Handleiding
Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland Digital Piano RD-700SX.

201b

Lees eerst aandachtig de volgende pagina's voor u dit toestel gaat gebruiken: “BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” (p. 2), “VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL” (p. 3), en “BELANGRIJKE
OPMERKINGEN” (p. 5). Deze rubrieken bevatten belangrijke informatie over de correctie bediening
van het toestel. Om zeker te zijn dat u alle functies van uw nieuwe toestel goed begrijpt, dient u de
handleiding in haar geheel te lezen. Bewaar de handleiding binnen handbereik zodat u ze naar
believen kunt raadplegen.
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WAARSCHUWING: Om het gevaar voor brand of elektrische schokken te verkleinen,
moet u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vochtigheid.
Het pictogram van de bliksemstraal met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
'gevaarlijk voltage' in het toestel, dat krachtig genoeg kan
zijn om een elektrische schok te veroorzaken.

LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN / OPEN HET TOESTEL NIET

ATTENTION: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN / OPEN HET TOESTEL NIET
LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERPANEEL) NIET,
OM HET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERKLEINEN
BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN.
VERTROUW HET ONDERHOUD TOE AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.

Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de handleiding bij het product.

INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET GEVAAR VOOR BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING - Wanneer u elektrische producten gebruikt,
moet u altijd de courante voorzorgsmaatregelen in acht nemen, inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Lees deze instructies
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen ernstig.
Volg alle instructies.
Gebruik dit toestel niet in de buurt van water.
Maak dit toestel enkel schoon met een droge doek.
Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Installeer het
toestel in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
Installeer het toestel niet in de buurt van warmtebronnen
zoals radiatoren, kachellades, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
Maak de veiligheid die gegarandeerd wordt door de
polarisatie- of de aardingsstekker, niet ongedaan. Een
polarisatiestekker heeft twee bladen, waarvan er een
breder is dan het andere. Een aardingsstekker heeft twee
bladen en een derde uitsteeksel voor de aarding. Het
bredere blad of het derde uitsteeksel zijn er voor uw
veiligheid. Mocht de geleverde stekker niet in uw
stopcontact passen, laat het contact dan door een
elektricien vervangen.

10.

11.
12.

13.
14.

Zorg ervoor dat er niet over de stroomkabel kan worden
gelopen. Zorg ook dat de kabels niet worden
samengeknepen, vooral bij stekkers, stekkerdozen en op
de plaats waar ze het toestel verlaten.
Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
onderdelen en toebehoren.
Gebruik het toestel enkel in combinatie met de wagen, het
statief, die driepoot, de beugel of de tafel die door de
producent is aangegeven of die samen met het toestel
wordt verkocht. Wanneer u een wagen gebruikt, dient u
voorzichtig te zijn bij het verplaatsen van de combinatie
wagen/toestel om verwondingen en schade te vermijden
Haal de stekker uit het stopcontact tijdens een onweer of wanneer
u het toestel gedurende een langere periode niet gebruikt.
Vertrouw al het onderhoud toe aan bevoegd
onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het
toestel op enige wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als de
stroomkabel of de stekker beschadigd is geraakt, als er
vloeistof of voorwerpen in het toestel terecht zijn gekomen,
als het aan regen of vochtigheid heeft blootgestaan, niet
normaal functioneert of wanneer het gevallen is..
Voor Groot-Brittannië

WAARSCHUWING: DIT TOESTEL MOET GEAARD WORDEN
BELANGRIJK:
DE DRADEN IN DIT NETSNOER ZIJN GEKLEURD VOLGENS DE VOLGENDE CODE.
GROEN-EN-GEEL: AARDING, BLAUW: NULLEIDER, BRUIN: STROOMVOEREND
Aangezien de kleuren van de draden in de stroomkabel van dit toestel misschien niet identiek zijn aan de
kleurmarkeringen voor de aansluitklemmen van uw stekker, dient u als volgt tewerk te gaan:
De GROEN-EN-GELE draad moet aangesloten worden op de aansluitklem in de stekker die gemarkeerd is met de letter
E of het aardingssymbool,
of die GROEN of GROEN-EN-GEEL van kleur is.
De blauwe draad moet aangesloten worden op de aansluitklem die gemarkeerd is met de letter N of ZWART van kleur is.
De bruine draad moet aangesloten worden op de aansluitklem die gemarkeerd is met de letter R of ROOD van kleur is.
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HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN

VEILIG GEBRUIK VAN HET TOESTEL
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN OF VERWONDINGEN TE VOORKOMEN
Over de labels

WAARSCHUWING en

WAARSCHUWING

LET OP

LET OP

Over de pictogrammen
Het
-pictogram maakt de gebruiker attent op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De juiste betekenis van het
pictogram wordt bepaald door de tekening in de driehoek.
Het links getoonde pictogram wordt gebruikt voor algemene
waarschuwingen of om de aandacht te vestigen op gevaar.
Het
-pictogram maakt de gebruiker attent op dingen die
nooit mogen worden uitgevoerd (verboden zijn). Wat nooit
mag worden gedaan, wordt aangegeven door de tekening in de
cirkel. Het links getoonde pictogram wordt gebruikt om aan te
geven dat het apparaat nooit uit elkaar mag worden gehaald.

Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op het risico op dodelijke ongevallen of zware verwondingen
bij onjuist gebruik van het apparaat.
Wordt gebruikt voor instructies die de
gebruiker wijzen op het risico op
verwondingen of materiële schade bij
onjuist gebruik van het apparaat.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige gevolgen voor
het huis en de hele inboedel, huisdieren inbegrepen.

Dit pictogram ● maakt de gebruiker attent op dingen die
moeten worden uitgevoerd. Wat er moet worden gedaan, wordt
aangegeven door de tekening in de cirkel. Het links getoonde
pictogram betekent dat de stekker van het netsnoer uit het

stopcontact moet worden gehaald.

NEEM STEEDS HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

001

008c

• Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden
wij u aan om de onderstaande aanwijzingen en de
gebruikershandleiding te lezen.

• Gebruik uitsluitend de adapter die bij het
apparaat wordt geleverd. Zorg bovendien dat het
voltage bij de installatie overeenkomt met het
voltage van de adapter. Andere adapters kunnen
een afwijkende polariteit gebruiken of ontworpen
zijn voor een ander voltage. Het gebruik van deze
adapters kan resulteren in schade, defecten of
elektrische schokken.
..........................................................................................................

..........................................................................................................
002c

• Maakt het apparaat of de adapter nooit open en
breng geen wijzigingen aan.
..........................................................................................................
003

• Probeer het apparaat niet zelf te repareren of
onderdelen ervan te vervangen (tenzij deze
handleiding u hiervoor specifieke instructies
biedt). Laat alle onderhoud uitvoeren door uw
leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkend Roland-distributeur, zoals
aangegeven op de pagina ‘Informatie’.
..........................................................................................................
004

• Gebruik of bewaar het apparaat nooit op plaatsen die:
• onderhevig zijn aan extreme temperaturen
(bijvoorbeeld direct zonlicht in een gesloten
voertuig, nabij een verwarmingsbuis, op een
warmtebron);
• een hoge luchtvochtigheid hebben (zoals
badkamers, wasruimten, op natte vloeren);
• vochtig zijn;
• blootgesteld zijn aan regen;
• stoffig zijn;
• onderhevig zijn aan sterke trillingen.
..........................................................................................................
005

• Gebruik voor dit apparaat enkel een rack of statief
dat goedgekeurd is door Roland.
..........................................................................................................

008e

• Gebruik enkel het bevestigde netsnoer. Het
bijgeleverde netsnoer mag ook nooit voor een
ander apparaat worden gebruikt.
..........................................................................................................
009

• Buig en draai het netsnoer niet te veel en plaats er
geen zware voorwerpen op. Als u dit wel doet,
kan het snoer beschadigd raken en kortsluiting
veroorzaken. Beschadigde kabels kunnen brand
of elektrocutie veroorzaken!
..........................................................................................................
010

• Dit apparaat zou, alleen of in combinatie met een
versterker en een hoofdtelefoon of luidsprekers,
een geluidsniveau kunnen produceren dat
permanente gehoorschade kan veroorzaken.
Vermijd langdurig gebruik bij een hoog of
onaangenaam volumeniveau. Als u enig
gehoorverlies of suizingen in uw oren gewaar
wordt, staak dan onmiddellijk het gebruik van dit
apparaat en raadpleeg een gehoorspecialist.
..........................................................................................................
011

• Zorg dat er geen voorwerpen (bijvoorbeeld
brandbare materialen, muntstukken, spelden) of
vloeistoffen (water, frisdrank, enzovoort) in het
apparaat kunnen binnendringen.

006

• Wanneer u het apparaat op een rack of statief
(goedgekeurd door Roland) plaatst, zorg dan dat
de rack of het statief waterpas en stabiel staat.
Ook als u geen rack of statief gebruikt, moet u
zorgen dat het apparaat op een stevig en waterpas
oppervlak staat, dat voldoende steun biedt en het
apparaat niet doet wankelen.
..........................................................................................................

..........................................................................................................
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LET OP

WAARSCHUWING
012b

101b

• Schakel het apparaat onmiddellijk uit, haal de
adapter uit het stopcontact en breng het apparaat
voor onderhoud naar uw leverancier, het
dichtstbijzijnde Roland Service Center of een
erkend Roland-distributeur (raadpleeg de pagina
‘Informatie’) indien:

• Het apparaat en de adapter moeten zo worden
geplaatst, dat hun locatie of positie een goede
ventilatie waarborgen.
..........................................................................................................

