2-1. Upravte pozici přehrávání na požadovaný bod Punch In. 

Nastavte pozici přehrávání pomocí ovladačů [/II]/[]/[]/[] na displeji, použijte otočný 
ovladač nebo použijte tlačítka [DEC]/[INC]. 
Pro úpravu bodu během poslechu přehrávání okolo bodu, použijte funkci Nudge. Detaily v „Použití 
funkce Nudge“ (strana 93). 
 

2-2. Stiskněte [Set] odpovídající „In“ pro zadání počátečního bodu Punch In. 
 

2-3. Nastavte pozici přehrávání na požadovaný bod Punch Out. 
Postupujte stejně jako v kroku 2-1. 
 

2-4. Stiskněte [Set] odpovídající „Out“ pro zadání konečného bodu Punch Out. 
 
Jakmile jsou body Punch In/Out zadány, jsou okamžitě uloženy v souboru. 

 
3. Použijte funkci Rehearsal pro cvičení ještě před nahrávání. 

 
3-1. Stiskněte tlačítko [Rehearsal] pro její zapnutí. 

 
3-2. Stiskněte [●] (Rec), pak stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 

Vícestopý Audio soubor je opakovaně přehráván se startem čtyři vteřiny před bodem Punch In až 
čtyři vteřiny za bod Punch Out. Hrajte na klaviaturu (nebo zpívejte, atd.) a cvičte vaše vystoupení. 
V této funkci není nahrávání prováděno. 
 

3-3. Pro zastavení funkce Rehearsal stiskněte tlačítko [] (Stop). 
 
Poznámka: 
Maximální počet opakovaných přehrávání ve funkci Rehearsal je 99. 

 
4. Stiskněte tlačítko [Close] pro návrat na displej Audio Multi Recording. 

 
Poznámka: 
Pokud nepoužíváte funkci Rehearsal, i tak můžete použít režim nahrávání Auto Punch In/Out na displeji Punch 
In/Out. 
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4. Nahrajte určenou část stopy pomocí metody zvolené v korku 3. 

 Manual Punch In/Out: 

4-1 Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci režimu nahrávání. 

4-2 Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 

4-3 Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro spuštění nahrávání (Punch In). 

4-4 Po dokončení nahrávání, stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro ukončení nahrávání (Punch 
Out). 
Přehrávání je pozastaveno a nahrávání jedné oblasti je ukončeno. 

4-5 Stiskněte tlačítko [] (Stop) pro ukončení režimu nahrávání. 
 

 Pedal Punch In/Out: 
Okamžik, ve kterém sešlápnete pedál (připojený ke konektoru ASSIGNABLE FOOT PEDAL 2), je Punch In 
bod a okamžik, kdy pedál uvolníte, je bod Punch Out. 

4-1 Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci režimu nahrávání. 

4-2 Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 

4-3 Sešlápněte a držte sešlápnutý pedál pro spuštění nahrávání (Punch In). 

4-4 Po dokončení nahrávání, uvolněte pedál pro ukončení nahrávání (Punch Out). 
Přehrávání je pozastaveno a nahrávání jedné oblasti je ukončeno. 

4-5 Stiskněte tlačítko [] (Stop) pro ukončení režimu nahrávání. 
 

 Auto Punch In/Out: 

4-1 Stiskněte tlačítko [●] (Rec) pro aktivaci režimu nahrávání. 

4-2 Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění nahrávání. 
Přehrávání začne čtyři vteřiny před bodem Punch In, pak v tomto bodu automaticky začne 
nahrávání a je ukončeno v bodu Punch Out. Přehrávání skončí čtyři vteřiny za bodem Punch 
Out. 

 

5. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro poslech nové nahrávky. 
Pokud jste udělali chybu nebo nejste celkově s nahrávkou spokojeni, můžete se nyní vrátit zpět. Můžete 
stiskem tlačítka [Undo] vrátit nahrávání zpět. 
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Bounce nahrávání – Spojení hlavních a podřízených Stop do hlavní stopy 
 
Můžete spojit data z Hlavní a Podřízené stopy do jedné stopy (Hlavní) pomocí Bounce nahrávání. Tím si uvolníte 
Podřízenou stopu, a můžete jí využít pro další nahrávání partů pomocí Normálního nahrávání. 
 

1. Pro výběr požadovaného souboru proveďte kroky 1-3 v kapitole výběr Vícestopého Audio souboru (.aud) na 
straně 91. 

2. Zvolte režim nahrávání na „Bounce“. 

3. Přehrajte audio part a zkontrolujte a upravte nastavení hlasitosti nahrávky. 
Přehrávejte nahrané stopy a upravte vyvážení hlasitosti přehrávání Hlavní a Podřízené stopy (strana 92), 
upravte nastavení hlasitosti nahrávky pomocí měřáku a slideru „Monitor“. Zde nastavená úroveň ovlivňuje 
nahrávku. 

4. Stiskněte tlačítko [●] (Rec), stiskněte tlačítko [Yes] pro pokračování. 
Pokud nechcete v Podřízené stopě vymazat nahraná data, stiskněte tlačítko [No]. 

5. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro spuštění Bounce nahrávání. 
Všechna data z Hlavní a Podřízené stopy jsou smíchány a nahrány do 
Hlavní stopy. Jakmile skončí přehrávání Hlavní a Podřízené stopy, 
Bounce nahrávání je automaticky zastaveno. 

6. Stiskněte tlačítko [/II] (Play/Pause) pro poslech nové nahrávky. 
Podřízená stopa je nyní prázdná a umožňuje do ní nahrávat další data pomocí Normálního nahrávání. 
 
Pokud nevymažete data nahraná v Podřízené stopě v kroku 4, jsou data Podřízené stopy nahrána v Hlavní i 
Podřízené stopě. Abyste se vyhnuli dvojího přehrávání stejných dat, ztište přehrávání Podřízené stopy stiskem 
tlačítka [Sub] na displeji. 

 
 
 
 
  

Poznámka: 
Pokud během Bounce nahrávání 
hrajete na klaviaturu nebo zpíváte, 
je toto také do Hlavní stopy 
nahráváno. 
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Zákaz obnovení vybraných položek (Registration Freeze) 
 
Funkce Registrační paměti vám umožňuje vyvolat oblíbené panelové nastavení stiskem jednoho tlačítka. Nicméně, 
někdy může nastat situace, kdy budete chtít určité položky zachovat i po přepnutí nastavení Registračních pamětí. 
Například budete chtít vyměnit Rejstříky ale zachovat stejný Styl. Zde se uplatní funkce Freeze. Ta umožní zachovat 
určité položky stejné i po stisknutí jiného tlačítka Registrační paměti. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Regist Freeze]. 
 

 
 

1. Zadejte zaškrtnutí pro požadované položky nebo skupiny, které mají být „zmrazeny“. 
Detaily o tom, které parametry patří do skupiny Freeze, viz Seznam dat (tabulka parametrů) na webu. 

 

2. Nastavte Registration Freeze na „On“ (zapnuto). 
 

Poznámka: 
Funkci Registration Freeze můžete také zapnout stiskem tlačítka [FREEZE]. 

  

Registrační paměť 
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Postupné vyvolávání čísel Registračních pamětí (Registration Sequence) 
 
Pro rychlou změnu panelových nastavení během živého vystupování, umožňuje funkce Registration Sequence v 
tomto nástroji vyvolat až deset nastavení v určeném pořadí, jednoduchým použitím tlačítek ASSIGNABLE nebo 
pomocí pedálu i během hry. 
 

1. Pokud chcete na přepínání Registračních pamětí používat pedál nebo pedály, připojte je k odpovídajícím 
konektorům ASSIGNABLE FOOT PEDAL. 
Instrukce najdete v Uživatelském manuálu. 
 

2. Současným stiskem tlačítek REGIST BANK [-] a [+] vyvolejte displej Registration Bank Selection. 

3. Zvolte požadovanou banku Registrační paměti pro vytvoření sekvence. 
 

4. Vyvolejte displej Registration Sequence přes [MENU] → [Regist Sequence]. 
 

 
 

5. Pokud zamýšlíte pro přepínání čísel Registračních pamětí používat pedál, zde určete, jak bude používán. 
Pedál přiřazený k „Regist+“ použijete pro postup sekvencí vpřed. 
Pedál přiřazený k „Regist-“ použijete pro postup sekvencí vzad.  
 
Pokud chcete pro přepínání čísel Registračních pamětí používat tlačítko ASSIGNABLE, přiřaďte mu na displeji 
vyvolaném přes [MENU] → [Assignable] (strana 125) „Registration Memory +“ nebo „Registration Memory -“. 
 
Poznámka: 
Pedálu můžete také přiřadit i jiné funkce – Punch In/Out (strana 71) a funkce nastavované na displej Assignable (strana 
125). Pokud pedálu přiřadíte více funkcí, mají následující prioritu: Punch In/Out Skladby → Registrační sekvence → funkce 
nastavované na displej Assignable. 

 

6. Vytvořte sekvenční pořadí, ve kterém jsou čísla Registračních pamětí postupně vyvolávána. 
Jednoduše stiskněte tlačítko čísla požadované Registrační paměti n a panelu, pak stiskněte tlačítko [Insert] pro 
vložení zvoleného čísla. 
 

|◄,◄,►,►| Posunuje kurzor. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete posunout kurzor okamžitě na již zadané číslo, stiskněte požadované číslo. 

Replace Nahradí číslo na pozici kurzoru aktuálně zvoleným číslem Registrační paměti. 

Insert Vloží číslo aktuálně zvolené Registrační paměti před pozici kurzoru. 

Delete Vymaže číslo na pozici kurzoru. 

Clear Vymaže všechna čísla v sekvenci. 

 
  

Název aktuální 
Registrační 
paměti 

Zobrazuje čísla 
Registrační paměti, 
v pořadí aktuální 
Registrační sekvence. 



  
Stránka 102 

 
  

 

7. Zvolte, jak se bude sekvence chovat po dosažení konce. 
 

 Stop: Stisk tlačítka ASSIGNABLE nebo sešlápnutí pedálu již nemá žádný efekt. Sekvence je zastavena. 

 Top. Sekvence začíná opět od začátku. 

 Next: Sekvence se automaticky posouvá na další banku Registrační paměti ve stejném adresáři na displeji 
Registration Bank Selection. 

 

8. Zapněte funkci Registrační sekvence („On“). 
Zde vytvořená Registrační sekvence je zobrazena v oblasti Registration Memory Bank na displeji Home. 
Stiskněte tlačítko ASSIGNABLE nebo sešlápněte pedál pro vyzkoušení, zda je nebo není vyvoláno číslo 
Registrační paměti podle pořadí. 

 

9. Stiskněte ikonu  (Save) pro vyvolání displeje File Selection, pak sekvenci uložte jako soubor Banky 
Registrační paměti. 

 

Upozornění 
Uvědomte si, že pokud neprovedete uložení, dojde při změně banky Registrační paměti ke ztrátě dat Registrační sekvence. 
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Vyhledávání souboru Banky Registrační paměti 
 
Můžete rychle najít požadovaný soubor Banky Registračních pamětí z mnoha souborů, pomocí funkce Search. 
 

1. Stiskem ikony  (Search) vyvolejte displej Registration Bank Selection. 
 

2. Stiskněte vyhledávací box pro vyvolání okna pro zadávání znaků. 
 

 
 

3. Zadejte název souboru nebo adresáře (nebo pouze jeho část) pro spuštění vyhledávání. 
Pokud chcete zadat více slov, vložte mezi jednotlivá slova mezeru. 
Poté, co je vyhledávání dokončeno, je zobrazen seznam výsledků vyhledávání. Pokud chcete seznam výsledků 
vymazat, stiskněte tlačítko [Clear]. 
 

4. Pokud chcete zúžit výsledek vyhledávání, stiskněte ikonu  (Filter) a zadejte podmínky vyhledávání do 
boxu. 

 Tag: Zadejte tagy (strana 104) do boxu, nebo stiskem [Existing Tag List] zvolte tagy ze seznamu. Pokud 
chcete zadat více tagů, vložte mezi ně mezeru. 

 Song: Zadejte název Skladby 

 Style: Zadejte název Stylu. 

 Style Tempo: Zadejte rozsah tempa 
 
Pro vymazání podmínky vyhledávání stiskněte tlačítko [Clear], pro vymazání všech podmínek, stiskněte tlačítko 
[All Clear]. 

Stiskem ikony  (Filter) se vrátíte k výsledkům vyhledávání. 
 

5. Ze zobrazeného seznamu výsledků zvolte požadovaný soubor Banky Registrační paměti. 
Stiskem tlačítka [OK] zavřete displej s výsledky a vyvoláte zvolenou Banku z výsledků. Stiskem tlačítka [Cancel] 
zavřete displej s výsledky a vrátíte se zpět na předchozí zvolenou Banku. 
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Přidávání tagů do Banky Registrační paměti pro vyhledávání 
 
Tagy v Bance Registrační paměti napomáhají rychle vyhledat požadované soubory. 
 

1. Zvolte požadovaný soubor Banky Registrační paměti, do které chcete přidat tagy. 

2. Na displeji Registration Bank Selection stiskněte ikonu  (Menu), pak stiskněte tlačítko [Regist bank Tag 
Edit] pro vyvolání displeje ovládání. 

3. Stiskněte tlačítko [New Tag] pro zadání požadovaného textu v okně pro zadávání znaků. 
 

 
 
Pokud jste již zadali jiné tagy do jiného souboru Banky Registrační paměti, tak se existující tagy objeví v tomto 
seznamu a lze je zadat zaškrtnutím. Zobrazení seznamu může určitý čas trvat. 
 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro uložení tagů do souboru Banky Registrační paměti. 
 
  

Seznam 
existujících tagů 
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Import záznamů Music Finderu do Playlistu strana 105 
 
 

Import záznamů Music Finderu do Playlistu 
 
Importováním záznamů Music Finderu použitých u předchozích kláves Yamaha (např. ze série Tyros), můžete použít 
Záznamy v Playlistu Genosu, tak jako se používala funkce Music Finder na těchto nástrojích.  
Detaily o použití funkce Music Finder viz Uživatelský manuál Yamaha kláves, které obsahují požadované Záznamy 
Music Finderu.  
 

1. Ke konektoru [USB TO DEVICE] Genosu připojte USB flash disk obsahující soubor Music Finder (***.mfd). 
 

2. Na displeji Playlist stiskněte název souboru Playlist pro vyvolání displeje Playlist File Selection. 
 

 
 

3. Zvolte požadovaný soubor Music Finder pro vyvolání okna s potvrzením. 
 

4. Stiskem tlačítka [Yes] spustíte import. 
Importované Záznamy Music Finderu budou zkonvertovány do souborů Banky Registrační paměti a uloženy do 
adresáře (se stejným názvem jako má importovaný soubor) v Uživatelské jednotce tohoto nástroje. 
Ve stejný okamžik, bude na USB flash disku vytvořen Playlist konvertovaných souborů Banky Registrační paměti 
(se stejným názvem jako má importovaný soubor). Nastavení Music Finderu jsou zaregistrována do Registrační 
paměti číslo [1] pro každou Banku. 

 
Upozornění 
Pokud adresář se stejným názvem jako soubor Music Finderu již existuje, bude soubor Banky Registrační paměti v tomto 
adresáři přepsán importovanými daty. Abyste se vyhnuli ztrátě důležitých dat, přejmenujte název adresáře nebo soubor Music 
Finderu. 
  