• de adapter, het netsnoer of de stekker is
beschadigd;
• rook of een vreemde geur ontstaat;
• voorwerpen of vloeistof in het apparaat zijn
terechtgekomen;
• het apparaat is blootgesteld aan regen (of op
andere wijze nat is geworden);
• het apparaat niet normaal lijkt te functioneren
of een duidelijke verandering in de prestaties vertoont.
..........................................................................................................
013

• In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in
staat is zich te houden aan de richtlijnen die
essentieel zijn voor een veilig gebruik van het
apparaat.
..........................................................................................................
014

• Bescherm het apparaat tegen hevige schokken.
(Laat het niet vallen!)
..........................................................................................................
015

• Sluit het netsnoer van dit apparaat niet aan op een
stopcontact waarop al een groot aantal andere
apparaten zijn aangesloten. Wees in het bijzonder
voorzichtig met verlengsnoeren – het
gezamenlijke vermogen van alle, op het
verlengsnoer aangesloten apparaten mag nooit
meer zijn dan het vermogensbereik (watt/
ampère) van het verlengsnoer. Door overmatige
belasting kan de isolatie van het snoer verhit
raken, en uiteindelijk smelten.
..........................................................................................................
016

• Voordat u het apparaat in het buitenland gaat
gebruiken, neemt u het best contact op het uw
leverancier, het dichtstbijzijnde Roland Service
Center of een erkend Roland-distributeur. Deze zijn te
vinden op de pagina “Informatie”.
..........................................................................................................
023

• ????......
(SRX-series; p. 15).
..........................................................................................................
110b

• Speel een cd-romschijf NOOIT af op een gewone
audio-cd-speler. Het resulterende geluid kan
permanent gehoorverlies veroorzaken. Bovendien
kan er schade ontstaan aan luidsprekers of andere
systeemonderdelen.
..........................................................................................................
• ????......
..........................................................................................................
110b
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101c

• Gebruik voor dit toestel (RD-300SX) uitsluitend
een Roland KS-12 statief. Het gebruik van andere
statieven (of wagentjes) kan instabiliteit
veroorzaken en verwondingen tot gevolg hebben.
..........................................................................................................
102c

• Neem uitsluitend de stekker vast wanneer u het
netsnoer in een stopcontact of in dit apparaat
steekt, of wanneer u het uittrekt.
..........................................................................................................
103b

• Haal de adapter regelmatig uit het stopcontact en
reinig deze met een droge doek om stof en andere
ophopingen uit de kieren te vegen. Verwijder ook
de stekker uit het stopcontact als u het apparaat
lange tijd niet zult gebruiken. Ophoping van stof
tussen de stekker en het stopcontact kan
resulteren in slechte isolatie en brand
veroorzaken.
..........................................................................................................
104

• Probeer het in elkaar verwikkelen van snoeren en
kabels te voorkomen. Snoeren en kabels moeten
bovendien altijd buiten het bereik van kinderen
worden geplaatst.
..........................................................................................................
106

• Klim nooit op het apparaat en plaats er geen
zware voorwerpen op.
..........................................................................................................
107c

• Neem het netsnoer of de stekker nooit vast met
natte handen wanneer u het in een stopcontact of
in dit toestel steekt, of wanneer u het uittrekt.
..........................................................................................................
108b

• Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, koppelt
u de kabels van alle externe apparaten los.
..........................................................................................................
109b

• Voordat u het apparaat gaat schoonmaken,
schakelt u het uit en haalt u de adapter uit het
stopcontact (p. 23).
..........................................................................................................
110b

• Indien er in de omgeving een onweer wordt
verwacht, haalt u de adapter uit het stopcontact.
..........................................................................................................
118a

• ????......
(p. 15)
..........................................................................................................
118a

• Indien u de schroef van de aardklem moet
verwijderen, bewaart u deze op een veilige plaats,
buiten het bereik van kinderen, zodat zij deze niet
per ongeluk kunnen inslikken.
..........................................................................................................

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
291a

Lees naast de rubriek “HET APPARAAT VEILIG GEBRUIKEN” op pagina 2 ook de volgende punten even door:

Voeding
301

• Sluit dit apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als
elektrische toestellen met een omvormer (zoals een ijskast,
wasmachine, magnetron of airco) of een motor.
Naargelang van de manier waarop dit elektrische toestel
wordt gebruikt, kan de stroombron storingen of een
hoorbaar gebrom veroorzaken. Kunt u geen apart
stopcontact gebruiken, plaats dan een ontstoringsfilter
tussen uw digitale piano en het stopcontact.

302

• De adapter produceert warmte als hij langere tijd zonder
onderbreking wordt gebruikt. Dat is normaal en geen
reden tot ongerustheid.
307

• Voordat u dit instrument op andere apparaten aansluit,
schakelt u het best alle apparaten uit. Zo voorkomt u
defecten en/of schade aan luidsprekers of andere apparaten.

Plaatsing
351

• Als u het apparaat gebruikt in de buurt van stroomversterkers (of andere apparatuur met grote stroomtransformators), kan er brom ontstaan. Om dit probleem te
verhelpen, oriënteert u dit apparaat anders of plaatst u het
verder weg van de storingsbron.
352a

• Dit apparaat kan radio- en televisieontvangst storen. Gebruik
het daarom niet in de nabijheid van dergelijke ontvangers.
352b

• Er kan ruis ontstaan als draadloze communicatiemiddelen
zoals mobiele telefoons in de nabijheid van dit apparaat
worden gebruikt. Deze ruis kan optreden wanneer u wordt
opgebeld of zelf belt, of tijdens het telefoongesprek zelf.
Als u dergelijke problemen ondervindt, dient u de
draadloze toestellen verder van dit apparaat plaatsen of ze
uit te schakelen.
354a

• Stel dit apparaat niet bloot aan direct zonlicht, plaats het
niet in de buurt van warmtebronnen, laat het niet achter in
een afgesloten voertuig en stel het ook op geen enkele
andere wijze bloot aan extreme temperaturen. Buitensporige warmte kan het apparaat immers doen vervormen
of verkleuren.
355b

• Bij verplaatsing tussen locaties met een groot verschil in
temperatuur en/of luchtvochtigheid, kunnen er zich in
het apparaat waterdruppeltjes (condens) vormen. Als u
het apparaat in deze conditie gebruikt, kunnen er beschadigingen of storingen ontstaan. Laat het apparaat daarom
voor gebruik enkele uren acclimatiseren. Zo krijgt
condens de kans om volledig te verdampen.

358

• Laat geen voorwerpen op het klavier liggen. Dit kan
defecten veroorzaken, bijv. toetsen die geen geluid meer
produceren.

Onderhoud
401a

• Voor dagelijkse reiniging veegt u het apparaat schoon met
een zachte, droge of licht bevochtigde doek. Voor
hardnekkig vuil gebruikt u een doek geïmpregneerd met
een mild, niet-bijtend schoonmaakmiddel. Wrijf het
apparaat daarna goed droog met een zachte, droge doek.

402

• Gebruik nooit benzine, verdunningsmiddelen, alcohol of
enige soort van oplosmiddel, want deze kunnen verkleuring
en/of vervorming veroorzaken.

Herstellingen en data
452

• Houd er rekening mee dat alle data in het geheugen van
het apparaat verloren kunnen gaan tijdens een herstelling.
Maak daarom van belangrijke data altijd een back-up in
een ander MIDI-apparaat (bijv. een sequencer) of schrijf ze
neer (als dat mogelijk is). Er wordt bij het herstellen
voorzichtig omgegaan met de data om verlies ervan te
vermijden. In bepaalde gevallen (met name wanneer het
geheugen zelf beschadigd is) kunnen we de eventueel
gewiste data echter niet meer herstellen. Roland kan niet
aansprakelijk worden gesteld bij dit soort verlies van data.

Verdere
voorzorgsmaatregelen
551

• Hou er rekening mee dat de inhoud van het geheugen
onherroepelijk verloren kan gaan als gevolg van een defect
of door onjuist gebruik van het apparaat. Om het risico op
verlies van belangrijke data te beperken raden we u aan om
regelmatig een back-up op een ander MIDI-apparaat (bijv.
een sequencer) te bewaren van de belangrijke data die u in
het geheugen van het apparaat hebt opgeslagen.
552

• Helaas is het onmogelijk om data te herstellen die op een
ander MIDI-apparaat zijn opgeslagen (bijv. een
sequencer), nadat deze dat eenmaal verloren zijn gegaan.
Roland Corporation kan niet aansprakelijk worden
gesteld bij dit soort verlies van data.
553

• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars
van dit apparaat met de nodige zorg. Dat geldt ook voor
het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruw
gebruik kan tot defecten leiden.
556

• Neem bij het aansluiten en loskoppelen van kabels steeds de
stekker vast – trek nooit aan de kabel. Zo voorkomt u kortsluitingen of schade aan de interne componenten van de kabel.
558a

• Zet het volume van het apparaat niet te luid zodat u uw
buren niet stoort. U kunt eventueel een hoofdtelefoon
gebruiken; zo hoeft u zich geen zorgen te maken over de
mensen in uw omgeving (vooral ’s avonds laat).
559a

• Wanneer u het apparaat moet vervoeren, gebruikt u het best
de originele verpakking (inclusief vulling). Als dat niet kan,
dient u te zorgen voor een gelijkwaardige verpakking.
561

• Gebruik alleen het opgegeven expressiepedaal (EV-5, EV-7;
apart verkrijgbaar). Als u een ander expressiepedaal gebruikt,
is er kans op defecten of zelfs schade aan het toestel.

Cd-rom’s gebruiken
801

• Zorg ervoor dat u de glanzende onderzijde (het
gecodeerde oppervlak) van de schijf niet aanraakt of
bekrast. Beschadigde of vuile cd-romschijven worden
mogelijk niet goed gelezen. Houd uw schijven schoon met
een in de handel verkrijgbare cd-reiniger.
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Voornaamste eigenschappen
Progressive Hammer Action

Rhythm- en Arpeggiator-functies

De RD-700SX is voorzien van het “progressive hammer action”klavier van Roland, dat uiterst realistisch de aangename, natuurlijke
aanslag van een vleugelpiano reproduceert. Dit klavier is uiterst
gevoelig en geruisloos, en kan zelfs de meest subtiele
aanslagveranderingen weergeven die gebruikelijk zijn wanneer u
van de lage registers naar de hoge gaat.
Dit “progressive hammer action”-klavier is ook milieuvriendelijk. Er
werd geen lood gebruikt voor de hamertjes.

U kunt ritmepatronen weergeven en arpeggio's spelen met één druk
op een toets.
U kunt verschillende speeltechnieken gebruiken, met een backing
met realistische drumklanken en met arpeggio's en cutting wanneer
u gewoon de akkoorden speelt (p. 46, p. 48).

Nieuwe Pianoklanken
Dit instrument bevat de allernieuwste authentieke pianoklanken met een
breed dynamisch bereik en een rijke expressie. Fantastisch voor elk
muzikaal genre of podium. Of u nu met een band optreedt of een
solonummer brengt, de RD-700SX is de perfecte stage piano.
Het instrument biedt verder 88 toetsen en meervoudig gesamplede
geluiden, die met de grootste zorg werden opgenomen door professionele
klankingenieurs. Met een optimale klankkwaliteit en een fantastische
uitstraling komt dit instrument verbluffend dicht bij de “real thing”.
Dit instrument beschikt eveneens over tal van elektronische piano-,
orgel-, string-, synth pad- en andere klanken zodat u het zonder
probleem als stage piano kunt gebruiken. Als u er eenmaal mee op
het podium hebt gestaan, zult u pas echt beseffen welke
mogelijkheden de RD-700SX biedt.

Snelle MIDI-aansturing
U kunt ook verscheidene functies, zoals de volumeregeling en de
klankkeuze, snel en eenvoudig aansturen vanaf een extern MIDItoestel. Dit geeft u een snelle en intuïtieve controle wanneer u de RD700SX op het podium gebruikt (p. 60).

Interface voor optimale connectiviteit
De RD-700SX is voorzien van een USB-poort voor verbinding met
computers. U kunt deze aansluiting gebruiken om op te treden met
MIDI-data die u via de computer hebt ontvangen en om de Setupbestanden van de RD-700SX op te slaan.
Daarnaast kunt u via twee aparte MIDI OUT-poorten twee
verschillende MIDI-klankmodules simultaan aansturen.
Daarenboven leveren de RD-700SX XLR-connectors een
gebalanceerde uitvoer naar aangesloten audio-apparatuur, zodat u
stabiele audio kunt produceren.

Exclusieve pianofuncties

Uitbreidbaarheid

Met de “Piano Edit”-functie kunt u subtiele veranderingen
programmeren voor de pianoklanken en de elektrische
pianoklanken (p. 73).

U kunt tot twee Wave Expansion Boards, zeer veel gebruikt in de
Roland SRX-serie, installeren.
U kunt beschikken over de meest recente Tones, te beginnen bij de
“SRX-02 Concert Grand" Tone (p. 15).

128-stemmige polyfonie
De RD-700SX heeft een polyfonie van 128 stemmen, met alle
beschikbare klanken in elke speelmodus. U kunt uw natuurlijke
speelstijl behouden, ook wanneer u meerdere klanken over elkaar
legt (layering).

Eenvoudige bediening via knoppen
U kunt Split en Effecten oproepen en andere handelingen uitvoeren
met één druk op een toets (p. 12).
Daarnaast roept u met de ONE TOUCH [PIANO]-knop direct de
ideale instellingen op om piano te spelen, ongeacht de geactiveerde
modus of de instellingen (p. 32).

Hoogkwalitatieve effecten
Naast twee multi-effectsystemen kunt u de reverb en chorus ook
individueel gebruiken. Het instrument reproduceert ook zeer realistisch
de klankveranderingen van een akoestische vleugelpiano, inclusief de
verandering van resonantie die ontstaat bij het indrukken van het
demperpedaal (p. 75) en de hoeveelheid opening van de vleugel (p. 74).
Bovendien maken de Sound Control-functie (p. 44) en de digitale
equalizer (p. 45) een brede waaier van klankaanpassingen mogelijk.

Uitgerust met de Organ Tone Wheelklankgenerator
Voor orgelklanken is de RD-700SX voorzien van een Organ Tone
Wheel-klankgenerator, die in het Roland Combo Organ wordt
gebruikt. Met deze klankgenerator kunt u orgelklanken creëren door
de footage levels te veranderen (p. 54).
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Stijlvolle vormgeving
Met zijn zwarte behuizing heeft de RD-700SX de perfecte uitstraling
op het podium. De geraffineerde vormgeving van het toestel verhoogt
het gebruiksgemak, met zeer handige kabelaansluitingen achteraan.
Bovendien is het deksel van het wave expansiebord zo ontworpen
dat het niet gemakkelijk valt, zelfs als de schroeven verwijderd zijn.

SMF Play-functie
De RD-700SX is compatibel met zowel General MIDI- als met
General MIDI 2-standaarden. U kunt tevens SMF-muziekbestanden
doorsturen naar de RD-700SX via de USB-poort en de data afspelen.
Zo kunt u optreden terwijl u SMF-muziekbestanden afspeelt, zonder
dat u een externe sequencer nodig hebt.

Enkele afspraken in deze handleiding
• Woorden tussen vierkante haakjes [ ] verwijzen naar koppen op
het paneel.
Voorbeeld: [SPLIT] verwijst naar de SPLIT-knop.
• (p.**) geeft een referentiepagina aan.
• De uitleg in deze handleiding bevat illustraties die afbeelden
wat er normaal in de display zal verschijnen. Het is echter
mogelijk dat uw toestel een nieuwere, verbeterde versie van het
systeem bevat, dus wat u effectief ziet in de display, zal
misschien niet altijd overeenstemmen met wat in de
handleiding staat.
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Beschrijving van de panelen
Voorpaneel
fig.buttons

1

3

2

4

5

1. [V-LINK]

[CHORUS/DELAY]

Wanneer u dit aanzet, kunt u externe, met V-LINK compatibele
video-apparatuur aansturen, die u op de RD-700SX hebt aangesloten
(p. 97).

Hiermee verandert u het type chorus (p. 43).

2. VOLUME-regelaar

MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop
Hiermee bepaalt u hoe de effecten worden toegepast (p. 52).

Hiermee regelt u het algemene volume dat wordt uitgestuurd door
de OUTPUT-jacks en de PHONES-jack (p. 24) op het achterpaneel.

MULTI-EFFECTS [ON/OFF]

3. EQUALIZER/EFFECTS

5. ZONE SWITCH/CONTROL

[SOUND CONTROL]

ZONE SWITCH

Wanneer u dit aanzet, reduceert u inconsistenties in het volume en
produceert u een stabieler, coherenter geluid (p. 44).

Hiermee schakelt u de klank van elke Part in/uit (p. 41).

[LOW]-knop
Hiermee regelt u de lage tonen (p. 45).

[MID FREQ]-knop

Hiermee schakelt u de multi-effecten in/uit (p. 52).

ZONE LEVEL-regelaar
Hiermee regelt u het volume voor elk Part (p. 41).
Wanneer [EXTERNAL/INTERNAL] aan staat, stuurt u hiermee de
Parts van de externe MIDI-klankgenerator aan (p. 64).

[MID LEVEL]-knop

Daarnaast wordt, wanneer [CONTROL/ZONE LEVEL] is
ingeschakeld, de klank onmiddellijk veranderd in overeenstemming
met de toegewezen parameter en functie.

Hiermee regelt u het middenbereik van het geluid (p. 45).

[EXTERNAL/INTERNAL]

[HIGH]-knop

Deze toets geeft de RD-700SX de controle over de externe MIDIklankgenerator (p. 60).

Hiermee regelt u de middenfrequenties (p. 45).

Hiermee regelt u de hoge tonen (p. 45).

[ON/OFF]
Hiermee schakelt u de equalizer in/uit (p. 45).

4. REVERB, CHORUS/DELAY, MULTI-EFFECTS

[RHYTHM/SONG]
Hiermee schakelt u RHTYHM en SONG in/uit (p. 48, p. 50).

[CONTROL/ZONE LEVEL]
Hiermee bepaalt u de functie van de ZONE LEVEL-regelaars (p. 85).

REVERB [DEPTH]-knop
Hiermee regelt u de hoeveelheid reverb (p. 43).

[ARPEGGIO]
Hiermee zet u de Arpeggiator aan/uit (p. 46).