Playlist 
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5. Zapněte tlačítko [OTS LINK] pro umožnění použití importovaných Záznamů stejným způsobem jako u 
originální funkce Music Finder. 
 

 
 

6. Stiskněte název Záznamu na displeji Playlist a načtěte nastavení obsažená v datech Music Finderu. 
 
 

Vyhledávání Záznamů 
Protože jsou data Music Finderu ukládána do Registrační paměti, můžete vyhledávat Záznamy na displeji Registration 
Bank Selection. Klíčová slova a žánr Music Finderu jsou uložena jako tagy. 
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Vytváření mikrofonních nastavení (Mic Setting)  
 
Tato kapitola vysvětluje nastavení parametrů různých efektů, které jsou aplikovány na zvuk mikrofonu. Měli byste 
provést nastavení pro oba typy „Vocal“ i „Talk“ – „Vocal“ je pro zpěv a „Talk“ pro mluvená oznámení mezi skladbami, 
například. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Mic Setting]. 
 
Poznámka: 
Tato nastavení umožňují upravit EQ, šumovou bránu (Noise Gate) a kompresor při volbě „Vocal“. Pro nastavení Panu a nastavení 
Reverbu/Chorusu pro váš zpěv použijte nastavení na displeji Mixer (strana 121). 
 
  Když je zvoleno „Vocal“      Když je zvoleno „Talk“ 

 
 

① Mic Zapíná a vypíná mikrofon. Pokud je nastaveno na „On“, zvuk mikrofonu vstupuje do nástroje. 
 
Poznámka: 
Toto nastavení odpovídá stejnému na displeji Vocal Harmony (strana 110). 

② Přepínač 
Vocal/Talk 

Pokud do mikrofonu zpíváte, přepněte na nastavení „Vocal“. Pokud do mikrofonu mluvíte, 
přepněte na nastavení „Talk“. Umožňuje okamžitě přepínat nastavení mikrofonu v závislosti 
na situaci. Nastavení „Talk“ odpovídá zapnutí tlačítka [TALK] na panelu nástroje. 

③ Hlasitost Upravuje vstupní hlasitost zvuku mikrofonu. Vstupní úroveň je zobrazena napravo. 
 
Poznámka: 
Toto nastavení odpovídá stejnému na displeji Vocal Harmony (strana 110). 

④ 3 Band EQ EQ (Ekvalizér) je procesor, který rozděluje frekvenční spektrum do více pásem, která mohou 
být ztlumena nebo zesílena pro vyladění celkové frekvenční odezvy. Nástroj je vybaven tří 
pásmovým (Low, Mid a High) digitální ekvalizérem pro zvuk mikrofonu. U každého pásma lze 
upravit středovou frekvenci (Hz) a úroveň (dB) pomocí knobů na panelu. 

Mikrofon 
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⑤ Noise Gate Tento efekt vypne vstupní signál mikrofonu, pokud spadne pod určenou úroveň. Tím se 
účinně odstraní nechtěný šum a potřebný signál může procházet. 

On/Off On/Off 

Threshold Upravuje vstupní úroveň signálu, kdy se brána otevře. 

⑥ Compressor Tento efekt udržuje úroveň výstupu, když vstupní signál mikrofonu překročí určenou úroveň. 

On/Off Zapne nebo vypne COMPRESSOR. 

Threshold Upravuje vstupní úroveň signálu, nad kterou je kompresor aplikován. 

Ratio Nastavuje kompresní poměr. Vyšší nastavení vytvářejí více komprimovaný 
zvuk se sníženým rozsahem dynamiky. 

Out Upravuje konečnou výstupní úroveň. 

⑦ Pitch Detect 
(Detekce 
ladění) 
(pouze 
pokud je 
zvoleno 
„Vocal“) 

Umožňuje nastavit, jak je detekováno ladění mikrofonu během zpěvu. 

Voice Range Toto nastavte pro získání přirozené vokální harmonie závislé na vašem hlase. 

 Bass: Nastavení pro hluboké hlasy. Je také vhodný pro vrčení a křik. 

 Alto/Tenor: Nastavení pro středové hlasy. 

 Soprano: Nastavení pro vyšší hlasy. Je také vhodné pro zpěv blízko 
mikrofonu. 

 All Range: Nastavení vhodné pro vokalisty s velkým rozsahem hlasu od 
basu po soprán. 

Response Upravuje rychlost odezvy efektu Vokální Harmonie, nebo jak rychle jsou 
harmonie generovány v závislosti na vašem hlase. 
 
Poznámka: Toto nastavení je efektivní pouze, pokud je jeden nebo oba parametry 
Vocal Harmony „Lead Pitch Detect Speed“ a „Harm Pitch Detect Speed“ nastaven na 
„as Mic Setting“ (strana 113). Jinak je efektivní nastavení parametru Vocal Harmony’s 
Pitch Detect Speed. 

Background 
Noise Cut 

Umožňuje odfiltrovat ruchy, které by interferovaly s detekcí ladění. Nastavení 
„Thru“ šumový filtr vypne. 
 

⑧ Talk Mixing 
(pouze 
pokud je 
zvoleno 
„Talk“) 

Umožňuje provádět nastavení pro mluvení nebo mluvená oznámení mezi skladbami. 

Pan Určuje stereo pozici zvuku mikrofonu. 
 

Reverb  Určuje hloubku efektu reverb aplikovaného na zvuk mikrofonu. 
 

Chorus  Určuje hloubku efektu chorus aplikovaného na zvuk mikrofonu. 
 

Level 
Reduction  

Určuje množství redukce, která bude aplikována na celkový zvuk (kromě 
zvuku mikrofonu) – tím můžete efektivně upravit rovnováhu mezi zvukem 
nástroje a mikrofonu. 

 
Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena. 
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Uložení a vyvolání mikrofonních nastavení 
 
 

 
 
 

Všechna nastavení mikrofonu lze uložit jako jeden soubor stiskem ikony  (Save) na displeji Mic Setting. Do 
Uživatelské paměti nástroje lze uložit až deset těchto souborů. Pro další snadné použití byste měli soubory 
dostatečně dobře pojmenovat. 

Pro vyvolání mikrofonních nastavení stiskněte název nastavení nalevo od ikony  (Save) a pak zvolte požadovaný 
soubor. 
 
Poznámka:  
Pokud chcete uložit mikrofonní nastavení na USB flash disk, uložte jej jako Uživatelský efektový soubor. Proveďte to na displeji 
vyvolaném přes [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, stiskněte [Save] u „User Effect“ pro jeho uložení 
(strana 148). 
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Editace typů vokálních harmonizérů (Vocal Harmony) 
 
Editací parametrů přednastaveného typu Vokálního harmonizéru si můžete vytvořit svůj vlastní typ Vokálního 
harmonizéru.  
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Vocal Harmony]. 
 

1. Vyvolejte displej Vocal Harmony Selection stiskem názvu Vocal Harmony. 

2. Stiskněte tlačítko [Vocal Harmony] pak zvolte požadovaný typ Vokální Harmonizéru. 

3. V závislosti na zvoleném typu Vokálního harmonizéru, editujte odpovídající nastavení podle požadavků. 
 
Poznámka:  
Zkontrolujte, zda je správně připojený mikrofon (viz Uživatelský mikrofon) a nastavení jsou provedena správně (viz strana 
107 zde), ještě před nastavením parametrů zde. 
 

 Když je režim (②) nastaven na „Chordal“ Když je režim (②) nastaven na „Vocoder“ nebo „Vocoder-Mono“ 

 
 

Harmony 
 

① Harmony 
On/Off 

Zapíná a vypíná Vokální harmonizér. Stejné nastavení jako při stisknutí tlačítka [VOCAL 
HARMONY] na panelu. 

② Mode Ačkoliv je automaticky zvolen jeden ze tří režimů při výběru typu Vokálního harmonizéru, 
můžete jej zde změnit. 

Chordal Harmonické tóny jsou určeny následujícími třemi typy akordů: akordy 
zahrané v akordické části klaviatury (se zapnutým tlačítkem [ACMP]), 
akordy zahrané v levé části klaviatury (se zapnutým partem Left) a 
akordy obsažené v datech Skladby (nedostupné, pokud Skladba data 
akordů neobsahuje). 

Vocoder Mikrofonní zvuk vystupuje pomocí tónů hraných na klaviatuře nebo 
přehrávaných tónů Skladby. 

Vocoder-Mono V základu stejné jako Vocoder. V tomto režimu lze přehrávat pouze 
jedno tónové melodie (s prioritou posledního tónu). 

 

  



  
Stránka 111 

 
  

③ Když je režim (②) nastaven na „Chordal“ 

Chord 
Source 

Určuje, která data nebo události Skladby budou použity pro detekci akordů. 

 Off: Nedetekuje akordy v datech Skladby. 

 XF: Jsou použita data akordů definována pomocí XF. 

 1-16: Detekuje data akordů z tónů MIDI kanálu zde určeného. 
 
Poznámka:  
Vokální harmonizér nemusí správně fungovat i přes zde provedená nastavení v závislosti na datech 
Skladby, protože zvolená Skladba nemusí obsahovat akordická data nebo nedostatek dat pro 
detekci akordů. 

Type Určuje, jak jsou harmonické tóny aplikovány na zvuk mikrofonu výběrem jednoho 
z Chordal typů. Skoro všechny typy aplikují harmonické tóny založené na akordech 
určovaných v levé části klaviatury, akordické části klaviatury a z dat Skladby s výjimkou 
těchto typů: 

 ScaleDiatonic: Generuje harmonické tóny založené na základním klíči a typu klíče 
určených na displeji Harmony Assign (⑦), což znamená, že harmonické tóny 
nezávisejí na akordech, ale na diatonické stupnici aktuální tóniny Skladby. 

 Parallel: Přidává tóny k vedoucím tónům (zvuk mikrofonu) s intervalem určeným v ⑥ 
bez ohledu na akordy. 

 
Poznámka:  
„Abv“ v Seznamu Chordal typů značí, že harmonické tóny jsou generovány nad vedoucím tónem 
(zvuk mikrofonu), zatímco „Blw“ značí, že harmonické tóny jsou generovány pod vedoucím tónem. 
 
Více informací o Chordal typech, viz Seznam dat na webových stránkách. 
 

④ Když je režim (②) nastaven na „Vocoder“ nebo „Vocoder-Mono“ 

Song Ch Když je nastaven na 1-16, data tónů (hrané ze Skladby na tomto nástroji nebo 
z připojeného počítače) odpovídajícího kanálu jsou použita na ovládání harmonie. 
Pokud je nastaveno „Off“, pak ovládání harmonie pomocí tónů Skladby vypnuté. 

Part Při nastavení „Mute“ je kanál zvolený výše (pro ovládání harmonie) ztlumen (vypnut) 
během přehrávání Skladby, umožňující znemožnění ovládání určeným kanálem. 

Keyboard  Off: Ovládání harmonie klaviaturou je vypnuto. 

 Upper: Tóny zahrané napravo od bodu dělení (Split point Left) ovládají harmonii. 

 Lower: Tóny zahrané nalevo od bodu dělení (Split point Left) ovládají harmonii. 
 

⑤ Balance Umožňuje nastavit vyvážení mezi hlavním vokálem (zvuk mikrofonu) a zvukem 
vokálního harmonizéru. Zvýšením hodnoty zvyšujete hlasitost Vokálního harmonizéru 
a snižuje hlasitost hlavního vokálu. Pokud je nastaveno L<H63 (L: hlavní vokál, H: 
Vokální harmonizér), zní pouze Vokální harmonizér, pokud je nastaveno L63>, zní 
pouze hlavní vokál. 

⑥ Nastavení 
vyvážení pro 
jednotlivé 
tóny hlavního 
vokálu a 
harmonizéru 

Následující parametry lze upravit pro jednotlivé tóny hlavního vokálu (zvuk 
mikrofonu) a harmonizéru. 

 Transpose: Umožňuje posunout ladění pro jednotlivé tóny hlavního vokálu a 
harmonizéru, avšak hlavního vokál lze posouvat pouze o oktávy. 

Pokud je Chordal typ nastaven na „ScaleDiatonic“, změní se tento parametr na 
Degree, a umožňuje posouvat ladění ve stupních od -3 oktáv (-22 stupňů) – Unisono 
(1 stupeň) – po +3 oktávy (+22 stupňů). 

 Detune: určuje jemné nastavení ladění pro jednotlivé harmonické tóny od -50 
centů po +50 centů. 

 Formant: Určuje nastavení formantů pro jednotlivé harmonické tóny. Čím vyšší 
nastavení tím je vokál více „ženský“. Čím nižší nastavení tím je vokál více 
„mužský“. 

 Pan: určuje stereo pozici pro jednotlivé harmonické tóny. Nastavení 
harmonických tónů do jiné stereo pozice s hlavním vokálem ve středu vytváří 
přirozeně široký stereo zvuk. 
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 Volume: Určuje nastavení hlasitosti pro jednotlivé harmonické tóny. Použijte pro 
relativní vyvážení hlasitosti mezi hlavním vokálem a harmonickými tóny. 

 
Poznámka:  
Pokud je režim Pitch Correct (⑦) vypnutý (Off), pak hlavní vokál není dostupný pro 
transpozici, rozladění a formant parametry. 
 
Poznámka:  
Hodnoty transpozice harmonických tónů jsou dostupné pouze, když je režim (②) nastaven na 
„Chordal“. 
 

⑦ Přiřazení 
harmonie 

Umožňuje nastavit, jak jsou harmonické tóny přiřazeny k hlavnímu vokálu (zvuk 
mikrofonu). Detaily viz Seznam dat na webových stránkách.  

Když je režim (②) nastaven na „Chordal“ 

 Session Table: určuje, jak harmonie znějí, nebo jaký typ akordů bude použit pro 
vytváření harmonií, v závislosti na různých hudebních žánrech. 

Poznámka:  
Tento parametr je dostupný pouze, když je typ Chordal nastaven na jinak než na 
„ScaleDiatonic“ nebo „Parallel“. 
 

 Key Root, Key Type: Když je typ Chordal (③)nastaven na „ScaleDiatonic“, je tento 

parametr dostupný. Harmonické tóny založené na nastaveních zde nezávisejí na 
akordech, ale na diatonické stupnici tóniny aktuální Skladby. 

 

Když je režim (②) nastaven na „Vocoder“ nebo „Vocoder-Mono“ 

 Transpose Mode: určuje množství, o které jsou harmonické party transponovány. 

Nastavení „0“ nevytváří žádnou transpozici, zatímco „Auto“ vytváří automatickou 
transpozici. 

 
  



  
Stránka 113 

 
  

⑦ Detailní 
nastavení 

• Režim Correct Mode: Opravuje ladění hlavního vokálu (zvuk mikrofonu). 
Nastavení “Off ” neopravuje ladění, zatímco “Hard” opravuje ladění přesně. 

• Humanize: Toto nastavení umožňuje vytvářet více přirozené a méně 
„elektronické“ zvuky Vokálního harmonizéru, vkládáním lehkých časových prodlev 
mezi hlavní vokál a vokální tóny. 

Off: Žádný Humanize efekt. 
1: Efekt Humanize je aplikován na Harmony pro vytváření přirozenějšího pocitu, 
s autenticky znějícím rozšiřujícím efektem, jako by zpívalo více lidí. 
2: Efekt Humanize je aplikován na Harmony pro vytváření zřetelnějšího groovu. I 
rychlejší pasáže si udržují rytmický dojem. 
3: Efekt Humanize je aplikován na Harmony tak, aby odrážel způsob, jakým 
hlavní vokál a doprovodné interagují, s hlavním vokálem lehce vpředu, a lehce 
zpožděným timingem. 