[REVERB]
Hiermee verandert u het type reverb (p. 43).

CHORUS/DELAY [DEPTH]-knop
Hiermee regelt u de hoeveelheid chorus (p. 43).
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[SPLIT]
Hiermee schakelt u het klavier over op “Split mode”, waarin u meer
dan één klank kunt weergeven door verschillende klanken op
verschillende delen van het klavier te spelen (p. 38).

Beschrijving van de panelen

fig.buttons

6

8

7

10

12

11

9

13

14

[TRANSPOSE]

[E.PIANO]

Hiermee transponeert u het klavier (p. 42).

Hiermee selecteert u de ideale instellingen om E.piano te spelen (p. 32).

6. DISPLAY

[SETUP]

Hierop verschijnen de Tone-namen en de waarden van allerlei
instellingen enz.

Hiermee roept u de opgeslagen instellingen op (Setup)p. 56

11. ZONE SELECT-toetsen

[SHIFT/EXIT]

Hiermee bepaalt u voor welke zone er een klank wordt gekozen (p. 40).

Hierop drukt u om naar een vorig scherm terug te keren of een
lopende procedure te annuleren.

12. EXPANSION [A], [B]

Daarnaast kunt u makkelijk de Edit-schermen voor aanverwante parameters
van de volgende functies oproepen door [EDIT] ingedrukt te houden terwijl
u paneeltoetsen, knoppen of andere regelaars bedient (p. 155).

Hiermee selecteert u een klank van een Wave Expansion Board, dat
apart beschikbaar is (p. 35).

[F1/TONE INFO]

[EDIT]

Hiermee kunt u de Tone-instellingen aanpassen (p. 70).
U kunt deze knop ook gebruiken om in bepaalde schermen functies
toe te wijzen.

13. FUNCTION

Druk deze toets in als u allerlei instellingen wil wijzigen (p. 78).

[WRITE]
Hiermee slaat u de huidige instellingen op in “Setup” (p. 58).

[F2/ZONE INFO]
Hiermee kunt u de Zone-instellingen aanpassen (p. 68).

[NUM LOCK]

U kunt deze knop ook gebruiken om in bepaalde schermen functies
toe te wijzen.

Als deze toets brandt, kunt u numerieke waarden invoeren met de
TONE SELECT-toetsen (p. 34).

[ENTER]

Daarnaast kunt u de demosongs beluisteren door tegelijkertijd op
deze toets en [EDIT] (DEMO PLAY) te drukken (p. 31).

Druk op [ENTER] om een waarde te bevestigen of om een
bewerking uit te voeren.

Hiermee kiest u de Tones (p. 33).

7. CONTRAST-knop
Hiermee past u het contrast van de display aan (p. 26).

8. CURSOR [

], [

14. TONE SELECT-toetsen

], [

], [

]

Hiermee bladert u door de schermpagina's en verplaatst u de cursor.

U kunt met deze toetsen ook numerieke waarden invoeren wanneer
de [NUM LOCK]-toets brandt. [NUM LOCK] gaat automatisch aan
in Edit en andere schermen, zodat u met de toetsen numerieke
waarden kunt invoeren.
fig.Bender

9. [DEC], [INC]
Hiermee wijzigt u de waarden.
Als u de ene toets ingedrukt houdt terwijl u op de andere drukt,
verandert de waarde sneller.

10. ONE TOUCH
[PIANO]

Pitch Bend/Modulation-hendel
Hiermee kunt u de pitch bend bedienen of vibrato toepassen (p. 44).

Hiermee selecteert u de ideale instellingen om piano te spelen (p.
32).
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Achterpaneel
fig.rear

1

3

4

2
1. [POWER ON]-schakelaar
Hiermee zet u het toestel aan/uit (p. 23).

2. Stroomaansluiting
Sluit de bijgeleverde stroomkabel hierop aan (p. 21).

3. Compartiment voor Wave Expansion Board
Verwijder het afdekplaatje voor de installatie van optionele Wave
Expansion Boards (SRX-reeks) (p. 15).

4. USB-aansluiting
Sluit hierop op computer aan om MIDI-bestanden en setupbestanden tussen de computer en RD-700SX uit te wisselen (p. 104).

5. PEDAAL Jacks (DAMPER, FC1, FC2)
Sluit de pedaalschakelaar (DP-reeks) die wordt meegeleverd met de
RD-700SX, aan op de DAMPER Jack. U kunt de schakelaar nu als
demperpedaal gebruiken.
Als u de pedaal verbindt met de FC-1 of de FC-2 Jack, kunt u er
verschillende functies aan toewijzen (p. 70, p. 84).

6. MIDI-connectors (IN, OUT1, OUT2, THRU)
Deze gebruikt u voor het aansluiten van externe MIDI-toestellen en
voor de verzending van MIDI-boodschappen (p. 60, p. 91, p. 101).

7. OUTPUT L(MONO)/R Jacks
Hierlangs worden de audiosignalen uitgestuurd. Ze worden
verbinden met een versterker of een ander toestel. Gebruik voor een
mono-ouput de L/MONO Jack (p. 21).

8. BALANCED OUT L/R Jacks
Connectors voor een gebalanceerde uitvoer van audiosignalen. Sluit
hierop mengtafels en gelijkaardige apparatuur aan (p. 21).

9. PHONES Jack
Hierop kunt u een hoofdtelefoon aansluiten (p. 21).
Zelf als de hoofdtelefoon is aangesloten, blijft er signaal naar de
OUTPUT Jacks gaan.
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Het Wave Expansion Board installeren
U kunt twee optionele Wave Expansion Boards (SRX-serie) installeren in de RD700SX.
Wave Expansion Boards bevatten Wave data, Patches en Rhythm Sets. Door de RD700SX met deze boards uit te rusten, kunt u uw klankenarsenaal aanzienlijk uitbreiden.
Voor meer informatie over de Tones van het Wave Expansion Board raadpleegt u het
best de Patch-lijst bij het Wave Expansion Board. Merk op dat sommige Tone-namen
op de RD-700SX anders kunnen worden weergegeven. Raadpleeg pagina 36 voor
informatie over de Tone-namen.

Waarschuwingen bij het installeren van een Wave
Expansion Board
901

• Om het risico van schade aan interne componenten door statische elektriciteit te
vermijden, dient u op het volgende te letten wanneer u de kaart aanraakt.
1

• Neem voor u de kaart aanraakt altijd eerst een metalen voorwerp vast (zoals een
waterleiding), om eventuele statische elektriciteit die u meedraagt, te ontladen.
2

• Neem de kaart uitsluitend bij de randen vast. Raak nooit de elektronische
componenten of de connectors aan.
• Gebruik een Philips schroevendraaier van het juiste formaat (een nummer 2
schroevendraaier). Als u een ongeschikte schroevendraaier gebruikt, kunt u de kop
van de schroef beschadigen.
• Om een schroef te verwijderen draait u de
schroevendraaier tegen wijzerzin in. Om een schroef
vast te draaien, draait u de schroevendraaier met de
wijzers van de klok mee.

Los

Vast

• Zorg ervoor dat de verwijderde schroeven niet in de RD-700SX terechtkomen.
• Laat het achterpaneel niet open. Bevestig het afdekplaatje opnieuw nadat u het
Wave Expansion Board hebt geïnstalleerd.
911

• Raak nooit de gedrukte circuitpaden of de verbindingsterminals aan.
912

• Gebruik nooit overdreven kracht wanneer u een kaart installeert. Als de kaart bij de
eerste poging niet goed past, verwijdert u hem en probeert u het opnieuw.
913

• Controleer uw werk wanneer de installatie van de kaart is voltooid.
914

• Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met
de installatie van een kaart.
915

• Installeer uitsluitend de gespecificeerde kaart (SRX-serie). Verwijder enkel de
aangeduide schroeven.
• Kijk uit dat u uw hand niet snijdt aan de rand van de installatie-uitsparing.
Verwijder het afdekplaatje en installeer de Wave Expansion Boards.
Er zijn twee ruimtes (A en B), waarin een board geïnstalleerd kan worden. Kies met
EXPANSION [A] of [B] op het voorpaneel welke kaart u wilt gebruiken wanneer u
met Waves, Tones of Rhythm Sets van de Wave Expansion Boards werkt.
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Boards van de SRX-serie installeren

1
2

Schakel de RD-700SX en alle erop aangesloten toestellen uit voordat
u een Wave Expansion Board installeert.

Verwijder de schroeven die aangeduid zijn in de onderstaande afbeelding van
het achterpaneel van de RD-700SX. Verwijder vervolgens het afdekplaatje.
fig.00-02e

Te verwijderen schroeven

EXPANSION
BOARD

DUWEN

U kunt het afdekplaatsje gemakkelijk verwijderen door op de onderzijde van het
plaatje te drukken (boven de

-markering).

fig.00-03e

duwen

3

Plaats de connector van het Wave Expansion Board in de connectorsleuf
van een SRX-serie (SRX A of SRX B), terwijl u gelijktijdig de kaarthouders
in de daarvoor bestemde gaatjes van het Wave Expansion Board plaatst.
fig.00-04e

Wave Expansion Board (SRX serie)
Indien u hetzelfde type Wave
Expansion Board de SRX Asleuf en in de SRX B-sleuf hebt
geïnstalleerd, kunt u enkel de
data van het Wave Expansion
Board in de SRX A-sleuf
selecteren.

Kaarthouder

Plaats ze zoals in de tekening
voor u de kaart installeert
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4

Gebruik het installatiegereedschap dat bij het Wave Expansion Board
werd geleverd, om de pinnen in de LOCK-positie te zetten, zodat de
kaart op zijn plaats wordt vastgezet.
fig.00-05e

VERGRENDELEN

Installatiewerktuig

5

Bevestig het afdekplaatje opnieuw met de schroeven die u in stap 2
verwijderde.

De geïnstalleerde Wave Expansion Boards
controleren
Nadat u de Wave Expansion Boards hebt geïnstalleerd, controleert u of de boards
correct worden herkend.
fig.00-06p

2

1
2

Zet het toestel aan volgens de beschrijving “Het toestel inschakelen” (p. 23).

De naam van het geïnstalleerde Wave Expansion Board wordt
weergegeven zoals u EXPANSION [A] of [B] ingedrukt houdt.
Het aantal Tones en Rhythm Sets van de uitbreidingskaart worden weergegeven.
De afbeelding geeft weer wat zou verschijnen als u het SRX-02 "Concert Piano" Wave
Expansion Board in het SRX A-slot installeert.
fig.00-07g

“Wave Expansion Board
Tones selecteren” (p. 35).

Als "-----" verschijnt naast de
naam van het slot waarin de
kaart werd geïnstalleerd, is het
mogelijk dat het Wave
Expansion Board niet correct
wordt herkend. Volg de
procedure in “Het toestel
uitschakelen” (p. 24) om het
toestel uit te schakelen en
installeer het Wave Expansion
Board opnieuw.

Als u de toets loslaat, keert u terug naar het vorige scherm.
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Installation de la carte d’extension Wave(French
language for Canadian Safety Standard)
Vous pouvez installer jusqu’a 2 cartes d’extension optionnelles dans le RD-700SX.
Ces cartes d’extension memorisant des donnees Wave, des morceaux et des
ensembles rythmiques, elles vous permettront d’augmenter considerablement le
timbre.
Pour de plus amples renseignements sur les tonalités de la carte d'expansion Wave,
se reporter à la liste des timbres incluse avec la carte. Toutefois, certains des noms de
tonalités peuvent s'afficher différemment sur le RD-700SX. Consulter la p. 36 pour
les noms des tonalités.

Precautions lors de l’installation de la carte
d’extension Wave
901(F)

• Veuillez suivre attentivement les instructions suivantes quand vous manipulez la
carte afin d’éviter tout risque d’endommagement des pièces internes par
l’électricité statique.
1

• Toujours toucher un objet métallique relié à la terre (comme un tuyau par
exemple) avant de manipuler la carte pour vous décharger de l’électricité
statique que vous auriez pu accumuler.
2

• Lorsque vous manipulez la carte, la tenir par les côtés. Évitez de toucher aux
composants ou aux connecteurs.
• Utiliser un tournevis cruciforme correspondant a la taille de la vis (un tournevis
numero 2). En cas d’utilisation d’un tournevis inapproprie, la tete de la vis pourrait
etre endommagee.
• Pour enlever les vis, tourner le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d’une
montre. Pour resserrer, tourner dans le sens des aiguilles d’une montre.
fig.00-01f

• Veillez a ne pas laisser tomber de vis dans le chassis
du RD-700SX.

desserrer

resserrer

• Ne pas laisser la plaque arriere detachee. Apres
avoir installe la ou les carte(s) d’extension, bien
remettre la plaque en place.
911(F)

• Ne pas toucher aux circuits imprimés ou aux connecteurs.
912(F)

• Ne jamais forcer lors de l’installation de la carte de circuits imprimés. Si la carte
s’ajuste mal au premier essai, enlevez la carte et recommencez l’installation.
913(F)

• Quand l’installation de la carte de circuits imprimés est terminée, reverifiez si tout
est bien installé.
914(F)

• Toujours éteindre et debrancher l’appareil avant de commencer l’installation de la
carte.
915(F)

• N’installez que les cartes de circuits imprimes specifiees (SRX Series). Enlevez
seulement les vis indiquees.
• Installer les cartes d’extension apres avoir enleve la plaque arriere.
• Veillez a ne pas vous couper les doitgs sur le bord de l’ouverture d’installation.
Avant d'installer la carte d'expansion Wave, retirer le panneau arrière.
Il y a deux emplacements (A et B) dans lesquels une carte peut être installée. Spécifier
l'emplacement à utiliser en appuyant sur EXPANSION [A] ou [B] sur le panneau
avant lors de l'utilisation d'ondes, de tons ou de groupes rythmiques à partir des
cartes d'expansion Wave.
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Installer les cartes de serie SRX

1
2

Avant d’installer une carte d’extension Wave, eteindre tous les
appareils relies au RD-700SX.

Detacher la plaque arriere en enlevant les vis indiquees sur le schema
suivant.
fig.00-02f

Vis à enlever

Il est facile d’enlever le couvercle: il suffit d’appuyer sur la partie inférieure du
couvercle (au-dessus du symbole

).

fig.00-03f

push

3

Inserer le connecteur de la carte dans un des creneaux pour la serie
SRX (SRX A, SRX B) tout en enfoncant les supports a carte dans les
trous de celle-ci.
fig.00-04f

Carte d'extension Wave (serie SRX)

Support à carte

Avant l’installation, orienter les supports
à carte tel qu’indiqué sur le schéma.

Connecteur
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4

Pour tourner les supports en position LOCK (verrouille), utilisez l’outil
d’installation de la carte d’extension fournie a cet effet. De cette
facon, la carte sera bien fixee a sa place.
fig.00-05f

LOCK

Si la meme sorte de carte
d’extension Wave est installee
dans les creneaux SRX A et
SRX B, il ne sera possible de
selectionner que les donnees
de la carte d’extension Wave
installee dans le creneau SRX
A.

Outil d'installation

5

Reposez le couvercle en remettant les vis enlevees (comme specifie)
a l’etape 2.

Verification des cartes d’extension audio apres
installation
Lorsque l’installation des cartes d’extension audio est terminee, proceder a une
verification pour s’assurer que l’ordinateur les identifie correctement.
fig.00-06p

2

1
2

Mettre sous tension de la facon decrite sous “Het toestel
inschakelen” (p. 23).

Le nom de la carte d'expansion Wave installée s'affiche tant que la
touche EXPANSION [A] ou [B] est tenue enfoncée.
Le nombre de tonalités et de groupes rythmiques compris sur la carte d'expansion
s'affiche.
L’exemple montre ce qui serait affiche si la carte d’extension audio SRX-02 “Concert
Piano”etait installee dans la fente SRX A.
fig.00-07g

Lorsque vous le relacherez, vous serez ramene a l’ecran precedent.
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“Wave Expansion Board
Tones selecteren” (p. 35).

Si “----------------” est affiche a
cote du nom de la fente dans
laquelle la carte est installee, il
est possible que la carte
d’extension audio installee ne
soit pas reconnue
correctement. Mettre hors
tension de la facon decrite sous
“Het toestel uitschakelen”
(p. 24) et reinstaller
correctement la carte
d’extension audio.
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De RD-700SX aansluiten op externe apparatuur
De RD-700SX beschikt niet over een ingebouwde versterker of luidsprekers. Om
geluid te produceren, moet u dus audio-apparatuur (bv. een monitor speaker of een
stereo-installatie) aansluiten, of een hoofdtelefoon gebruiken.
* Audiokabels, MIDI-kabels, USB-kabels, hoofdtelefoons en expressiepedalen zijn niet
inbegrepen. Uw Roland dealer kan u bij het aanschaffen van dit soort accessoires adviseren.

Om defecten en/of schade aan
luidsprekers of andere toestellen
te voorkomen, dient u steeds het
volume dicht te zetten en alle
toestellen uit te schakelen alvorens
aansluitingen te maken.

fig.00-08e

to Power outlet

Computer

Expression pedal (EV-5/7)
or Pedal switch (DP-2/8)

Pedal switch
(DP-2/8)

Stereohoofdtelefoon
MIDI IN
MIDI IN
MIDI OUT

Monitorluidsprekers
(met eigen voeding)

MIDI-geluidsmodule enz.
V-LINK-compatible
video equipment.

Mixer enz.

MIDI sequencer enz.

Stroom versterker
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1

Controleer voordat u de aansluitingen gaat maken, het volgende:
Staat het volume van de RD-700SX of van de aangesloten versterker helemaal dicht?
Zijn de RD-700SX en de aangesloten versterker uitgeschakeld?

2
3

Sluit de bijgeleverde AC-stroomkabel aan op de RD-700SX en stop het
andere eind met de stekker in een AC-stopcontact.

Verbind de RD-700SX met het externe toestel.
Gebruik audiokabels om geluidsapparatuur, zoals een versterker of luidsprekers,
aan te sluiten. Gebruik MIDI-kabels om MIDI-apparatuur aan te sluiten. Gebruik
USB-kabels om een computer aan te sluiten.
Als u een koptelefoon gebruikt, sluit u deze op de PHONES-jack aan.
Sluit indien nodig pedaalschakelaars en expressiepedalen aan.

Pedalen aansluiten

Gebruik een stereo
hoofdtelefoon.