• Lead Pitch Detect Speed, Harm Pitch Detect Speed: Určuje, jak rychle je 
detekováno ladění hlavního vokálu a harmonických tónů v reakci na signál z 
mikrofonu. “1” je více pomalý, “4” je standardní, “15” více rychlý, a “as Mic 
Setting” dává prioritu rychlosti v nastavení určeném v Pitch Detect “Response” na 
displeji Mic Setting (strana 108). 

• Harmony Effect: Určuje typ efektu aplikovaného na harmonické tóny přidávané 
k hlavnímu vokálu. 

• Harmony Stability: Určuje stupeň stability, s jakou jsou harmonické tóny 
aplikovány na hlavní vokál. Nastavení “Stable,” dává relativně stabilní zvuk 
s lehkým pohybem harmonie. Nastavení “Dynamic” vede k přidávání pohyblivých 
harmonií podle vstupního zvuku. 

• Lead Vibrato Depth: Toto určuje hloubku vibrata hlavního vokálu. 
• Harm Vibrato Depth: Toto určuje hloubku vibrata harmonického zvuku. 
• Vibrato Speed: Toto určuje rychlost vibrata hlavního vokálu i harmonického 

zvuku. 
• Vibrato Delay: Toto určuje zpoždění vibrata hlavního vokálu i harmonického 

zvuku. 
 
Detaily o těchto parametrech viz Seznam dat na webových stránkách. 

 

Effect 
 

Umožňuje editovat parametry týkající se aplikovaných efektů na tóny Vokálního harmonizéru. 
 

⑧ Effect 
On/Off 

Zapíná a vypíná efekty aplikované na tóny Vokálního harmonizéru. 

⑨ Type Určuje specifický typ vokálního efektu použitého na tóny harmonizéru. Můžete také 
editovat detailní parametry zvoleného typu. Detaily viz Seznam dat na webových 
stránkách.  

⑩ Lead Určuje množství vokálního efektu použité na tóny hlavního vokálu. 

⑪ Harmony Určuje množství vokálního efektu použité na tóny harmonizéru. 

⑫ Reverb Určuje množství reverbu použité na zvuk mikrofonu. Toto nastavení odpovídá nastavení 
na displeji Mixer (strana 121). 

⑬ Chorus Určuje množství chorusu použité na zvuk mikrofonu. Toto nastavení odpovídá nastavení 
na displeji Mixer (strana 121). 

 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro editaci jako originálního typu Vokálního harmonizéru. 
Uložit lze až šedesát různých typů (vokálních a syntezátorových typů). Pro snadnější budoucí použití, byste měli 
použít vystihující pojmenování nastavení. 

 

Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena.  
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Editace typů syntezátorových vokodérů (Vocal Harmony) 
 
Editací parametrů přednastaveného typu Syntezátorového vokodéru si můžete vytvořit svůj vlastní typ 
Syntezátorového vokodéru. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Vocal Harmony]. 
 

1. Vyvolejte displej Vocal Harmony Selection stiskem názvu Vocal Harmony. 

2. Stiskněte tlačítko [Synth Vocoder] pak zvolte požadovaný typ Syntezátorového vokodéru. 

3. V závislosti na zvoleném typu Syntezátorového vokodéru, editujte odpovídající nastavení podle požadavků. 
 
Poznámka:  
Zkontrolujte, zda je správně připojený mikrofon (viz Uživatelský mikrofon) a nastavení jsou provedena správně (viz strana 
107 zde), ještě před nastavením parametrů zde. 

 

 
Harmony 

① Harmony 
On/Off 

Zapíná a vypíná Syntezátorový vokodér. Stejné nastavení jako při stisknutí tlačítka [VOCAL 
HARMONY] na panelu. 

② Carrier Volí zvuk hudebního nástroje, který bude použit jako zdroj (Carrier) pro Syntezátorový 
vokodér. Zdroj slouží jako základní zvuk, podle kterého jsou vokální charakteristiky 
aplikovány. 

③ Song Ch Když je nastaven na jeden z 1-16, data tónů (hraných Skladbou n a tomto nástroji nebo 
přes připojený počítač) odpovídajícího kanálu jsou použity pro ovládání harmonie. Když je 
nastaven na „Off“, je kontrola harmonie daty Skladby vypnutá. 

④ Part Při nastavení „Mute“ je kanál zvolený výše (pro ovládání harmonie) ztlumen (vypnut) 
během přehrávání Skladby, umožňující znemožnění ovládání určeným kanálem. 

⑤ Keyboard  Off: Ovládání harmonie klaviaturou je vypnuto. 

 Upper: Tóny zahrané napravo od bodu dělení (Split point Left) ovládají harmonii. 

 Lower: Tóny zahrané nalevo od bodu dělení (Split point Left) ovládají harmonii. 
 
Poznámka:  
Pokud jsou aplikována nastavení jak pro hru na klaviaturu tak i data Skladby, jsou tato nastavení 
spojena pro ovládání harmonie. 

⑥ Vocoder  Attack: Určuje čas nástupu zvuku Syntezátorového vokodéru. Čím vyšší nastavení, 
tím delší čas. 

 Release: Určuje čas ukončení zvuku Syntezátorového vokodéru. Čím vyšší  

⑦ Formant  Attack: Určuje množství (BPF), o které je hodnota cutoff frekvence (pro vstupní zvuk) 
posunuta. Tímto parametrem lze změnit charakter zvuku Vokodéru. 

 Offset: Upravuje jemně cutoff frekvence všech BPF (pro vstupní zvuk). Tímto 
parametrem lze změnit charakter zvuku Vokodéru 
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⑧ Detailní 
nastavení 

Carrier  Volume: Určuje úroveň hlasitosti pro Carrier pro zvuk vokodéru. 

 Noise: Určuje úroveň šumu, který vstupuje do syntezátorového 
vokodéru. Lze to využít pro zdůraznění zvuku sykavek a ploziv, a 
udělat tak řečové charakteristiky důraznější. 

 Octave: Určuje oktávové nastavení pro Carrier pro zvuk vokodéru. 

HPF (High 
Pass Filter) 

 Freq: Určuje frekvenci ořezání HPF filtru pro vstupní zvuk mikrofonu. 
Nastavením na nízkou hodnotu dojde k minimálnímu zpracování 
vstupního zvuku – tedy je velmi blízký původnímu. Nastavení na vyšší 
hodnoty zdůrazní vyšší frekvence zvuků souhlásek a sykavek (slova 
jsou pak srozumitelnější). 

 Level: Určuje úroveň zvuku mikrofonu vystupující z HPF filtru. 
 

BPF1-10 
(Band Pass 
Filter) 

Určuje jednotlivé výstupní citlivosti pro BPF 1-10 pro vstup Inst (zvuk hry 
na klaviaturu). BPF 1 odpovídá nejhlubšímu Formantu, zatímco BPF 10 
odpovídá nejvyššímu Formantu. 
 
Poznámka:  
V závislosti na nastaveních může dojít ke vzniku zpětné vazby. Dejte pozor 
především při zvyšování hodnot nastavení.  

 

Effect 
Umožňuje editovat parametry týkající se aplikovaných efektů na tóny Syntezátorového vokodéru. 

 

⑨ Effect 
On/Off 

Zapíná a vypíná efekty aplikované na tóny Vokálního harmonizéru. 

⑩ Type Určuje specifický typ efektu použitého na zvuk Syntezátorového vokodéru. Můžete také 
editovat detailní parametry zvoleného typu. Detaily viz Seznam dat na webových 
stránkách.  

⑪ Depth Určuje množství vokálního efektu použité na zvuk Syntezátorového vokodéru. 

⑫ Reverb Určuje množství reverbu použité na zvuk mikrofonu. Toto nastavení odpovídá nastavení 
na displeji Mixer (strana 121). 

⑬ Chorus Určuje množství chorusu použité na zvuk mikrofonu. Toto nastavení odpovídá nastavení 
na displeji Mixer (strana 121). 

 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro editací jako originálního typu Syntezátorového vokodéru. 
Uložit lze až šedesát různých typů (vokálních a syntezátorových typů). Pro snadnější budoucí použití, byste měli 
použít vystihující pojmenování nastavení. 

 

Poznámka:  
Pokud chcete uložit nastavení Vokálního harmonizéru nebo Syntezátorového vokodéru na USB flash disk, uložte jej jako 

Uživatelský efektový soubor. Proveďte to na displeji vyvolaném [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strana 2/2, 

stiskněte [Save] u “User Effect” pro provedení operace uložení (strana 148). 

 

Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena. 
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Obsah 
 
Editace parametrů Filter (Filtr) strana 116 
Editace parametrů EQ (Ekvalizér) strana 117 
Editace parametrů Effect (Efekt) strana 119 

 Editování a uložení nastavení efektu strana 120 
Editace parametrů Effect (Chorus/Reverb) strana 121 

 Editování a uložení nastavení Chorusu/Reverbu strana 121 
Editace parametrů Pan/Volume (Pan/Hlasitost) strana 121 
Editace nastavení Master kompresoru (Kompresor) strana 122 
Blokové schéma strana 124 
 
Co se týká mixážní konsole, Referenční manuál zahrnuje detailní popis všech parametrů, zatímco Uživatelský manuál 
popisuje základní instrukce včetně postupu ukládání. Tento návod nabízí detailnější informace o jednotlivých 
displejích (nebo funkcích) na displeji Mixer vyvolaném přes [MENU] → [Mixer]. 
Záložky volby Partu „Panel1“-„Song9-16“ na horní liště displeje Mixer vám umožňují upravit zvuk jednotlivých 
odpovídajících Partů, zatímco „Master“ umožňuje upravit celkový zvuk celého nástroje. 
 
Poznámka:  
Pokud je zvolena Audio Skladba, nemůžete nastavit parametry týkající se partu nebo kanálů Skladby. 
Poznámka:  
Knoby a slidery se na displeji objeví pouze, když jsou dostupné odpovídající parametry. 
 
Pro vizuální kontrolu toku signálu a konfiguraci Mixu, viz kapitola Blokové schéma na straně 124. 

Editace parametrů Filter (Filtr) 
 
Tato funkce upravuje tonální vlastnosti (jas, atd.) zvuku, ořezáním výstupu o určitou porci frekvencí. Není dostupný, 
pokud zvolíte záložku „Master“ na horní liště displeje Mixer. 

 

 
 

Resonance Umožňuje nastavit úroveň efektu Resonance (strana 42) pro jednotlivé party. Lze jej využít 
v kombinaci s parametrem „Cutoff“ pro dodání dalších vlastností zvuku. 

Cutoff Určuje jas zvuku pro jednotlivé party nastavením frekvence ořezání (strana 42). 

  

Mix 
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Editace parametrů EQ (Ekvalizér) 
 
Ekvalizér (také zvaný „EQ“) je zvukový procesor dělící frekvenční spektrum do několika pásem, která mohou být 
zesílena nebo zeslabena tak, jak potřeba k úpravě celkového frekvenčního rozsahu. Záložky výběru Partu „Panel1“-
„Song9-16“ na horní liště displeje Mixer umožňují upravit nastavení ekvalizéru pro jednotlivé party, zatímco záložka 
„Master“ umožňuje upravit nastavení ekvalizéru pro celý nástroj. 
 

Part EQ – Ekvalizér Partu (při volbě záložky „Panel1“-„Song9-16“) 
 

 
 

 

High Zesiluje nebo zeslabuje pásma výšek ekvalizéru jednotlivých partů. 
 

Low Zesiluje nebo zeslabuje pásma hloubek ekvalizéru jednotlivých partů. 
 

 

Master EQ – Celkový ekvalizér (při volbě záložky „Master“) 
 
Tento nástroj je vybaven prvotřídním osmi pásmovým digitálním ekvalizérem. Díky tomu můžete aplikovat na výstup 
nástroje finální efekt a upravit tak jeho zvuk. Můžete zvolit jeden z pěti přednastavených typů EQ na displeji Master. 
Nebo dokonce můžete vytvořit svá vlastní nastavení úpravou frekvenčních pásem a ty uložit do dvou Uživatelských 
typů Master EQ. 
 
Poznámka:  
Master EQ nelze aplikovat na Audio Skladbu, audio výstup na konektorech AUX IN a na zvuk metronomu. 
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1. Zvolte požadovaný typ Master EQ pro editaci. 

 Flat: Ploché nastavení EQ. Zesílení všech frekvencí je nastaveno na 0dB. 

 Mellow: Měkké a jemné nastavení EQ, u kterých jsou jemně potlačena pásma výšek. 

 Bright: Nastavení EQ pro zesílení úrovně výšek, což dělá zvuk jasnější. 

 Loudness: Čisté nastavení EQ, ve kterém jsou pásma středů a výšek lehce zdůrazněna. To se hodí k hudbě 

s vyšším tempem. 

 Powerfull:  Silné nastavení EQ, u kterých jsou zesíleny všechny frekvence. Lze jej využít například k zesílení 

hudby na večírku atd. 

 User 1/2: Vaše vlastní nastavení EQ uložené v kroku 4. 

 

2. Nastavte Q (šířku pásma) a Center Frequency (střední frekvenci) jednotlivých pásem. 
Dostupný rozsah frekvencí se pro každé pásmo liší. Čím vyšší hodnota Q, tím užší frekvenční pásmo. 
 

3. Upravte úroveň Gain každého z osmi pásem podle potřeby. 
 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro provedení uložení do Uživatelského typu Master EQ. 
Vytvořit a uložit lze až dva Uživatelské typy Master EQ. 

 
Poznámka:  
Pokud chcete uložit nastavení Master EQ na USB flash disk, uložte jej jako Uživatelský efektový soubor. Proveďte to na displeji 
vyvolaném [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strana 2/2, stiskněte [Save] u “User Effect” pro provedení operace 
uložení (strana 148). 
 
Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena. 
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Editace parametrů Effect (Efekt) 
 
Nástroj je vybaven následujícími efektovými bloky. 
 
 Systémové efekty (Chorus, Reverb): Efekty těchto bloků jsou aplikovány na celkový zvuk. Pro jednotlivé Party 

můžete upravit jejich hloubku. To lze nastavit na displeji Chorus/Reverb. 
 Insertion efekty 1-28: Tyto efekty jsou aplikovány pouze na určitý Part. U těchto efektů zvolte typ efektu 

speciálně pro požadovaný part (například Distortion, který by měl být používán pouze na kytarový part). 
 Variation efekty: Tento blok lze použít jak Systémové efekty, tak i Insertion efekty, a můžete mezi nimi 

přepínat. 
 
Tato kapitola popisuje nastavení týkající se Insertion a Variation efektů na displeji Effect. Tento displej není dostupný, 
pokud je zvolena záložka „Master“. 
 