Gebruik enkel het opgegeven
expressiepedaal (EV-5/7; apart
verkrijgbaar). Als u een ander
expressiepedaal gebruikt,
riskeert u defecten en/of
schade aan het toestel.
5

Sluit het pedaal bijgeleverd bij de RD-700SX aan op een van de PEDAL Jacks.
Als het pedaal op de DAMPER Jack is aangesloten, kan het als demperpedaal
worden gebruikt.
Als u het pedaal op de FC-1 Jack of de FC-2 Jack aansluit, kunt u er verschillende
functies aan toewijzen (p. 70, p. 85).

De Output Jacks
922

Dit instrument is uitgerust met gebalanceerde (XLR) output jacks. Een diagram van
de bedrading wordt hieronder getoond. Maak pas aansluitingen, nadat u de
aansluitschema's hebt gecontroleerd van de andere apparatuur die u gaat
aansluiten.
fig.XLRJack
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Zet de schakelaar op het
bijgeleverde pedaal op
“Continuous” zodra het is
aangesloten.
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Het apparaat in- en uitschakelen
941

Als verbindingen zijn gemaakt, kunt u de toestellen in de opgegeven volgorde
aanzetten. Als u uw apparatuur in de verkeerde volgorde aanzet, riskeert u defecten
en/of schade aan luidsprekers en andere toestellen.

Het toestel inschakelen

1

Zet de VOLUME-regelaar helemaal dicht (naar beneden) alvorens het
toestel aan te zetten.
Zet ook het volume van alle aangesloten audio- en andere apparatuur dicht.
fig.00-09

2

In het onwaarschijnlijke
geval dat het toestel wordt
uitgeschakeld of dat de
stroom uitvalt tijdens een
Factory Reset (p. 22),
kunnen de data beschadigd
worden. Hierdoor kan het
langer dan normaal duren,
wanneer u het toestel de
volgende keer aanzet.

Om te voorkomen dat de Pitch
Bend/Modulation-hendel (p.
44) niet goed werkt, raakt u
hem het best niet aan terwijl de
RD-700SX opstart.

Druk op het bovenste gedeelte van de [POWER ON]-schakelaar aan
de achterzijde van de RD-700SX om het toestel aan te zetten.
Het toestel start op en de display licht op.
fig.00-10

3
4

Zet alle aangesloten externe apparaten aan.

Regel het volume van de aangesloten externe apparatuur.

Dit toestel is uitgerust met een
beveiligingscircuit. Na het
opstarten duurt het eventjes
(enkele seconden) voordat de
normale werking begint.
942

5

Regel ook het volume van de RD-700SX om een geschikt
signaalniveau te krijgen.
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Het toestel uitschakelen

1

Zet de VOLUME-regelaar helemaal dicht (naar beneden) alvorens het
toestel uit te schakelen.
Zet ook het volume van alle aangesloten audio- en andere apparatuur dicht.

2
3

Schakel de aangesloten externe toestellen uit.

Druk op het onderste deel van de [POWER]-schakelaar, achteraan op
de RD-700SX.
Het toestel schakelt uit.

Het volume regelen
fig.00-11

1

Het volume regelt u met de VOLUME-regelaar.
Schuif de regelaar omhoog om het volume te verhogen, of omlaag om het te
verlagen.
Zet ook het volume van de aangesloten apparatuur op een geschikt niveau.
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Als u de stroom volledig wilt
afsluiten, zet u eerst de
POWER-schakelaar uit en
haalt u vervolgens de stekker
uit het stopcontact.
Raadpleeg hiervoor
“Voeding” (p. 5).
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De fabrieksinstellingen oproepen (Factory Reset)
Wanneer u de RD-700SX voor de eerste maal gebruikt, roep dan de fabrieksinstellingen
op zodat de RD-700SX werkt zoals beschreven in de procedures in de handleiding.

Opmerkingen
Schakel het toestel nooit uit tijdens een Factory Reset (zolang "Now,
Executing" in de display staat).
Als u het toestel uitschakelt, terwijl de Factory Reset wordt uitgevoerd, kunnen de
interne data beschadigd raken en is het mogelijk dat u de RD-700SX niet meer kunt
opstarten. Als u vaststelt dat de interne data verloren zijn gegaan of als zich een soortgelijk
probleem voordoet, raadpleegt dan de handelaar bij wie u het apparaat hebt gekocht, of ga
naar het dichtstbijzijnde Roland Service Center. Roland neemt echter geen enkele
aansprakelijkheid op en keert geen enkele vergoeding uit voor de gevolgen van dataverlies.

Deze handeling wist de Setupinstellingen (p. 56) uit. Als u
data uit het interne geheugen
wil behouden, voer dan de
"Bulk Dump (Bulk Dump
SETUP)"-procedure uit om de
data op te slaan op een externe
sequencer (p. 99).

Verzeker u ervan dat de
USB-kabel losgekoppeld is,
voor u een USB-verbinding
maakt.

fig.00-12p

3,5,6,7

1

2,4

1

Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.00-13g

2
3

In plaats van met de CURSOR
te selecteren kunt u ook op
TONE SELECT [9] drukken
om het Utility Edit-scherm
direct weer te geven.

Druk op CURSOR [

] om “9.Utility” te selecteren.

Druk op [ENTER] om het Utility-scherm weer te geven.
fig.00-14g

4

Selecteer "Factory Reset All" met de CURSOR [

].
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5

Druk op [ENTER].
Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.00-15g

Druk op [EXIT] om de Factory Reset te annuleren.

6

Druk op [ENTER].
Het bevestigingsbericht verschijnt.
fig.00-16g

Druk op [EXIT] om de Factory Reset te annuleren.

7

Druk nogmaals op [ENTER] om de Factory Reset te starten.
Tijdens de uitvoering verschijnt "Executing… Don't Power OFF" in de display.
Wanneer de Factory Reset voltooid is, verschijnt "COMPLETED" in de display.

8

Schakel de RD-700SX uit en zet het toestel vervolgens weer aan.

U kunt ook maar een deel van de instellingen terugzetten op hun fabriekswaarden. Raadpleeg
hiervoor “De fabrieksinstellingen opnieuw oproepen (Factory Reset)” (p. 100).

Het Display-contrast regelen (LCD Contrast)
De display kan soms moeilijk leesbaar zijn onmiddellijk na het opstarten of na
langdurig gebruik; de oorzaak kan ook bij de lichtcondities liggen.
Pas in dergelijke omstandigheden het contrast van de display aan door aan de
CONTRAST-knop op het voorpaneel te draaien.
fig.00-17p
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Afstemmen op de toonhoogte van andere
instrumenten (Master Tune)
Als u een zuivere sound wilt wanneer u samenspeelt met andere instrumenten, moet
u zorgen dat de basistoonhoogte van alle instrumenten dezelfde is. Meestal wordt
de stemming van een instrument aangegeven door de toonhoogte in Hertz (Hz) van
de middelste “A”-noot.
Het aanpassen van de basistoonhoogte van instrumenten noemen we "tuning".
fig.00-18ps

3

1

5

2,4

1,6

Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.00-19g

2
3

U kunt het System Edit-scherm
ook direct weergeven door op
TONE SELECT [0] te drukken
in plaats van met de CURSOR
te kiezen.

Selecteer "0.System" met de CURSOR [

].

Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.00-20g

4
5
6

Ga met de CURSOR [

] naar de "Master Tune"- parameter.

Druk op [INC] of [DEC] om een waarde te selecteren (415,3-440,0466,2).

Als u [INC] ingedrukt houdt
en vervolgens op [DEC] drukt,
neemt de waarde sneller toe.
Als u [DEC] ingedrukt houdt
en vervolgens op [INC] drukt,
neemt de waarde sneller af.

Druk op [F1(WRITE)] als u de
instellingen wilt bewaren.
Instellingen die in de RD700SX worden bewaard,
worden niet verwijderd
wanneer het toestel wordt
uitgeschakeld.

Druk op [EDIT] zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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Overzicht van de RD-700SX
Basisstructuur van de RD700SX
De RD-700SX kan worden ingedeeld in twee delen: een
keyboard controller-gedeelte en een klankgenerator-gedeelte. De
twee delen zijn intern met elkaar verbonden via MIDI.
fig.00-G01e

Klankgeneratorgedeelte

Opvoering

Keyboard Controller Section
(controllers such as keyboard, pitch bend lever, enz.)

Keyboard controller-gedeelte
Dit gedeelte omvat het klavier, de Pitch Bend/Modulationhendel, de paneelknoppen, de schuifregelaars en eventuele
pedalen die op het achterpaneel zijn aangesloten. Handelingen
zoals het indrukken of loslaten van toetsen op het klavier, het
indrukken van een pedaal, enzovoort worden omgezet in MIDIboodschappen en naar het klankgenerator-gedeelte of naar een
extern MIDI-toestel gestuurd.

Klankgenerator-gedeelte
Het klankgenerator-gedeelte produceert de klank. Hier worden
MIDI-berichten, die van het keyboardcontroller-gedeelte of van
het externe MIDI-apparaat zijn ontvangen, in muzieksignalen
omgezet, die vervolgens als analoge signalen via de OUTPUTen de PHONES-jacks worden uitgestuurd.

De klanken
Wanneer u de RD-700SX gebruikt, zult u merken dat we
verschillende termen hanteren wanneer het over klanken gaat.
Hieronder leggen we kort uit wat er precies bedoeld wordt.

Tone
De individuele klanken die worden gebruikt, wanneer u op de
RD-700SX speelt, noemen we “Tones”. De RD-700SX bevat 488
Tones. Tones zijn toegewezen aan elke part.
Bij de Tones zijn er ook verschillende groepen van percussieinstrumenten, gegroepeerd in "Rhythm Sets". Elke toets
(nootnummer) van een Rhythm Set produceert een verschillende
percussieklank.
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Part
Een klankgenerator die meerdere klanken kan aansturen met
één apparaat, noemen we een multitimbrale klankgenerator. De
RD-700SX bevat een multitimbrale klankgenerator die 16 Tones
tegelijkertijd kan spelen.
Wanneer u de RD-700SX als klankgenerator gebruikt, worden de
gegenereerde Tones toegewezen aan “Parts”. Aangezien u aan
elk van de Parts verschillende Tones kunt toewijzen en u de
Tones individueel kunt aansturen, kunt u meerdere Tones
tegelijkertijd spelen, het klavier in twee delen opsplitsen en
verschillende Tones in de verschillende delen spelen (Split), of
twee partijen tegelijk spelen.
De zestien parts van de interne klankgenerator van de RD-700SX
noemen we de "Interne Parts".

Zone
De RD-700SX beschikt over vier Parts (UPPER1, UPPER2,
LOWER1 en LOWER2) die u kunt gebruiken om de Interne Parts
aan te sturen met de paneeltoetsen en het klavier. Deze vier
Parts, die dienen voor de aansturing van de Interne Parts,
noemen we samen de "INTERNAL Zone". Vier van de zestien
Interne Parts zijn toegewezen aan de INTERNAL Zone voor
aansturing (de RHYTHM Part staat vast op Part 10).
Bovendien kunt u met de RD-700SX vrij externe MIDIklankgenerators aansturen, op dezelfde manier als met de Local
Parts. Zo kunt u ook de externe MIDI-klankgenerator aansturen
met de vier Parts (UPPER1, UPPER2, LOWER1 en LOWER2).
Deze groep van vier Parts noemen we dan de "EXTERNEL
Zone". De externe MIDI-klankgenerator wordt aan deze vier
Parts toegewezen voor aansturing (de RHYTHM Part kan ook
gedeeltelijk worden ingesteld).

Basisbediening
De hoofdschermen
Het ONE TOUCH-scherm
Wanneer u op ONE TOUCH [PIANO] of op [E.PIANO] drukt,
om de RD-700SX optimaal in te stellen om piano te spelen, dan
verschijnt dit scherm.
fig.00-G03g
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Het Tone-scherm (Basisscherm)

fig.00-G06g

De namen van de Tones die momenteel geselecteerd zijn voor de
INTERNAL Zone, verschijnen hier. Dit is het scherm dat
normaal verschijnt.
U kunt de Tones (UPPER1, UPPER2, LOWER1 en LOWER2) van
de INTERNAL Zone en het tempo wijzigen.
fig.00-G02g

EXTERNAL-scherm

Het Tone Wheel-scherm
Als in het Tone-scherm een ORGAN Tone "Tone Wheel 1-10"
geselecteerd is voor eender welke INTERNAL Zone, verschijnt
dit scherm wanneer u op CURSOR [
] drukt. De mode waarin
dit scherm verschijnt, noemen we de "Tone Wheel mode", en in
deze mode kunt u het opwekken van klanken met de harmonic
bars van een orgel simuleren (p. 53).
Als u in dit scherm op CURSOR [
het Tone-scherm.

Wanneer u op [EXTERNAL/INTERNAL] drukt, licht de toetsindicator
op en wordt de mode geactiveerd waarin de RD-700SX een externe
MIDI-klankgenerator kan aansturen. De status van deze knop bepaalt
of de knoppen van de RD-700SX worden gebruikt om de INTERNAL
Zone aan te sturen ([EXTERNAL/INTERNAL] brandt niet), of om de
EXTERNAL Zone aan te sturen ([EXTERNAL/INTERNAL] brandt).
Bovendien kunt u nog gedetailleerde instellingen maken voor de
MIDI-boodschappen die naar de externe klankgenerator worden
verzonden (p. 61).
fig.00-G06g

] drukt, keert u terug naar

fig.00-G04g

Speciale aanduidingen
fig.mark-tempoM

Wanneer u een "88-key multisampled" pianoklank in
het Tone-scherm kiest, verschijnt er dit symbool rechts
van de Tone-naam.
fig.mark-tempoM

Wanneer u een "TW-Organ 1–10" pianoklank in het Tonescherm kiest, verschijnt er dit symbool links van de Tone-

Het Setup-scherm
Hier verschijnt de momenteel geselecteerde Setup (p. 56).

Drukt u op CURSOR [
] wanneer het Tone-scherm of het Tone
Wheel-scherm in de display staat, dan gaat de RD-700SX over naar
dit scherm. U kunt dit scherm ook oproepen door op [SETUP] te
drukken. U kunt hier de Setups wijzigen (p. 46, p. 48, p. 50).

naam. Drukt u op CURSOR [
] terwijl dit symbool wordt
weergegeven, dan roept u het Tone Wheel-scherm op (p. 53).
fig.mark-tempoM

Als Clock Source (p. 81) op MIDI staat, verandert de
tempo-aanduiding voor elk scherm in "M:".
Het tempo kan gewijzigd worden vanuit externe MIDItoestellen wanneer dit symbool verschijnt.

Drukt u op CURSOR [
] wanneer dit scherm in de display staat,
dan keert u terug naar het Tone-scherm of het Tone Wheel-scherm.

fig.mark-EQ

Als EQ Mode (p. 80) op SYSTEM staat, verschijnt dit
symbool rechtsboven op het scherm.
Als dit symbool op de display wordt weergegeven,
veranderen de equalizerinstellingen niet wanneer u
van setup verandert.

fig.00-G05g

fig.mark-PD

Als Pedal Mode (p. 80) op "SYSTEM" staat, verschijnt
dit symbool rechtsboven op het scherm.
Als dit symbool op de display wordt weergegeven,
veranderen de pedaalinstellingen niet wanneer u van
setup verandert.

Het Rhythm/Song/Arpeggioscherm
Drukt u CURSOR [
] wanneer het Tone-scherm in de display
staat, dan gaat de RD-700SX over naar dit scherm.
U kunt Song, Rhythm Patterns, Arpeggio Patterns en Tempo
wijzigen.
Drukt u in dit scherm op CURSOR [
het Tone-scherm.

De functietoetsen
fig.00-G07p

], dan keert u terug naar
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[EDIT]
Als u op [EDIT] drukt; licht de indicator op en gaat u naar "Edit
mode". In Edit mode kunt u gedetailleerde instellingen maken
voor allerlei functies.
U kunt de Edit mode verlaten door nogmaals op [EDIT] te
drukken.

Ook wanneer er meerdere parameters naast elkaar op een rij
staan, zoals hier in het EXTERNAL-scherm, kunt u de cursor
sneller verplaatsen door de CURSOR-toets die wijst in de richting
waarin u de cursor wil verplaatsen, in te drukken terwijl u ook de
CURSOR-toets die in de tegengestelde richting wijst, indrukt.
fig.00-G11pj

[WRITE]
Hiermee slaat u de huidige instellingen op in "Setup" (p. 58).

[NUM LOCK]
Wanneer u op [NUM LOCK] drukt, licht de toetsindicator op en
kunt u numerieke waarden invoeren met de TONE SELECTtoetsen. De toetsindicators lichten automatisch op volgens de
ingestelde waarden.

De instellingen wijzigen
fig.00-G12p

De CURSOR-toetsen
fig.00-G08p

Om de waarde van een instelling te wijzigen , kunt u [DEC] en
[INC], of de TONE SELECT-toetsen (numerieke toetsen)
gebruiken.

De CURSOR-toetsen dienen om door de schermen te bladeren,
en om een item waarvan u de instelling wil wijzigen, op te
zoeken (door de cursor te verplaatsen).

[DEC], [INC]

Door de Display-pagina's bladeren
Als er pijltjes (" " en " ") rechts bovenaan in het scherm
verschijnen, dan betekent dit dat er zich nog extra pagina's in de
richting van de pijltjes bevinden.
U kunt door de schermen bladeren met CURSOR [

] en [

].

fig.00-G09g

Als u op [INC] drukt, neemt de waarde toe; drukt u op [DEC], dan
neemt de waarde af. Als u de toets ingedrukt houdt, blijft de waarde
toe- of afnemen. Als u [INC] ingedrukt houdt en vervolgens op
[DEC] drukt, neemt de waarde sneller toe. Als u [DEC] ingedrukt
houdt en vervolgens op [INC] drukt, neemt de waarde sneller af.
Wanneer u tegelijkertijd op [DEC] en [INC] drukt, zet u de
parameter op zijn standaardwaarde of schakelt u hem uit.

TONE SELECT-toetsen
(numerieke toetsen)

Navigeren tussen in te stellen items
(CURSOR)
Als er meer dan één parameter in een scherm staat, dan staan de
naam en de waarde van de te wijzigen parameter in een
kadertje. Dit kadertje noemen we de "cursor". Deze cursor kunt
u verplaatsen met de CURSOR-toetsen.
fig.00-G10g

Cursor
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Wanneer [NUM LOCK] aan staat (brandt), kunt u rechtstreeks
numerieke waarden invoeren met de TONE SELECT-toetsen.
Deze fungeren dan als cijfertoetsen [0]-[9]. Wanneer u het cijfer
invoert, knippert de waarde. Dit betekent dat de waarde nog
niet bevestigd is. Om ze te bevestigen drukt u op [ENTER].
Bij sommige parameters gaat [NUM LOCK] automatisch
branden, zodat u direct numerieke waarden kunt invoeren met
de TONE SELECT-toetsen.