 
 

Insertion Effect Umožňuje přiřadit požadovaný Insertion typ efektu pro jednotlivé party stiskem oblasti nad 
jednotlivými knoby. Pomocí knobů můžete upravit sílu aplikace jednotlivých efektů. 
Pokud chcete přiřadit jednotlivé typy Insertion efektů určeným Partům a zvolit typ Efektu, 
stiskněte tlačítko [Assign Part Setting] v pravém horním rohu této oblasti a proveďte 
potřebná nastavení v okně. 
Přiřaditelné Party pro jednotlivé Insertion efekty jsou tyto: 

 Insertion efekt 1-19: Klávesové Party, kanály Skladby 1-16 

 Insertion efekt 20: Mikrofon, kanály Skladby 1-16 

 Insertion efekt 21-28: Party Stylu (kromě Audio Partu Audio Stylu) 
 

Variation Effect Stiskněte tlačítko [Insertion] nebo [System] pro přepnutí Effect Connection (propojení efektu) 
mezi Insertion efektem a Systémovým efektem, pak stiskněte pravý konce tohoto řádku pro 
výběr požadovaného typu efektu. 
Když je zvolen „System", je tento efekt aplikován na všechny party Skladby a Stylu jako 
Systémový efekt. Když je zvolen „Insertion", je tento efekt aplikován pouze na určený part 
Skladby/Stylu. 
Pro úpravu síly efektu použijte knob odpovídající jednotlivým partům 
 
Poznámka:  
Toto není dostupné, pokud je zvolena záložka „panel1“ nebo „Panel2“ na horní liště displeje Mixer. 
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Editace a uložení nastavení efektu 
 
Můžete upravit nastavení Systémového efektu (Chorus, Reverb), Insertion efektu a Variation efektu. Tato nastavení 
lze uložit jako Uživatelský typ efektu. 
 

1. Na displeji Mixer stiskněte název typu efektu pro vyvolání displeje effect Setting. 
 

 
 

2. Zvolte kategorii (Category) a typ (Type) efektu, pak upravte hodnotu parametru pomocí ovladačů na displeji. 
 

3. Pokud je to nezbytné, stiskněte tlačítko [Detail] pro vyvolání displeje Effect Parameter pro provedení 
dodatečných nastavení. 
Dostupné parametry se liší podle typu efektu. 
 
Poznámka:  
Šedé parametry nelze editovat. 
 

4. Stiskněte ikonu  (Save) pro provedení uložení do Uživatelského typu Master EQ. 
Vytvořit a uložit lze až tři typy pro každý z Reverb, Chorus a Variation efektových bloků, zatímco lze uložit až 
deset typů efektů pro Insertion efektový blok. 

 
Poznámka:  
Pokud chcete uložit nastavení efektu na USB flash disk, uložte jej jako Uživatelský efektový soubor. Proveďte to na displeji 
vyvolaném [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strana 2/2, stiskněte [Save] u “User Effect” pro provedení operace 
uložení (strana 148). 
 
Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena. 
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Editace parametrů Effect (Chorus/Reverb) 
 
Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, Chorus a Reverb jsou Systémové efekty, které jsou aplikovány na celý zvuk 
nástroje. Nejsou dostupné, pokud je zvolena záložka „Master“ na horní liště displeje Mixer. 
 

 
 

Chorus Stiskněte název typu Chorusu vpravo nahoře na tomto řádku pro výběr požadovaného typu Chorusu. 
Po výběru se vraťte na displej Mixer, pak použijte jednotlivé knoby pro úpravu hloubky Chorusu pro 
jednotlivé party. 

Reverb Stiskněte název typu Reverb vpravo nahoře na tomto řádku pro výběr požadovaného typu Reverbu. 
Po výběru se vraťte na displej Mixer, pak použijte jednotlivé knoby pro úpravu hloubky Reverbu pro 
jednotlivé party. 

 

Poznámka:  
Detaily o typech Chorusů a Reverbů viz Seznam dat na webových stránkách.  

 
 

Editace a uložení nastavení Chorusu/Reverbu 
Stejný postup jako na displeji „Effect“ (strana 119). 
 

Editace parametrů Pan/Volume (Pan/Hlasitost) 
 
Můžete upravit Pan (stereo pozici zvuku) a hlasitost jednotlivých Partů. Tento displej není dostupný, pokud je zvolena 
záložka „Master“ na horní liště displeje Mixer. 

 

 
 

① Pan Určuje stereo pozici jednotlivých partů (kanálů). 

② Volume Určuje hlasitost jednotlivých partů nebo kanálů, a umožňuje tak jemně vyvážit hlasitost mezi 
jednotlivými party 
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Editace nastavení Master kompresoru (Kompresor) 
 
Kompresor je efekt běžně používaný pro omezení a zkomprimování dynamiky (hlasitosti) audio signálu. U signálu, 
který se velmi liší v dynamice, jako jsou vokály nebo kytarové party, „zúží“ dynamický rozsah, tím že, tiché zvuky 
udělá hlasitější a hlasité naopak tišší. Spolu s celkovým zesílením hlasitosti vytvoříte silnější a konzistentnější úroveň 
zvuku. 
Tento nástroj je vybaven Master kompresorem (Master Compressor), aplikovaným na celkový zvuk nástroje. Ačkoliv 
máte k dispozici již různá přednastavení kompresoru, můžete úpravou jejich parametrů vytvořit nastavení vlastní. 
Tento displej je dostupný, pouze pokud je zvolena záložka „Master“ na horní liště displeje Mixer. 
 
Poznámka: 
Master kompresor nelze aplikovat na Audio Skladbu, audio výstup na konektorech AUX IN a na zvuk metronomu. 

 

 
 

1. Zapněte kompresor (On). 

2. Zvolte typ Master kompresoru, který chcete editovat. 

 Natural: Přirozené nastavení kompresoru, ve kterém je použit efekt se středním účinkem. 

 Rich: Bohaté nastavení kompresoru, ve kterém jsou optimálně zdůrazněny vlastnosti nástroje. To je dobré 
pro zdůraznění akustických nástrojů, jazzu atd. 

 Punchy: Vysoce přehnané nastavení kompresoru. Dobré pro zdůraznění rockové hudby. 

 Electronic: Nastavení kompresoru, ve kterém jsou optimálně zdůrazněny hudební charakteristiky 
elektronické hudby. 

 Loud: Silné nastavení kompresoru. To je dobré pro zdůraznění energetické hudby, jako jsou rock nebo 
gospel. 

 User1–5: Vaše vlastní nastavení kompresoru uložené v kroku 4. 

3. Editujte parametry týkající se Master kompresoru. 

Compression Parametry jako jsou Threshold (práh), Ratio (poměr) a Soft Knee (postupné nabíhání 
komprese), které jsou dostupné u běžně používaných kompresorů, jsou všechny měněny 
najednou, což umožňuje mírně komprimovat zvuk. 

Texture Dodává přirozený charakter efektu. Čím vyšší nastavení, tím jemnější je. 
 
Poznámka: 
Výsledek je slyšitelnější pokud jej použijete spolu s „Compression“ a „Output“. 

Output Určuje úroveň výstupu. 

 
Indikátor „GR“ zobrazuje Gain Reduction (úroveň komprese), zatímco „Output“ zobrazuje úroveň výstupu 
vzhledem ke zvuku nástroje v reálném čase. 
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4. Stiskněte ikonu  (Save) pro provedení uložení do Uživatelského typu Master kompresoru. 
Vytvořit a uložit lze až pět Master kompresorů. 

 
Poznámka:  
Pokud chcete uložit nastavení Master kompresoru na USB flash disk, uložte jej jako Uživatelský efektový soubor. Proveďte to na 

displeji vyvolaném [MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → strana 2/2, stiskněte [Save] u “User Effect” pro provedení 

operace uložení (strana 148). 

 

Upozornění 
Pokud neprovedete operaci Save (uložení), budou tato nastavení ztracena. 
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Blokové schéma 
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Obsah 
 
Přiřazení funkcí pedálům a panelovým tlačítkům (Assignable) strana 125 

 Přiřaditelné funkce strana 126 
Editování typů přiřazení ovládacím Live knobům a sliderům (Live Control) strana 129 

 Přiřaditelné funkce strana 129 

Přiřazení funkcí pedálům a panelovým tlačítkům (Assignable) 
 
Můžete přiřadit různé funkce pedálům připojeným ke konektorům ASSIGNABLE FOOT PEDAL, a také k ASSIGNABLE 
tlačítkům a [ROTARY/SP ASSIGNABLE] tlačítku na panelu nástroje. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Assignable]. 
 

 
 
Poznámka: 
Jak je uvedeno v Uživatelském manuálu, lze k ASSIGNABLE tlačítkům také přiřadit klávesové zkratky. 
 

1. Stiskem vyberte požadovaný pedál nebo tlačítko. 
 

2. Vyberte funkci, kterou chcete přiřadit pedálu nebo tlačítku. 
Informace o jednotlivých funkcích, viz strany 126-128. 
 
Poznámka: Pedálu můžete přiřadit i jiné funkce – Punch In/Out ve skladbě (strana 66) a ovládání Registračních sekvencí 
(strana 85). Pokud pedálu přiřadíte více funkcí, pořadí priority je toto: Punch In/Out → Registrační sekvence → funkce 
přiřazená zde. 
 

3. Proveďte nastavení zvolené funkce zobrazené na spodu displeje. 
 

4. Pokud je to třeba, nastavte stiskem ikony  (Menu) polaritu pedálu. 
Funkce vypínání a zapínání závisí na typu připojeného pedálu. Například sešlápnutí jednoho pedálu zvolenou 
funkci zapne, zatímco sešlápnutím pedálu vyrobeného jiným výrobcem tuto funkci vypne. Pokud je to třeba 
otočte fungování pedálu. 

  

Nastavení funkcí ovladačů 
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Přiřaditelné funkce 
 
V seznamu níže sloupec „P“ označuje pedály, sloupec „A“ označuje ASSIGNABLE tlačítka, a sloupec „R“ označuje 
[ROTARY/SP ASSIGNABLE] tlačítko. Funkce označené „○“ jsou dostupné pro odpovídající pedály nebo tlačítka. Pro 
funkce označené „*“ použijte pouze nožní ovladač, správnou funkci není možné zajistit nožním spínačem. 

 

P A R Funkce 

○ ○ - Articulation 1-
3 

Když používáte Super Articulation Rejstřík, který má efekt přiřazený k pedálu, můžete 
jej sešlápnutím pedálu vyvolat. Na spodu displeje můžete tuto funkci pedálu zapnout 
nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

○ - - Volume* Umožňuje ovládat hlasitost pedálem. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout 
nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

○ - - Sustain Umožňuje ovládat sustain pedálem. Pokud sešlápnete pedál, všechny tóny zahrané na 
klaviatuře mají delší dozvuk. Uvolnění pedálu okamžitě zastaví (damp) dozvuk všech 
tónů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part 
klaviatury zvlášť. 

○ - - Sostenuto Umožňuje ovládat efekt sostenuto pedálem. Pokud zahrajete tóny nebo akord na 
klávesnici a sešlápnete pedál, dokud držíte klávesy, tak dokud neuvolníte pedál, budou 
tóny znít. Nicméně všechny následující tóny doznívat nebudou. To umožňuje například 
hrát sustain akord a ostatní tóny staccato. Na spodu displeje můžete tuto funkci 
zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 
 
Poznámka: Tato funkce nemá vliv na žádné varhanní Rejstříky a má vliv jen na některé Super 
Articulation Rejstříky. 

○ - - Soft Umožňuje ovládat efekt Soft pedálem. Sešlápnutí pedálu snižuje hlasitost a mění 
zabarvení tónu. To užitečné pouze pro určité Rejstříky. Na spodu displeje můžete tuto 
funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

○ - - Glide Při sešlápnutí pedálu se mění ladění, po uvolnění se vrací zpět. Na spodu displeje 
můžete nastavit následující parametry. 
 

 Up/Down: Určuje, zda je ladění zvyšováno nebo snižováno. 

 Range: Určuje rozsah změny ladění, v půltónech. 

 On Speed: Určuje rychlost změny ladění při sešlápnutí pedálu. 

 Off Speed: Určuje rychlost změny ladění při uvolnění pedálu. 

○ ○ ○ Mono/Poly Přepíná mezi monofonním a polyfonním přehráváním Rejstříku. Na spodu displeje 
můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

○ - - Portamento Portamento efekt (jemný posun mezi tóny) je vytvořen sešlápnutím pedálu. 
Portamento je vytvořeno, pokud jsou tóny zahrány legato (tón je zahrán, zatímco 
předchozí tón je ještě držen). Čas portamenta lze nastavit v displeji mixážní konsole 
(strana 41). Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý 
part klaviatury zvlášť. 
 
Poznámka: Tato funkce má vliv pouze na určité Rejstříky, především na syntetické a některé 
basové Rejstříky. Tato funkce nemá vliv na žádné varhanní Rejstříky, Super Articulation 2 
Rejstříky, a má vliv jen na některé Super Articulation Rejstříky, i když byla k pedálu přiřazena. 

○ - - Pitch Bend* Umožňuje ohýbat ladění tónů nahoru a dolů pomocí pedálu. Na spodu displeje můžete 
nastavit následující parametry. 

 Up/Down: Určuje, zda je ladění zvyšováno nebo snižováno. 

 Range: Určuje rozsah změny ladění, v půltónech. 

○ - - Modulation 
(+), (-)* 

Aplikuje modulační efekt, jako je vibrato na tóny hrané na klaviatuře. Na spodu 
displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

○ ○ ○ Modulation 
(+), (-) (alt) 

Toto je jiná variace efekty Modulation výše, u kterého efekt (wave) je střídavě zapínán 
a vypínán sešlápnutími pedálu. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo 
vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 
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○ ○ ○ Insertion Effect 
On/Off 

Zapíná a vypíná efekt Insertion (strana 119). Na spodu displeje můžete tuto funkci 
zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

○ - - Pedal Control 
(Wah) 

Aplikuje wah efekt na tóny hrané na klaviatuře, když je zapnuté tlačítko [DSP]. Na 
displeji můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 
 
Poznámka: Efekt lze aplikovat pouze na určité Rejstříky. 

○ ○ ○ Organ Rotary 
Slow/Fast 

Přepíná rychlost otáčejícího se reproduktoru (strana 44) mezi „Slow“ (pomalu) a 
„Fast“ (rychle). Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro 
každý part klaviatury zvlášť. 

○ ○ - Kbd Harmony/ 
Arpeggio On/Off 

Stejné jako tlačítko [HARMONY/ARPEGGIO]. 
 

○ - - Arpeggio Hold Pokud je sešlápnutý pedál, přehrávání Arpeggia pokračuje, i když uvolníte klávesy, 
a zastaví se, když pedál uvolníte. Ujistěte se, že je zvolen nějaký typ Arpeggia a je 
zapnuté tlačítko [HARMONY/ARPEGGIO]. 

○ ○ - Right 1-3, Left 
Part On/Off 

Zapíná a vypíná party Right 1, 2, 3 nebo Left. 
 

○ ○ - Left Hold On/Off Stejné jako tlačítko [LEFT HOLD]. 
 

○ ○ - Style Start/Stop Stejné jako tlačítko STYLE CONTROL [START/STOP]. 

○ ○ - Synchro Start Stejné jako má tlačítko [SYNC START]. 

○ ○ - Synchro Stop Stejné jako má tlačítko [SYNC STOP]. 

○ ○ - Intro 1-3 Stejné jako mají tlačítka INTRO [I]-[III]. 

○ ○ - Main A-D Stejné jako mají tlačítka MAIN VARIATION [A]-[D]. 

○ ○ - Fill down Zahraje sekci Fill In, která je automaticky následována předchozí hlavní sekcí 
(tlačítko vlevo). 

○ ○ - Fill Self Zahraje sekci Fill In. 

○ ○ - Fill Break Zahraje Break. 

○ ○ - Fill Up Zahraje sekci Fill In, která je automaticky následována další hlavní sekcí (tlačítka 
vpravo). 

○ ○ - Ending 1-3 Stejné jako mají tlačítka ENDING/rit. [I]-[III]. 

○ - - Half Bar Fill In Během sešlápnutého pedálu a zapnuté funkce „Half Bar Fill In“ a změny Stylu u 
prvního taktu aktuální sekce se spustí další sekce od prostředku s automatickou 
sekcí Fill In. 

○ ○ ○ Fade In/Out  Zapíná a vypíná funkci Fade In/Fade Out u přehrávání Stylu/MIDI Skladby. Na spodu 
displeje lze nastavit následující parametry. 

 Fade In Time: Určuje, jak dlouho potrvá hlasitosti Stylu/Skladby fade in, neboli 
nárůst od minima do maxima (rozsah: 0 – 20.0 sekund). 

 Fade Out Time: Určuje, jak dlouho potrvá hlasitosti Stylu/Skladby fade out, 
neboli pokles od maxima do minima (rozsah: 0 – 20.0 sekund). 

 Fade Out Hold Time: Určuje, jak dlouho je držena hlasitost na 0 po fade out 
(rozsah: 0 – 5.0 sekund). 

○ ○ - Fingered/Fingered 
On Bass 

Pedál alternativně přepíná mezi režimy „Fingered“ a „Fingered On Bass“ (strana 8). 

○ - - Bass Hold Zatímco je sešlápnutý pedál, basový tón doprovodného Stylu je držen i přesto, že 
se mění akordy během přehrávání skladby. Pokud je prstoklad zapnutí na režim „AI 
Full Keyboard“, tato funkce nepracuje. 

○ ○ - Song A Play/Pause Stejné jako tlačítko [/II] (Play/Pause) pro Skladbu A. 

○ ○ - Song B Play/Pause Stejné jako tlačítko [/II] (Play/Pause) pro Skladbu B. 

○ ○ - Metronome 
On/Off 

Zapíná a vypíná metronom. 

○ ○ - VH Harmony 
On/Off 

Zapíná a vypíná „Harmony“ na displeji Vocal Harmony (strana 110). 
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○ ○ - VH Effect On/Off Zapíná a vypíná „Effect“ na displeji Vocal Harmony (strana 113). 

○ ○ - Talk On/Off Stejná funkce jako tlačítka [TALK]. 
 

○ ○ - Score Page+/- Během zastavení přehrávání skladby můžete otočit na další/předchozí stranu 
notace (pokaždé o jednu stránku). 
 

○ ○ - Lyrics Page+/- Během zastavení přehrávání skladby můžete otočit na další/předchozí stranu 
textu skladby (pokaždé o jednu stránku). 
 

○ ○ - Text Viewer Page+/- Můžete otočit na další/předchozí stranu textu (pokaždé o jednu stránku). 
 

- ○ - Registration Memory 
+/- 

Stejné jako tlačítka REGIST BANK [+]/[-]. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete použít pedál pro přepínání Registračních pamětí, použijte funkci 
Registration Sequence (strana 101). 

○ ○ - One Touch Setting 
+/- 

Vyvolá další/předchozí nastavení One Touch Setting. 
 

○ - - Percussion Pedál hraje Rejstřík perkusního nástroje vybraný na spodu displeje (nebo v okně 
vyvolaném stiskem tlačítek „Kit“, „Category“ nebo „Instrument“). V okně Drum 
Kit Instrument Selection můžete také vybrat požadovaný nástroj pomocí 
klaviatury. 
 
Poznámka: 
Pokud zvolíte tento nástroj stiskem klávesy, síla s jakou jste klávesu stiskly, určí hlasitost 
tohoto nástroje. 

○ ○ - Tap Tempo Stejné jako tlačítko [TAP TEMPO]. 
 

- ○ ○ No Assign Není přiřazena žádná funkce. 
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Editování typů přiřazení ovládacím Live knobům a sliderům (Live Control) 
 
Nastavení funkcí pro ovládací Live knoby nebo slidery (zvané „Assign Types“) lze vybrat podle vašich požadavků 
z mnoha různých možností. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Live Control]. 

 
 

1. Stiskem vyberte požadovaný knob nebo slider. 
Dalším stiskem vyvoláte seznam funkcí. 

2. Zvolte funkci pro zvolený knob nebo slider. 
Informace o jednotlivých funkcích, viz strany 129 – 131. 

3. Proveďte potřebná nastavení zvolené funkce zobrazená na spodu displeje. 
Pokud chcete změnit název funkce, který se zobrazuje v okně Live Control (sub displej), stiskněte tlačítko 
[Rename] a zadejte požadovaný název. Použít můžete až 9 znaků. 
Stiskem tlačítka [Reset Value] můžete obnovit všechny hodnoty nastavení funkcí přiřazených jednotlivým 
knobům a sliderům na výchozí nastavení. 

 

Přiřaditelné funkce 
 

Volume Upravuje hlasitost zvolených partů nebo kanálů. Na spodu displeje můžete tuto funkci 
zapnout nebo vypnout pro každý part nebo kanál zvlášť. 

Balance Upravuje vyvážení hlasitosti mezi party A a B. Můžete zvolit, který part připadá A nebo B 
v okně vyvolaném stiskem tlačítka [Balance Setting] na spodu displeje. 

Pan Určuje stereo pozici zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo 
vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

Reverb Upravuje hloubku Reverbu zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout 
nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Chorus Upravuje hloubku Chorusu zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout 
nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Rev&Cho 
(Reverb & Chorus) 

Upravuje hloubku Reverbu i Chorusu zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto 
funkci zapnout nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

EQHighG 
(EQ High Gain) 

Zesiluje nebo zeslabuje pásmo výšek EQ zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto 
funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

EQLowG 
(EQ Low Gain) 

Zesiluje nebo zeslabuje pásmo basů EQ zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto 
funkci zapnout nebo vypnout pro každý part klaviatury zvlášť. 

Cutoff Upravuje cutoff frekvenci filtru zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci 
zapnout nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Resonance Upravuje rezonanci filtru zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout 
nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

  

Přiřazení knobu typ 1 

Přiřazení knobu typ 2 

Přiřazení knobu typ 3 

Přiřazení slideru typ 1 

Přiřazení slideru typ 2 
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Cut&Reso 
(Cutoff & Resonance) 

Upravuje cutoff frekvenci a resonanci filtru zvolených partů. Na spodu displeje můžete 
tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Attack Upravuje délku času, dokud zvolené party nedosáhnou maximální úrovně po zahrání 
klávesy. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part 
zvlášť. 
Poznámka: 
Některé Rejstříky (jako je Piano a E. Piano) nemusejí být ovlivněny zde provedeným nastavením. 

Release Upravuje délku času, dokud zvolené party zcela neztichnou po uvolnění klávesy. Na 
spodu displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Atk&Rel 
(Attack & Release) 

Upravuje Attack a Release zvolených partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci 
zapnout nebo vypnout pro každý part zvlášť. 

Mod(+), Mod(-) 
(Modulation (+), 
Modulation(-)) 

Aplikuje vibrato a další efekty na tóny hrané na klaviatuře. Na spodu displeje můžete tuto 
funkci zapnout nebo vypnout pro každý klávesový part zvlášť. 

Tuning Určuje ladění zvolených klávesových partů. Na spodu displeje můžete tuto funkci zapnout 
nebo vypnout pro každý klávesový part zvlášť. 

Octave Určuje rozsah změn ladění v oktávách pro zvolené klávesové party. Na spodu displeje 
můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý klávesový part zvlášť. 

PBRange 
(Pitch Bend Range) 

Určuje rozsah pro ohýbání tónů (strana 34) zvolených klávesových partů. Na spodu 
displeje můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý klávesový part zvlášť. 

PortaTime 
(Portamento Time) 

Určuje čas portamenta (strana 35) zvolených klávesových partů. Na spodu displeje 
můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout pro každý klávesový part zvlášť. 

HrmArpVol 
(Kbd Harmony/ 
Arpeggio Volume) 

Upravuje hlasitost funkcí Keyboard Harmony nebo Arpeggio. 

ArpVel 
(Arpeggio Velocity) 

Upravuje sílu jednotlivých tónů Arpeggia. Hodnota ve zobrazení Live Control je zobrazena 
jako procentuální hodnota výchozího nastavení pro jednotlivé typy Arpeggia. 

ArpGateT 
(Arpeggio Gate Time) 

Upravuje délku jednotlivých tónů Arpeggia. Hodnota ve zobrazení Live Control je 
zobrazena jako procentuální hodnota výchozího nastavení pro jednotlivé typy Arpeggia. 

ArpUnitM 
(Arpeggio Unit 
Multiply) 

Upravuje rychlost Arpeggia. Hodnota ve zobrazení Live Control je zobrazena jako 
procentuální hodnota výchozího nastavení pro jednotlivé typy Arpeggia. 

RtgRate 
(Style Retrigger Rate) 

Upravuje délku Style Retrigger. Je zobrazeno jako 1, 2, 4, 8, 16 nebo 32 ve zobrazení Live 
Control, což představuje délku not. První část aktuálního Stylu je opakována v určené 
délce. 

RtgOnOff 
(Style Retrigger 
On/Off) 

Zapíná a vypíná funkci Style Retrigger. Při zapnutí je opakováno přehrávání určené části 
Stylu po zahrání akordu. 
Poznámka: 
Funkce Style Retrigger je aplikována pouze na hlavní sekci Stylu. 

RtgOff&Rt 
(Style Retrigger 
On/Off & 
Rate) 

Zapíná a vypíná funkci Style Retrigger a upravuje její délku. Otočením knobem zcela 
doleva funkci vypnete; otočením knobem zcela doprava funkci zapnete a zkracujete její 
délku. 

StyMuteA 
(Style Track Mute A) 

Zapíná a vypíná přehrávání kanálů Stylu. Otočením knobem zcela doleva (nebo 
posunutím slideru dolů) zapnete pouze kanál Rhythm 2 a ostatní kanály jsou vypnuté. 
Otáčením knobem doprava (nebo posouváním slideru nahoru) postupně zapínáte kanály 
v tomto pořadí Rhythm 1, Bass, Chord 1, Chord 2, Pad, Phrase 1, Phrase 2, a všechny 
kanály jsou zapnuté, pokud je knob otočen zcela doprava (nebo slider je zcela nahoře). 

StyMuteB 
(Style Track Mute B) 

Zapíná a vypíná přehrávání kanálů Stylu. Otočením knobem zcela doleva (nebo 
posunutím slideru dolů) zapnete pouze kanál Chord 1 a ostatní kanály jsou vypnuté. 
Otáčením knobem doprava (nebo posouváním slideru nahoru) postupně zapínáte kanály 
v tomto pořadí Chord 2, Pad, Bass, Phrase 1, Phrase 2, Rhythm 1, Rhythm 2, a všechny 
kanály jsou zapnuté, pokud je knob otočen zcela doprava (nebo slider je zcela nahoře). 

VHBalance (VH 
Harmony Balance) 

Nastavuje vyvážení mezi hlavním vokálem a zvukem vokálního harmonizéru. Detaily, viz 
strana 112. 
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VHEffect 
(VH Effect To Lead) 

Upravuje hloubku efektu vokálního harmonizéru na hlavní vokál. 

Tempo 
(Master Tempo) 

Mění tempo aktuálně zvoleného Stylu nebo Skladby. Dostupný rozsah změny tempa 
závisí na zvoleném Stylu/Skladbě. 

--- 
(No Assign) 

Není přiřazena žádná funkce. 
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Základní postup pro MIDI nastavení 
 
V této kapitole můžete provádět MIDI nastavení nástroje. Genos přináší sadu deseti přednastavených šablon 
umožňujících okamžitou a jednoduchou rekonfiguraci nástroje pro určitou MIDI aplikaci nebo externí zařízení. Také si 
tyto vzory můžete upravit a uložit až deset vlastních vzorů do USER paměti.  
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [MIDI]. 
 

 
 

1. Stiskněte box (zobrazený na horní liště displeje), pak zvolte přeprogramovanou MIDI šablonu. 
Pokud jste již vytvořili svůj vlastní vzor a uložili jej do Uživatelské paměti (v krocích 2 a 3 níže), můžete jej také 
zvolit z Uživatelské paměti. 
Detaily o předprogramovaných MIDI šablonách, viz strana 133. 

  

MIDI nastavení 
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2. Pokud chcete, nastavte různé MIDI parametry pro úpravu aktuálního MIDI vzoru zvoleného v kroku 1 na 
odpovídajícím displeji. 

 

 Systém: Nastavení parametrů MIDI systému  strana 134 

 Transmit: Nastavení parametrů týkajících se MIDI vysílání  strana 135 

 Receive: Nastavení parametrů týkajících se MIDI příjmu  strana 136 
 On Bass Note: Umožňuje zvolit MIDI kanál, na kterém budou MIDI data přicházející 

z externího MIDI zařízení použita pro detekování basového tónu pro přehrávání Stylu strana 137 

 Chord Detect: Umožňuje zvolit MIDI kanál, na kterém budou MIDI data přicházející 
z externího MIDI zařízení použita pro detekování akordů pro přehrávání Stylu strana 137 

 External Controller: Umožňuje vybrat funkci přiřazenou k připojenému MIDI kontroléru strana 138 
 

3. Po ukončení editace na jednotlivých displejích, stiskněte tlačítko  (Save) pro uložení MIDI nastavení 
jako vaší originální šablony. 
 
Poznámka:  
Pokud chcete uložit MIDI šablony na USB flash disk, uložte je jako jeden soubor. Proveďte to na displeji vyvolaném přes 
[MENU] → [Utility] → [Factory Reset/Backup] → stránka 2/2, stiskněte [Save] u „MIDI“ pro jeho uložení (strana 148). 
 
 

 Předprogramované MIDI šablony 
 

All Parts Vysílá všechny party včetně klávesových (Main, Layer a Left), s výjimkou partů 
Skladby. 

KBD&STYLE V základu stejný jako „All Parts“ s výjimkou nakládání s klávesovými party. Party 
pravé ruky jsou označeny jako „Upper“ namísto Main a Layer, a part levé ruky je 
označen jako „Lower“. 

Master KBD1, KBD2 
(Master Keyboard) 

V tomto nastavení nástroj funguje jako „master“ keyboard, hrající a ovládající 
jeden nebo více připojených tónových generátorů nebo jiných zařízení (jako je 
počítač/sekvencer). Master KBD1 vysílá zprávy AT (After Touch), zatímco Master 
KBD2 ne (strana 135). 

Clock Ext.A 
(Clock External) 

Přehrávání nebo nahrávání (Skladba, Styl, atd.) se synchronizuje s externími 
MIDI hodinami přes MIDI A port namísto interních MIDI hodin. Tuto šablonu 
byste měli použít, pokud chcete mít tempo (synchronizaci) ovládanou 
z připojeného MIDI zařízení. 

MIDI Accord1 
(MIDI Accordion 1) 

MIDI akordeony umožňují vysílat MIDI data a přehrávat přehrávané tónové 
generátory z kláves a basových a akordových tlačítek akordeonu. Tato šablona 
umožňuje ovládat hru na klávesy a přehrávání Stylu z MIDI akordeonu. 

MIDI Accord2 
(MIDI Accordion 2) 

V zásadě stejná šablona jako „MIDI Accord1“ jen s tím rozdílen, tóny 
akordů/basů, které hrajete levou rukou na MIDI akordeonu, jsou také 
rozpoznávány jako MIDI události. 

MIDI Pedal1 MIDI pedálové zařízení umožňuje ovládat připojené tónové generátory nohou 
(což je především výhodné pro hru jednoduchých basových partů). Tato šablona 
vám umožňuje hrát a ovládat základy akordů v přehrávání Stylu pomocí MIDI 
pedálového zařízení. 

MIDI Pedal2 Tato šablona umožňuje hrát basový part pro přehrávaný Styl pomocí MIDI 
pedálového zařízení. 

MIDI OFF Žádné MIDI signály nejsou vysílány ani přijímány. 
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System – MIDI systémová nastavení 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „System“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133.  
 

Clock 
(Signál) 

Toto nastavení určuje, zda nástroj použije pro synchronizaci své vlastní interní 
hodiny (Internal) nebo signál hodin z externího zařízení (“MIDI A,” “MIDI B,” 
“USB1,” “USB2” a “Wireless LAN”). Normální nastavení je Internal pokud je nástroj 
používán samostatně nebo jako master klaviatura pro ovládání externího zařízení. 
Pokud používáte nástroj s externím sekvencerem, počítačem nebo jiným MIDI 
zařízením, a chcete tato zařízení synchronizovat, nastavte toto nastavení na MIDI 
A, MIDI B, USB1, USB2 nebo Wireless LAN. Ujistěte se, že je externí MIDI zařízení 
správně připojeno a vysílá signál hodin. Pokud je Clock nastaveno na jinou hodnotu 
než Internal, tempo je zobrazeno jako „EXT.“ na hlavním displeji. 

 
Poznámka:  

Pokud je Clock nastaveno na jinou hodnotu než Internal, pak Styl, Skladby, metronom 

a tempo nelze ovládat pomocí panelových tlačítek. 
 
Poznámka: 
Wireless Lan je dostupný, pouze pokud je tato funkce zahrnuta, to závisí na oblasti prodeje 
nástroje. 

Transmit Clock 
(Vysílání signálu) 

Vypíná a zapíná vysílání MIDI signálu (F8). Pokud je nastaveno na Off, nejsou 
vysílána žádná data hodin nebo Start/Stop data i při přehrávání Skladby nebo Stylu. 

Transpose MIDI Input 
(Transpozice MIDI vstupu) 

Určuje, zda jsou transpoziční nastavení nástroje aplikována na tónové události 
přijímané z externího MIDI zařízení. 

Start/Stop Určuje, zda příchozí zprávy FA (start) nebo FC (stop) mají vliv na přehrávání Skladby 
nebo Stylu. 

Local Control 
(Lokální ovládání) 

Zapíná a vypíná lokální ovládání pro všechny party. Pokud je toto nastavení na 
„ON“, pak klaviatura ovládá interní tónový generátor, a interně uložené zvuky jsou 
hrány z klaviatury. Pokud je nastaven na „Off“, poté jsou klaviatura a ovladače 
odpojeny od tónového generátoru, takže hra neprodukuje žádný zvuk. Například, 
toto umožňuje použít externí sekvencer pro přehrávání interních zvuků nástroje a 
klaviaturu nástroje pro nahrávání not do externího sekvenceru a/nebo hru 
externího tónového generátoru. 

System 
Exclusive 
Message 

Transmit Určuje, zda jsou MIDI Systémové exkluzivní zprávy z tohoto nástroje vysílány (On) 
nebo ne (Off). 

Receive Určuje, zda jsou MIDI Systémové exkluzivní zprávy tímto nástrojem přijímány (On) 
nebo ne (Off). 

Chord 
System 
Exclusive 
Message 

Transmit Určuje, zda jsou MIDI akordická exkluzivní data (detekovaný základ a typ akordu) 
z tohoto nástroje vysílány (On) nebo ne (Off). 

Receive Určuje, zda jsou MIDI akordická exkluzivní data (detekovaný základ a typ akordu) 
tímto nástrojem přijímány (On) nebo ne (Off). 
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Transmit – Nastavení MIDI vysílacího kanálu 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „Transmit“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133. Určuje, který MIDI kanál je 
používán pro jednotlivé party, když jsou MIDI data vysílána z nástroje.  
 

 
 

1. Pro jednotlivé party zvolte MIDI vysílací kanál, na kterém budou MIDI data odpovídajícího partu vysílána. 
Nastavení Partů zde zobrazené je stejné jako ve vysvětlení v Uživatelském manuálu s výjimkou dvou níže 
popsaných. 
 

 Upper: Party klaviatury hrané napravo od bodu dělení pro Rejstříky (RIGHT 1, 2 a 3). 

 Lower: Klávesový part hraný nalevo od bodu dělení pro Rejstříky. Nemá na něj vliv zapnutí či vypnutí tlačítka 
[ACMP]. 

 
Poznámka: 
Pokud jsou ke stejnému kanálu přiřazeny různé party. MIDI zprávy jsou sloučeny do jednoho kanálu a výsledkem jsou 
neočekávané zvuky a možná závada v připojeném MIDI zařízení. 
 
Poznámka: 
Přednastavené Skladby nelze vysílat, i když jsou nastaveny správné kanály Skladby (1-16). 

 

2. Stiskněte tlačítko [] pro vyvolání druhé stránky a zvolte MIDI zprávy, které budou vysílány pro jednotlivé 
party. 
Na displeji Transmit/Receive lze nastavit tyto MIDI zprávy. 
 
• Note (Note Events)     strana 83 
• CC (Control Change)    strana 83 
• PC (Program Change)   strana 83 
• PB (Pitch Bend)    strana 83 
• AT (After Touch)    strana 83 

 
  

Tečky odpovídají jednotlivým kanálům (1-16). Krátce blikají 
kdykoliv jsou data vysílána na kanálu(ech). 

Umožňují přepínat mezi dvěma stránkami 
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Receive - Nastavení MIDI přijímacího kanálu 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „Receive“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133. Určuje, které Party jsou 
použity pro jednotlivé MIDI kanály, když jsou MIDI data rozpoznávána nástrojem.  
 

 
 

1. Pro jednotlivé MIDI vysílací kanály zvolte part, na kterém budou MIDI data odpovídajícího kanálu přijímána. 
Při připojení přes USB, lze přijímat MIDI data až 32 kanálů. 
Nastavení Partů zde zobrazené je stejné jako ve vysvětlení v Uživatelském manuálu s výjimkou dvou níže 
popsaných. 
 

 Keyboard: Přijímané tónové zprávy ovládají hru klaviatury nástroje. 

 Extra Part 1-5: Pět partů je extra rezervováno pro příjem a hru MIDI dat. Normálně nejsou tyto party 
používány nástrojem. 

 

2. Stiskněte tlačítko [] pro vyvolání druhé stránky a zvolte MIDI zprávy, které budou přijímány pro jednotlivé 
kanály. 

 
MIDI vysílání/příjem přes USB konektory, bezdrátovou síť a MIDI konektory 
Vztah mezi MIDI konektory, bezdrátovou sítí a [USB TO HOST] konektorem, které lze použít pro vysílání/příjem 
MIDI zpráv na 32 kanálech (16 kanálů x 2 porty), je následující: 
 

 

 
  

MIDI příjem MIDI vysílání 

Tečky odpovídají jednotlivým kanálům (1-16). Krátce blikají 
kdykoliv jsou data přijímána na kanálu(ech). 

Umožňují přepínat mezi dvěma stránkami 
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On Bass Note – Nastavení basového tónu pro přehrávání Stylu přes MIDI 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „On Bass Note“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133. Tato nastavení vám 
umožňují určit basový tón pro přehrávání Stylu, na základě tónových zpráv přijímaných přes MIDI. Zprávy not on/off 
přijímané přes kanály nastavené na „On“, jsou rozeznávány jako basové tóny akordu při přehrávání Stylu a to bez 
ohledu na nastavení [ACMP] nebo bodu dělení. Pokud je nastavení více kanálů na „On“, bude basový tón určen ze 
sloučených dat všech kanálů. 
 

 
 
Stiskněte požadované číslo kanálu pro vložení značky. Dalším stiskem značku odstraníte. 
 

Chord Detect – Nastavení akordu pro přehrávání Stylu přes MIDI 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „Chord Detect“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133. Tato nastavení vám 
umožňují určit typ akordu pro přehrávání Stylu, na základě tónových zpráv přijímaných přes MIDI. Zprávy not on/off 
přijímané přes kanály nastavené na „On“, jsou rozeznávány jako tóny pro určení akordu při přehrávání Stylu a to bez 
ohledu na nastavení [ACMP] nebo bodu dělení. Akordy jsou rozpoznávány v závislosti na typu prstokladu. Pokud je 
nastavení více kanálů na „On“, bude typ akordu určen ze sloučených dat všech kanálů. 
 

 
 
Stiskněte požadované číslo kanálu pro vložení značky. Dalším stiskem značku odstraníte.  
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External Controller – Nastavení MIDI ovladače 
 
Zde uvedená vysvětlení se vztahují na displej „External Controller“ vyvolaný v kroku 2 na straně 133.  
Připojením odpovídajícího MIDI externího zařízení (jako je například MIDI nožní ovladač, počítač, sekvencer nebo 
master keyboard) ke Genosu, můžete snadno ovládat širokou paletu operací nebo funkcí pomocí MIDI zpráv (zprávy 
změny ovládání a zprávy zapnutí/vypnutí tónu) ze zařízení – pro změny nastavení a ovládání zvuku během živého 
vystupování. K jednotlivým zprávám lze přiřadit různé funkce. 
Ujistěte se, že jste nastavili odpovídající MIDI port a kanál na tomto displeji pro ovládání externího MIDI zařízení. 

 
 

1. Zvolte funkce přiřazené jednotlivým číslům změny ovládání nebo číslům tónů. 
 

 
 
Na tomto displeji lze provádět dva typy nastavení: 
 

 CC#7, 1, 2, 3, 4 
MIDI zařízení vysílá zprávy změny ovládání do Genosu, a Genos určuje, jak na ně reaguje (nebo jaký parametr 
se změní). 
Musíte také zvolit part, na který je funkce aplikována. 
 

 Ostatní položky (tj., CC#0/C#-1) 
MIDI zařízení vysílá zprávy čísel tónů ovládání do Genosu, a Genos určuje, jak na ně reaguje (nebo jaká funkce 
je provedena). 
Stejnou funkci lze také provést zasláním odpovídajícího čísla změny na číslo tónu, jak je vidět na displeji. 
Například, číslo změny ovládání 0 odpovídá na číslo tónu C#-1. Čísla změny ovládání 0-63 jsou považovány za 
Off (vypnutí), a 64-127 za On (zapnutí). 
 
Přiřaditelné funkce jsou na stranách 139-141. 

 

2. Zvolte MIDI port, který bude použit pro komunikaci s externím MIDI zařízením. 
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3. Zvolte MIDI kanál, který bude použit pro komunikaci s externím MIDI zařízením. 

4. Připojte MIDI Out konektor externího MIDI zařízení k MIDI In konektoru Genosu podle nastavení výše, pomocí 
MIDI kabelu. 

 

5. Proveďte nezbytná nastavení na externím MIDI zařízení. 

6. Ovládejte externí MIDI zařízení, abyste zkontrolovali, zda můžete správně ovládat Genos z externího MIDI 
zařízení nastaveného v kroku 4. 
Mějte na paměti, že následující dvě nastavení na displeji External Controller jsou pro uložení ne do externího 
MIDI zařízení ale do Genosu jako MIDI šablona (strana 133). 

 Přiřazené páry Číslo tónu/Genos funkce 

 Přiřazené páry Číslo změny ovládání/Změna Genos parametru 
 

Funkce, které reagují na vstup s kontinuální hodnotou 
 

Tyto funkce lze aplikovat na zvolené klávesové party (Right 1-3, Left) nebo party Stylu. 

 

Poznámka: 
Funkce označené „*“ nejsou efektivní pro party Stylu. 

 

No Assign Žádná funkce není přiřazena. 

Modulation Vysílá zprávy Modulation (CC#1). 

Breath Controller*  Vysílá zprávy Breath Controller ( 

Foot Controller* Vysílá zprávy Foot Controller (CC# 

Portamento Time*  Vysílá zprávy Portamento Time ( 

Volume Sends  Vysílá zprávy Volume (CC#7). 

Pan  Vysílá zprávy Pan (CC#10). 

Expression  Vysílá zprávy Expression (CC#11). 

Sustain*  Vysílá zprávy Sustain (CC#64). 

Portamento 

Switch*  

Vysílá zprávy Portamento Switch 

Soft*  Vysílá zprávy Soft (CC#67). 

Resonance  Vysílá zprávy Resonance (CC#71). 

Release Time  Vysílá zprávy Release Time (CC# 

Attack Time  Vysílá zprávy Attack (CC#73). 

Cutoff  Vysílá zprávy Cutoff (CC#74). 

Reverb Send  Vysílá zprávy Reverb (CC#91). 

Chorus Send  Vysílá zprávy Chorus (CC#93). 

 
  



  
Stránka 140 

 
  

Funkce, které reagují na vstup On/Off (zapnuto/vypnuto) 
 

No Assign Žádná funkce není přiřazena. 

Sustain Vysílá zprávy Sustain on/off pro klávesové party. 

Sostenuto Vysílá zprávy Sostenuto on/off pro klávesové party. 

Soft Vysílá zprávy Soft on/off pro klávesové party. 

Portamento Vysílá zprávy Portamento on/off pro klávesové party. 

Modulation (Alt) Right 1–

3, Left 

Aplikuje modulační efekt na part, ve kterém jsou efekty (waveform) střídavě zapínány 

a vypínány pomocí zpráv. 

Articulation 1/2/3 Right 

1–3, Left 

Aplikuje Super Articulation 1, 2 nebo 3 efekt na part. 

Effect Right 1–3, Left, Mic Zapíná a vypíná Insertion efekt aplikovaný na part. 

Kbd Harmony/ Arpeggio 

On/Off 

Stejné jako [HARMONY/ARPEGGIO] tlačítko. 

VH Harmony On/Off Zapíná a vypíná “Harmony” in the Vocal Harmony display on and off 

VH Effect On/Off Zapíná a vypíná “Effect” in the Vocal Harmony display on and off ( 

Talk Stejné jako [TALK] tlačítko. 

Score Page +,- Když je Skladba zastavena, umožňuje se přesunout na další nebo předchozí stránku 

(vždy jen o jednu). 

Lyrics Page +,- Když je Skladba zastavena, umožňuje se přesunout na další nebo předchozí stránku 

(vždy jen o jednu). 

Text Viewer Page +,- Přesouvá na další nebo předchozí stránku (vždy jen o jednu). 

Song A Play/Pause Stejné jako [/II] (PLAY/PAUSE) tlačítko pro Skladbu A. 

Song B Play/Pause Stejné jako [/II] (PLAY/PAUSE) tlačítko pro Skladbu B. 

Style Start/Stop Stejné jako STYLE CONTROL [START/STOP] tlačítko. 

Tap Tempo Stejné jako [TAP TEMPO] tlačítko. 

Synchro Start Stejné jako [SYNC START] tlačítko. 

Synchro Stop Stejné jako [SYNC STOP] tlačítko. 

Intro 1–3 Stejné jako INTRO [I]–[III] tlačítka. 

Main A–D Stejné jako MAIN VARIATION [A]–[D] tlačítka. 

Fill Down Zahraje Fill In sekci, která je automaticky následována hlavní sekcí ihned nalevo. 

Fill Self Zahraje Fill In sekci. 

Fill Break Zahraje Break sekci. 

Fill Up Zahraje Fill In sekci, která je automaticky následována hlavní sekcí ihned napravo. 

Ending 1–3 Stejné jako ENDING/rit. [I]–[III] tlačítka. 

Fade In/Out Zapíná a vypíná funkci Fade In /Fade Out pro přehrávání Stylu/MIDI Skladby. 

Fingered/Fingered Přepíná střídavě mezi režimy “Fingered” a “Fingered On Bass“. 

Bass Hold Umožňuje podržet basový tón Stylu, i když je změněn akord během přehrávání Stylu. 

Percussion 1–3 Zahraje perkusní nástroj. 

Right 1–3, Left Part 

On/Off 

Stejné jako PART ON/OFF tlačítka. 

One Touch Setting +,- Volí další nebo předchozí číslo One Touch Setting. 

One Touch Setting 1-4 Stejné jako ONE TOUCH SETTING [1]–[4] tlačítka. 

Regist Sequence +,- Postupuje nebo se vrací v Registrační sekvenci. 

Regist 1–10 Stejné jako REGISTRATION MEMORY [1]–[10] tlačítka. 
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Transpose +, - Stejné jako TRANSPOSE [+], [-] tlačítka. 

Multi Pad 1–4, Stop Stejné jako PAD CONTROL [1]–[4] and [STOP] tlačítka. 

Song Control SP 1–4, 
Loop 

Stejné jako značky Song Position [1]–[4] a [Loop] na displeji Song Player. 
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Obsah 
 
Nastavení bezdrátové sítě strana 142 

 Režim Infrastructure strana 142 
 Režim Access Point strana 143 

Provádění nastavení data a času strana 144 
 

 

Nastavení bezdrátové sítě 
 
V závislosti na oblasti prodeje je instalována funkce bezdrátové sítě, o její ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → 
[Wireless LAN]. 
Po provedení nastavení bezdrátové sítě můžete propojit Genos s iPhonem nebo iPadem. Obecný návod na ovládání je 
na webových stránkách - “iPhone/iPad Connection Manual”. Tato kapitola zahrnuje pouze ovládání, která se týkají 
pouze Genosu. Informace o kompatibilních chytrých zařízeních a nástroje najdete na stránce: 
https://www.yamaha.com/kbdapps/ 
 

Režim Infrastructure 
 

 
 

① Networks Připojení k bezdrátové síti na displeji: 
Ze seznamu sítí na displeji si zvolte požadovanou síť. U sítě označené ikonou  
budete potřebovat zadat heslo a stiskněte tlačítko [Connect]; u sítě bez hesla 
stačí k připojení její volba. 
Manuální nastavení: 
Stiskněte tlačítko [Other] zobrazené na úplném konci seznamu sítí pro vyvolání 
Manual Setup, pro nastavení SSID, metodu zabezpečení a hesla. Po jejich zadání, 
stiskněte tlačítko [Connect] na displeji Manual Setup pro připojení k síti. 

② Update Networks Aktualizuje seznam sítí na displeji. 

  

Síťová nastavení 
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③ Connect by WPS Připojte nástroj k síti přes WPS. Po stisknutí tlačítka [Yes] ve zobrazeném okně, 
pak během dvou minut stiskněte tlačítko WPS na vašem přístupovém bodu. 
 
Poznámka: 
Ujistěte se, že váš přístupový bod podporuje WPS. Potvrzení a změny v nastavení 
přístupového bodu najdete v jeho návodu. 

④ Initialize Obnovuje tovární nastavení pro připojení. 

⑤ Detail Slouží pro nastavení detailních parametrů, jako je IP adresa. Po nastavení 
stiskněte tlačítko [OK]. 

⑥ Mode Přepíná do režimu Access Point. 

 
Když je připojení úspěšné, je na vrchu displeje zobrazena zpráva „Connected“ a je zobrazena jedna z níže uvedených 
ikon, která značí sílu signálu. 

 

                                        

 
 
Když je Genos v režimu Infrastructure a je nastavena síť, je bezdrátová síť automaticky připojena pouze v těchto 
případech. 

 Při zapnutí nástroje 

 Při zobrazení displeje Wireless LAN 

 Při zobrazení displeje Time 
 
Pokud dojde ke ztrátě připojení, vyvolejte displej Wireless LAN přes [MENU] → [Wireless LAN]. 
 
 

Režim Access Point 
 

 
 

① Initialize Obnovuje tovární nastavení pro připojení. 

② Detail Slouží pro nastavení detailních parametrů.  

 Strana 1/3: Nastavuje SSID, metodu zabezpečení, heslo a kanál. 

 Strana 2/3: Nastavuje IP adresu a další odpovídající nastavení. 

 Strana 3/3: Nastavuje Host name, nebo zobrazuje adresu MAC, atd. 

③ Mode Přepíná do režimu Infrastructure. 
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Provádění nastavení data a času 
 
Můžete nastavit datum a čas na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Time]. Čas je zobrazen v horním pravém rohu 
displeje Home. 
 

 
 

① Date Nastavuje datum. 

② Time Nastavuje čas. 

③ Set Automatically Pokud zaškrtnete, jsou datum a čas automaticky nastaveny po připojení nástroje 
k síti. 
Dostupné pouze s aktivní funkcí bezdrátové sítě a v režimu bezdrátové sítě 
Infrastructure (strana 142). 

④ Time Zone Volí časové pásmo. 

⑤ Daylight Saving 
Time 

Zapíná a vypíná letní čas. 

 
Když je Genos v režimu bezdrátové sítě Infrastructure, je na vrchní části displeje zobrazen stav připojení, stejně jako na 
displeji Wireless LAN. 
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Obsah 
 
Speaker/Connectivity (Reproduktor/Připojení) strana 145 
Display/Touch Screen (Displej/Dotykový displej) strana 146 
Parametr Lock (Uzamknutí parametru) strana 146 
Storage – Formátování disku strana 146 
System – Systémová nastavení strana 147 
Factory Reset/Backup (Tovární nastavení/Zálohování) strana 147 

 Factory Reset – Obnovení továrních programových nastavení strana 147 
 Backup/Restore – Uložení a vyvolání Všech dat a nastavení jako jeden soubor strana 148 
 Setup Files – Ukládání a načítání strana 148 

 
 
Tato kapitola popisuje obecná nastavení celého nástroje, a také detailní nastavení určitých funkcí. Také popisuje 
funkce obnovení nastavení a ovládání paměti médií, jako je formátování disku. 
Ovládací displej lze vyvolat přes [MENU] → [Utility]. 
 

 
 

Speaker/Connectivity (Reproduktor/Připojení) 
 
 

Speaker Určuje, jak zvuk vystupuje do připojené volitelné sady ozvučení GNS-MS01. 

 Headphone Switch: Reproduktory normálně znějí, ale jsou vypnuty při připojení 
sluchátek ke konektoru [PHONES]. 

 On: Reproduktory znějí vždy. 

 Off: Reproduktory jsou vypnuté. Zvuk nástroje můžete slyšet pouze přes připojená 
sluchátka nebo externí zařízení připojené přes konektory AUX OUT. 

Digital Out Level Upravuje úroveň výstupní hlasitosti na konektoru [DIGITAL OUT]. 

  

Nástroje 
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Display/Touch Screen (Displej/Dotykový displej) 
 

Display Time Stamp Určuje, zda je časová známka souboru zobrazena na záložce User na displeji File 
Selection. 
 
Poznámka: 
Čas lze nastavit na displeji vyvolaném přes [MENU] → [Time]. Detaily viz strana 144. 

Pop-Up 
Displej Time 

Určuje, za jaký čas se zavřou vyskakovací okna. Vyskakovací okna jsou otevřena po 
stisku tlačítek, jako jsou TEMPO, TRANSPOSE nebo UPPER OCTAVE atd. Pokud je 
zde zvoleno „Hold“, je vyskakovací okno zobrazeno, dokud nestisknete tlačítko [x]. 

Transition 
Effect 

Zapíná a vypíná efekt Transition, který je aplikován při změně displeje. 

Touch 
Screen 

Sound Určuje, zda dotyk displeje vyvolá zvuk kliknutí či ne. 

Calibration Umožňuje kalibrovat displej, pokud nereaguje správně na vaše dotyky. (Běžně tuto 
operaci nepotřebujete, protože je displej kalibrován v továrně.) Dotykem zde 
vyvoláte displej Calibration, pak vždy stiskněte střed zobrazených značek (+). 

Brightness LED Upravuje jas podsvícených tlačítek. 

 

Parametr Lock (Uzamknutí parametru) 
 
Tato funkce se používá pro „uzamknutí“ určitých parametrů (efekt, bod dělení, atd.) aby bylo možné je zvolit pouze 
pomocí panelových ovladačů – jinými slovy, namísto aby je bylo možné vyvolat z Registrační paměti, OTS, Playlistu 
nebo Skladby a sekvenčních dat. 
Uzamknutí požadované skupiny parametrů provedete stiskem boxu a jeho zaškrtnutím. Dalším stiskem boxu 
parametry odemknete. 
 
Poznámka: 

Detaily o tom, které parametry patří, do které skupiny viz Seznam dat na webových stránkách. 

 

Storage – Formátování disku 
 
Umožňuje provést operaci formátování nebo zkontrolovat kapacitu paměti (přibližná hodnota) interního Uživatelského 
disku nebo USB flash disku připojeného ke konektoru [USB TO DEVICE]. 
 
Pro formátování interního Uživatelského disku nebo USB flash disku, stiskněte název požadovaného disku v seznamu 
zařízení, pak stiskněte tlačítko [Format]. 
 
Upozornění: 

Formátování vymaže všechna existující data. Ujistěte se, že Uživatelský disk nebo USB flash disk, které chcete formátovat, 
neobsahuje důležitá data. Postupujte opatrně, především pokud připojujete více USB flash disků. 
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System – Systémová nastavení 
 

 

VERSION Zobrazuje verzi firmware tohoto nástroje. 
Yamaha může bez předchozího upozornění čas od času vydat aktualizaci firmwaru 
s vylepšeními funkcí a využití. Abyste nástroj plně využili, doporučujeme vždy aktualizovat 
n a nejnovější verzi firmwaru. Aktuální firmware si můžete stáhnout z této adresy: 
http://download.yamaha.com/ 

Hardware ID Zobrazuje hardware ID tohoto nástroje. 

Legal Notices Stiskem zobrazíte Právní upozornění. 

Copyright Stiskem zobrazíte informace o autorských právech. 

Language Nastavuje jazyk použitý při zobrazení manu na displejích a zpráv. Stiskem zobrazíte seznam 
dostupných jazyků, ze kterého si můžete požadovaný zvolit. 

Owner Name Můžete zadat své jméno, které je zobrazeno na úvodním displeji při zapnutí nástroje. 
Stiskem vyvoláte okno pro zadávání znaků, zde zadejte své jméno.  

Auto Power Saving Umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí funkce Auto Power Saving sníží jas zobrazení Live 
Control (sub displej). Stiskem vyvoláte seznam nastavení, pak zvolte požadované. Funkci 
vypnete volbou „Disabled“. 

Auto Power Off Umožňuje nastavit čas, po jehož uplynutí funkce Auto Power Off vypne nástroj. Stiskem 
vyvoláte seznam nastavení, pak zvolte požadované. Funkci vypnete volbou „Disabled“. 

 
 

Factory Reset/Backup (Tovární nastavení/Zálohování) 
 

Factory Reset – Obnovení továrních programových nastavení 
 

Na straně 1/2 zaškrtnutím vyberte požadované parametry, pak stiskněte tlačítko [Factory Reset] pro obnovení 

nastavení zvolených parametrů. 

System Obnovuje parametry System Setup na původní tovární nastavení. Viz tabulka Parameter Chart 
v Seznamu dat, kde najdete detaily o tom, které parametry paří do skupiny System Setup. 

MIDI Obnovuje MIDI nastavení včetně MIDI šablon uložených v Uživatelské paměti na původní tovární 
nastavení. 

User Effect Obnovuje nastavení Uživatelských efektů včetně následujících dat na původní tovární nastavení. 

 Typy uživatelských efektů (strana 120) 

 Typy uživatelských Master ekvalizérů (strana 117) 

 Typy uživatelských Master kompresorů (strana 122) 

 Typy uživatelských Vokálních harmonizérů/Syntezátorových vokodérů (strana 110, 114) 

 Uživatelská nastavení mikrofonu (strana 107) 

Registration Vypíná všechny indikátory REGISTRATION MEMORY [1]–[10], ukazující, že není zvolena žádná 
Registrační paměťová banka, i když jsou všechny soubory bank zachovány. V tomto stavu můžete 
vytvořit nastavení Registračních pamětí z aktuálních panelových nastavení. 

Favorite Vymaže všechny Styly a Rejstříky ze záložky Favorite (Oblíbené, strana 7) na displeji File 
Selection. 

Live Control Obnovuje všechna nastavení na displeji Live Control (strana 129) na původní tovární nastavení. 
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Backup/Restore – Uložení a vyvolání Všech dat a nastavení jako jeden soubor 
 
Na straně 2/2 můžete zálohovat všechna data v Uživatelské jednotce (kromě Expansion Rejstříků/Stylů) a také 
všechna nastavení nástroje do USB flash disku jako jeden soubor pojmenovaný „Genos.bup“. 
Před vyvoláním tohoto displeje proveďte všechna potřebná nastavení. 
 
Stiskem tlačítka [Backup] uložíte záložní soubor do kořenového adresáře na USB flash paměťové zařízení. 
Stiskem tlačítka [Restore] vyvoláte záložní soubor a všechna data a nastavení jsou nahrazena. 
Pokud chcete, aby byly v souboru zahrnuty i audio soubory, zaškrtněte předem položku „Include Audio files“. 
 
Poznámka: 

 Před použitím USB flash disku si přečtěte „Připojení USB zařízení“ v Uživatelském manuálu. 

 Konektor [USB TO DEVICE] na spodu nástroje nelze pro zálohování použít. 
 
Poznámka: 

 Můžete zálohovat data, jako jsou Rejstříky, Skladby a Registrační paměť, jejich jednotlivým kopírováním na USB flash 
paměťové zařízení na displeji File Selection. 

 Pokud celková kapacita cílových dat zálohování překročí 1,9 GB (kromě Audio souborů), není zálohování možné. Pokud 
k tomu dojde, zálohujte uživatelská data jejich jednotlivým kopírováním. 

 
Upozornění: 
Provedení funkce zálohování může trvat několik minut. Během zálohování nebo obnovy dat nástroj nevypínejte. Pokud 
nástroj vypnete, může dojít k poškození nebo ztrátě dat. 
 

Setup Files – Ukládání a načítání 
 
U níže uvedených položek můžete uložit původní nastavení do Uživatelské jednotky nebo na USB flash paměťové 
zařízení jako jeden soubor pro pozdější vyvolání. Pokud chcete soubor s nastaveními uložit na USB flash paměťové 
zařízení, ujistěte se, že připojeno ke konektoru [USB TO DEVICE]. 
 
Poznámka: 
Před použitím USB flash disku si přečtěte „Připojení USB zařízení“ v Uživatelském manuálu. 
 

1. Proveďte požadovaná nastavení nástroje, pak vyvolejte stránku 2/2 na displeji Factory Reset/Backup. 
 

2. Stiskněte tlačítko [Save] pro požadovanou položku. 
 

System Parametry nastavené v různých displejích, jako „Utility“, jsou ukládány jako jeden soubor 
System Setup (soubor systémových nastavení). V kapitole Parameter Chart v Seznamu dat 
najdete seznam parametrů náležejících do této položky. 

MIDI MIDI nastavení včetně MIDI šablon v interní uživatelské paměti jsou uložena jako jeden 
soubor. 

User Effect Nastavení data jsou uložena jako jeden soubor. 

 Uživatelské typy efektů (strana 120) 

 Uživatelské typy Master ekvalizérů (strana 117) 

 Uživatelské typy Master kompresorů (strana 122) 

 Uživatelské typy harmonizérů/vokodérů (strany 110, 114) 

 Uživatelská nastavení mikrofonu (strana 107) 

 

3. Zvolte cílové umístění uložení souboru, pak stiskněte tlačítko [Save Here]. 
 

Vyvolání souboru nastavení 
Stiskněte tlačítko [Load] požadované položky, pak zvolte požadovaný soubor. 
Můžete obnovit tovární nastavení výběrem souboru Setup v záložce „Preset“.  
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Obsah 
 
Instalace dat Expansion Packů z USB flash disku strana 149 
Uložení souboru Instrument Info na USB flash disk strana 150 
 
 
Instalování Expansion Packů (Rozšiřujících balíčků) vám umožňuje přidávat množství nových Rejstříků a Stylů do 
záložky „Expansion“ v uživatelské jednotce. Tato kapitola popisuje ovládání, které je nezbytné pro přidávání nového 
obsahu do nástroje. 

Instalace dat Expansion Packů z USB flash disku 
 
Soubor, který obsahuje zabalené Expansion Packy („***.ppi“ nebo „***.cpi“) a má být instalován do nástroje je 
označován jako „Pack Installation“ soubor. Do nástroje můžete současně nainstalovat pouze jeden takový soubor. 
Pokud chcete do nástroje současně přidat více Expansion Packů, zabalte je předem na vašem počítači pomocí 
programu „Yamaha Expansion Manager“ dohromady. Informace o použití tohoto programu jsou jeho součástí. 

 
Upozornění: 
Po instalaci bude potřeba restartovat nástroj. Předem si uložte všechna důležitá editovaná data, nebo dojde k jejich ztrátě. 
 
Poznámka: 
Pokud již Expansion Pack existuje, můžete jej přepsat novým v kroku 4 níže uvedeného postupu. Není nutné předem data 
vymazat. 
 
 

1. Připojte USB flash disk obsahující soubor „Pack Installation“ („***.ppi“ nebo „***.cpi“) ke konektoru [USB TO 
DEVICE]. 

2. Vyvolejte displej ovládání přes [Menu] → [Expansion]. 

3. Stiskněte tlačítko [Pack Installation] pro vyvolání displeje File Selection. 

4. Zvolte požadovaný soubor Pack Installation. 

5. Řiďte se instrukcemi na displeji. 
 
Dojde k instalaci dat tohoto souboru do záložky „Expansion“ v uživatelské jednotce. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete data Expansion Packu z nástroje vymazat, formátujte uživatelskou jednotku (strana 146). Uvědomte si, že 
dojde k vymazání všech ostatních dat z uživatelské jednotky. 
 

Skladby, Styly a Registrační paměti obsahující Expansion Rejstříky a Styly 
Skladby, Styly a Registrační paměti obsahující Expansion Rejstříky a Styly nebudou správně znít nebo je nebude 
možné vyvolat, pokud data odpovídajících Expansion Packů nejsou v nástroji nainstalována. 
Doporučujeme vám si poznamenat, název Expansion Packů, které byly použity pro vytvoření dat (Skladeb, Stylů 
nebo Registračních pamětí), aby bylo možné snadno vyhledat a nainstalovat potřebný Expansion Pack. 

  

Ovládání Expansion Packů 
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Uložení souboru Instrument Info na USB flash disk 
 
Pokud používáte soubor „Yamaha Expansion Manager“ pro správu dat Expansion Packů, možná budete potřebovat 
získat z nástroje soubor Instrument Info. Informace o použití tohoto programu jsou jeho součástí. 

 
Poznámka: 
Před použitím USB flash disku si přečtěte „Připojení USB zařízení“ v Uživatelském manuálu. 
 

1. Připojte USB flash disk ke konektoru [USB TO DEVICE]. 

2. Vyvolejte displej ovládání přes [Menu] → [Expansion]. 

3. Stiskněte tlačítko [Export Instrument Info]. 

4. Řiďte se instrukcemi na displeji. 
 
Dojde k uložení souboru Instrument Info do kořenového adresáře USB flash disku. Soubor je pojmenován 
„Genos_InstrumentInfo.n27“. 
 
Poznámka: 
Pokud chcete data Expansion Packu z nástroje vymazat, formátujte uživatelskou jednotku (strana 146). Uvědomte si, že 
dojde k vymazání všech ostatních dat z uživatelské jednotky. 

  



  
Stránka 151 

 
  

 
 

Obsah 
 
Přístup do Uživatelské jednotky Genosu z počítače (režim USB Storage) strana 151 
Výběr cíle výstupu pro jednotlivé zvuky (Line Out) strana 152 
 

Přístup do Uživatelské jednotky Genosu z počítače (režim USB Storage) 
 
Když je nástroj v režimu USB Storage, soubory Wave a soubory Skladeb lze přenášet mezi Uživatelskou jednotkou 
Genosu a počítačem. Když nástroj v režimu USB Storage NENÍ, lze USB propojení využít pro MIDI ovládání. USB 
rozhraní neumí přímo zacházet s audio signály. 

Poznámka: 
Režim USB Storage lze použít spolu s OS Windows 7/8.1/10 nebo Mac OS 10.9/10.10/10.11. 
 
Upozornění: 
Před spuštěním nebo ukončením režimu USB Storage proveďte následující: 

 Ukončete všechny aplikace 

 Pokud nástroj není v režimu USB Storage, ujistěte se, že z nástroje Genos nejsou vysílána data. 

 Pokud nástroj je v režimu USB Storage, ujistěte se, že nedochází k ukládání nebo načítání žádného souboru. 

 Pokud nástroj je v režimu USB Storage, bezpečně odstraňte ikonu Genos z panelu úloh Windows. 

 

1. Zapněte počítač. 

2. Zapněte Genos zatímco držíte stisknuté tlačítko [PLAYLIST] pro spuštění režimu USB Storage. 
Panelový indikátor SIGNAL během režimu USB Storage bliká zeleně. 

 
 
Poznámka: 
V režimu USB Storage nemůžete nástroj ovládat. 
 

3. Nyní máte přístup do adresáře a k souborům v uživatelské jednotce Genosu přímo z počítače. 
Upozornění: 
Uživatelskou jednotku neformátujte ani neměňte její název na počítači. Pokud to provedete, nemusí být jednotka 
dostupná pro přehrávání nebo nahrávání Audio Skladeb. 
Nevstupujte do adresáře AUDIOREC.ROOT obsahující audio soubory, které byly nahrány. Pokud do něj vstoupíte nebo jej  
změníte (odstraníte soubory nebo některé sem nakopírujete, atd.), mohou být vaše důležitá data ztracena nebo 
poškozena. 

4. Ukončete režim USB Storage, vypněte Genos.  

Připojení 
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Výběr cíle výstupu pro jednotlivé zvuky (Line Out) 
 
Můžete přiřadit jednotlivé požadované party nebo zvuky bicích/perkusních nástrojů k libovolným LINE OUT 
konektorům, pro jejich nezávislý výstup. 
Ovládací displej vyvoláte přes [MENU] → [Line Out]. 
 

Stránka Page      Stránka Drum&Percussion 

 
 

① Panel, Drum&Percussion Přepíná zobrazené stránky: Panelové party nebo Bicí & Perkusní nástroje. 

② Sub3–4, AUX Out Přepíná zobrazená menu: Sub3-4 nebo AUX Out. Tím je také přepnuta úloha 
konektorů LINE OUT SUB 3–4 nebo AUX OUT. 

③ Depends on Part 
(pouze stránka 
Drum&Percussion) 

Pokud je zaškrtnuto, zvolený bicí nástroj bude vystupovat přes konektory 
nastavené na stránce Panel. 

④ Main ([L/L+R, R]) Pokud je zaškrtnuto, zvolený part nebo bicí nástroj bude vystupovat přes 
konektory LINE OUT MAIN, PHONES a volitelné reproduktory. 

⑤ Sub1–Sub4 ([L], [R]) Pokud je zaškrtnut jeden z těchto sloupců (konektorů), zvolený part nebo bicí 
nástroj bude vystupovat pouze přes zvolené SUB konektory. 
 
Poznámka: 
Pouze efekt Insertion a Vokální harmonizér lze aplikovat na zvuk vystupující na SUB 
konektorech. Systémové efekty (Chorus, Reverb a Variation efekt nastavený na „System“) 
nelze aplikovat. 

⑥ AUX Out ([L, R]) Toto je nastaveno automaticky, když je zvolen „Main“. Zvolený part nebo bicí 
nástroj bude vystupovat přes AUX OUT konektory. 
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A 
Access Point režim 143 
AEM Technologie   31 
After Touch  33, 42 
Arpeggio   35, 38 
Arpeggio Hold  35, 127 
Arpeggio Quantize  35 
Articulation  126 
Assembly (Sestavení)  19 
Attack  43, 45, 130 
Audio Link Multi Pad  54 
Audio Multi Recording   87 
Audio Styl   6 
Auto Power Off funkce  147 
Auto Power Saving funkce  147 
Automatický doprovod  63 
 
B 
Balance  129 
Bezdrátová síť  142 
Blokové schéma  124 
Body Start/End  92 
Bounce (Audio Multi Recording)  94 
 
C 
Celkové ladění 37 
Citlivost úhozu   41 
Cutoff   42, 116, 129 
 
Č 
Čas  144 
 
D 
Decay   43 
Detekce akordů   137 
Digital Out  145 
Displej  146 
Dotykový displej   146 
Drum Setup   25 
Dynamika  20 
Dynamika ovládání  11 
 
E 
Efekt   50, 119, 121 
EG (Envelope Generator)  43 
Ensemble rejstříky  46 
EQ   129 
EQ (Ekvalizér)   117 

Ekvalizér (EQ)  117 
Expansion Pack  149 
Export 90 
Externí ovladač 138 
 
F 
Factory Reset 147 
Fade In/Out  127 
Favorite  7 
Filtr  42, 116 
Footage 45 
Formátování 146 
Freeze 100 
 
G 
Glide 126 
Groove  20 
Guide  65 
 
H 
Half Bar Fill In  127 
Harmonie  38 
High Key  24 
Hlasitost 49, 121, 126, 129 
Hlasitost vyvážení (vícestopé Audio 
nahrávání) 92 
Hodiny  134 
Humanize 51 
 
CH 
Chord Match  53 
Chord Tutor   9 
Chorus  121, 129 
 
I 
Import 90 
Infrastructure Režim 142 
Initial Touch 33 
Insertion efekt 43, 119, 127 
Instrument Info  150 
 
J 
Jazyk  147 
Joystick  34, 42 
 
K 
Kanál   10, 64 
Kanálová editace   19 

Kanálová událost   74 
Keyboard Harmony  46 
Kompresor   122 
Konverze   90 
Kopírování   76 
Kroková editace (MIDI Skladba)  77 
Krokové nahrávání (MIDI Skladba)77 
Krokové nahrávání (Multi Pad)   54 
Krokové nahrávání (Styl)   18 
Kvantizace   20, 35, 75 
 
L 
Ladění  35, 37, 50, 130 
Line Out  152 
Live Control 129 
Lokální ovládání 134 
 
M 
Master kompresor  122 
Master ekvalizér 117 
MEGAEnhancer  31 
MegaVoice  31 
Metronom   32 
Mikrofon  107 
MIDI  132 
MIDI Multi nahrávání   68 
MIDI Skladba  57 
Mix  76, 116 
Modulace  34, 42, 126, 130 
Mono  41, 126 
Multi Pad  52 
Multi Pad Creator  52, 54 
Music Finder   105 
 
N 
Nahrávání MIDI Multi Padu  52 
Nahrávání MIDI Skladby  67 
Nastavení klaviatury  33 
Nastavení mikrofonu 107 
Nastavení přehrávání Skladby 
 65 
Nastavení přehrávání Stylu 11 
Nástroje  145 
Normal (vícestopé Audio nahrávání)
 94 
Normalizace   91 
Notace   59 
Note Limit   24 
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NTR (Note Transposition Rule) 22 
NTT (Note Transposition Table) 
 22 
 
O 
Obnovení  148 
Odezva úhozu   33 
Oktáva   35, 130 
On Bass Note   137 
One Touch Setting (OTS)  128 
Opakované přehrávání   58 
OTS Link Timing  11 
Overdub (vícestopé Audio nahrávání)
 94, 96 
 
P 
Pack Installation soubor  149 
Pan   49, 121, 129 
Panelové nastavení  73 
Part EQ  117 
Perkuse  128 
Phrase Mark Repeat  66 
Pitch Bend   126 
Pitch Bend rozsah  34, 130 
Play Root/Chord   22 
Playlist   105 
Poly  41, 126 
Portamento  126 
Portamento Time  35, 41, 130 
Programovatelné ovladače  125 
Punch In/Out (vícestopé Audio 
nahrávání) 94 
Punch In/Out (MIDI Skladba)   71 
 
Q 
Quick Start  66 
 
R 
Realtime nahrávání (MIDI Skladba) 69 
Realtime nahrávání (Multi Pad)  52 
Realtime nahrávání (Styl)  15 
Receive Channel   136 
Redo  89 

Registration Freeze   100 
Registrační paměť  100 
Registrační sekvence   101 
Rejstřík  27 
Rejstřík editování 40, 44, 46 
Rejstřík nastavení partu  27 
Rejstřík sada 40 
Rejstřík filtr sad 35 
Rejstřík nastavení 35 
Release   43, 130 
Reproduktor   145 
Resonance   42, 116, 129 
Reverb  121, 129 
Rotary   44, 127 
RTR (Retrigger Rule)  24 
 
S 
SArt2 Auto Articulation  35 
Sestavení Stylu 19 
Síť  142 
Setup soubor  148 
Seznam funkcí 4 
Seznam stavů přiřazení kláves 
Ensemble Rejstříků 47 
Seznam typů přiřazení kláves 
Ensemble Rejstříků  48 
SFF Edit 21 
Síla  20 
Skladba  57 
Skladba seznam 57 
Skladba poziční značka  85 
Skladba nahrávání 67 
Skladba nastavení  65 
Soft  126 
Sostenuto  126 
Stop ACMP  11 
Storage režim  146 
Struktura přiřazení kláves 
Ensemble Rejstříků  47 
Stupnice ladění  37 
Styl  6 
Style Creator  13 
Styl Retrigger  130 

Styl nastavení   11 
Sustain  126 
Synchro Stop okno   11 
Syntezátorový vokodér  114 
System  147 
Systémový efekt  121 
System Exclusive zprávy  134 
 
T 
Tag (Registrační paměť) 104 
Tap Tempo   32 
Tempo   12, 131 
Text  62 
Text skladby 61 
Transmit kanál   135 
Transpozice  36, 76 
Tremolo 44 
Typ prstokladů akordů  8 
Typ přiřazení kláves 46 
 
U 
Undo (Zpět) 89 
USB Storage Režim  151 
Uzamknutí parametru   146 
 
V 
Varhanní rejstříky  44 
Variation efekt 119 
Verze 147 
Vibrato 43, 44 
Vícestopé Audio nahrávání   87 
Vícestopý Audio soubor  86, 91 
Vokální harmonizér  110 
Vymazání   75 
 
Z 
Zálohování  148 
Zdrojový pattern  13 
Zdrojový akord  22 
Znovu nahrávání  71 
 

 