U kunt met de numerieke toetsen enkel numerieke waarden
invoeren. U kunt het plusteken (+) of minteken (-) van een
numerieke waarde veranderen en continue wijzigingen in de
numerieke waarden aanbrengen door op [INC] of [DEC] te
drukken.

De demo's beluisteren (DEMO PLAY)
U kunt deze demosongs als volgt beluisteren.
De RD-700SX bevat een aantal interne demosongs waarin de speciale mogelijkheden
van dit instrument tot uiting komen.
Nr. Naam v/d song
Componist/Copyright
01.

Take a Break

Scott Tibbs

© 2004 Roland Corporation

02.

Superior Grand

Scott Tibbs

© 2004 Roland Corporation

03.

Everything Cool

Scott Tibbs

© 2004 Roland Corporation

04.

Tone Preview

Scott Tibbs

© 2004 Roland Corporation

Demosong 04 “Tone Preview” maakt doeltreffend gebruik van de interne Tones. In
totaal zijn tien nummers beschikbaar, één voor elke TONE CATEGORY.

Alle rechten voorbehouden.
Het zonder toestemming
gebruiken van dit materiaal
voor andere doeleinden dan
het beluisteren in persoonlijke,
huiselijke kring, betekent een
inbreuk op de geldende
wetgeving.

fig.Q1-01p

4,5

3

2,3

3

1

* Wanneer demosongs worden weergegeven worden alle instellingen teruggezet op hun waarden
bij het opstarten van de RD-700SX. Bewaar alle instellingen die u wil behouden in Setup ( p. 58).

1

Houd [NUM LOCK] ingedrukt en druk op [EDIT].
Het Demo-scherm verschijnt.
fig.Q1-02g

Er worden geen data van de
gespeelde muziek uitgestuurd
via de MIDI OUT-connector.
982

2
3

Selecteer met CURSOR [

]/[

] of [INC] / [DEC] de song die u wilt horen.

Start de weergave van de demosong met CURSOR [F2(PLAY)] of [INC/YES].
Wanneer u op een van de TONE SELECT-knoppen drukt, begint de weergave van
de demosong die overeenkomt met de ingedrukte knop.
Wanneer alle songs gespeeld zijn, keert de weergave terug naar de eerste song en
wordt voortgezet.
Wanneer u tijdens de weergave op een TONE SELECT-knop drukt, stopt de song die
op dat moment wordt weergegeven en begint de weergave van de nieuw gekozen song.

4
5

Druk op CURSOR [EXIT] of [F1(MENU)] om de weergave van een song
te stoppen.

Wanneer u op ONE TOUCH
[PIANO] of [E.PIANO] drukt,
beëindigt u - ongeacht of de
song wordt weergegeven of
gestopt is – de demo en keert u
terug naar het startscherm van
de display.

Druk op [EXIT] of [F1(EXIT)] terwijl de song gestopt is om het Demoscherm te verlaten.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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Piano spelen (ONE TOUCH)
Laten we nu eens proberen piano te spelen.
Op de RD-700SX kunt u met één druk op de knop de optimale instellingen voor
pianospel oproepen.
U kunt ook uw favoriete Tones en instellingen selecteren en ze toewijzen aan de
knoppen van het instrument.
fig.Q1-03p

2

1

1

Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [E.PIANO].
fig.Q1-04g

Wanneer u op ONE TOUCH [PIANO] drukt, stelt u het volledige klavier in om met
de Piano Tone te spelen.
Wanneer u op ONE TOUCH [E.PIANO] drukt, stelt u het volledige klavier in om
met de Electric Piano Tone te spelen.

2

Door op ONE TOUCH
[PIANO] of [E.PIANO] te
drukken stelt u alle instellingen
buiten die van Piano Edit (p.
73) of Electric Piano Edit(p. 76)
opnieuw in op hun
oorspronkelijke waarde bij het
opstarten van het toestel.
Bewaar alle instellingen die u
wilt behouden in een Setup (p.
56).

U kunt nu op [F1] drukken om van type te veranderen.
Met [F1] wisselt u tussen Types A en B.
fig.Q1-05g

U kunt CURSOR [

]/

[
] in het ONE TOUCH
(PIANO)-scherm gebruiken
om in te geven hoeveel de
pianovleugel geopend is.

Met de RD-700SX kunt u ook meer gedetailleerde instellingen maken om het geluid
nog beter te laten passen bij uw favoriete pianostukken. U kunt in totaal vier
configuraties van instellingen opslaan, twee voor [PIANO] en twee voor [E.PIANO].
Pas deze instellingen aan, indien nodig.
• Fijnregeling van de Piano Tones (Piano Edit) →p. 73
• Fijnregeling van de E.Piano Tones (E.Piano Edit) →p. 76
• Fijnregeling van de Piano Touch Sense →p. 74
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Spelen met een hele reeks Tones
De RD-700SX bevat 488 Tones.
Tones zijn individuele klanken.
Tones worden toegewezen aan de TONE SELECT-knoppen volgens de
geselecteerde Tone-categorie.

“Lijst van de Tones” (p. 146)

Probeer tijdens het spelen een aantal verschillende Tones uit.
fig.Q1-06p

1

1

3

Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [E.PIANO].
Nu speelt u op het gehele klavier met dezelfde Tone.

2

Druk op een van de TONE SELECT-knoppen om de Tone-categorie te
kiezen.
De TONE SELECT-knop van de geselecteerde categorie knippert.

3

2

Kies de Tone met [INC]/[DEC].
Als u nu op het klavier speelt, hoort u de geselecteerde Tone.
De volgende keer dat u deze TONE SELECT-toets kiest, speelt u met de Tone die u
hier selecteerde.

Druk niet op de ONE TOUCH
[PIANO]-knop wanneer er
meerdere Tones spelen, maar
selecteer de zone met de Tone
die u wilt veranderen, via de
ZONE SELECT-knoppen.
Raadpleeg hiervoor “De Tone
voor een Zone wijzigen” (p.
40).

Als [NUM LOCK] aan staat,
kunt u de Tone-categorie niet
kiezen met de TONE SELECTtoetsen. Raadpleeg p. 34 voor
meer informatie.

Tones geselecteerd met [RHY/
GM2] worden geregistreerd in
deze volgorde: “Rhythm Sets”,
“GM2 Rhythm Sets” en “GM2
Tones”. Raadpleeg de “Lijst
van de Tones” (p. 146).
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Een Tone kiezen door het Tone-nummer in te geven
([NUM LOCK])
Elke individuele Tone heeft een apart Tone-nummer.
U kunt Tones kiezen door met de TONE SELECT-toetsen het overeenkomstige Tonenummer in te geven.

“Lijst van de Tones” (p. 146)

Zet [NUM LOCK] aan wanneer u cijfers wilt invoeren met de TONE SELECTtoetsen.
fig.Q1-07p

4 1

1

Druk op [NUM LOCK] zodat de indicator oplicht.
Nu kunt u cijfers invoeren met de TONE SELECT-toetsen.
Welke numerieke waarden u met de toetsen kunt invoeren, staat onder de toets
vermeld.

3
4

2

Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [E.PIANO].
Nu speelt u op het gehele klavier met dezelfde Tone.

2

3

Druk niet op de ONE TOUCH
[PIANO]-knop wanneer er
meerdere Tones spelen, maar
selecteer de zone met de Tone
die u wilt veranderen, via de
ZONE SELECT-knoppen.
Raadpleeg hiervoor “De Tone
voor een Zone wijzigen” (p.
40).

Voer het Tone-nummer in met de TONE SELECT-toetsen.

Druk op [ENTER].
De tone wordt ingesteld.
Als u nu op het klavier speelt, hoort u de geselecteerde Tone.
De TONE SELECT-toetsen die tot de geselecteerde Tone-nummers behoren, knipperen.

Met een Rhythm Set spelen
Bij de Tones die u met de TONE SELECT-toetsen kunt selecteren, zijn er ook Rhythm
Sets. Dit zijn sets met klanken van verschillende percussie-instrumenten en speciale
geluidseffecten. Een Rhythm Set selecteren en percussieklanken spelen, doet u als volgt.
1. Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [E.PIANO].
2. Druk op TONE SELECT [RHY/GM2].
Als [NUM LOCK] op dit moment aan staat, kunt u geen Rhythm Set-categorie
kiezen. Zet [NUM LOCK] uit.
3. Sla verschillende toetsen aan om de verschillende percussieinstrumenten te spelen.
4. Om een andere Rhythm Set te kiezen, drukt u op [INC]/[DEC].
De combinatie van klanken die aan het klavier zijn toegewezen, verschilt
naargelang de Rhythm Set. Raadpleeg hiervoor “Lijst van de ritmepatronen”
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Tones geselecteerd met [RHY/
GM2] worden geregistreerd in
deze volgorde: “Rhythm Sets”,
“GM2 Rhythm Sets” en “GM2
Tones”. Raadpleeg de “Lijst
van de ritmepatronen” (p.
149).
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Wave Expansion Board Tones selecteren
U kunt twee optionele Wave Expansion Boards (SRX-serie) installeren in de RD700SX.
Volg de onderstaande procedure om Tones van een Wave Expansion Board te
kiezen.
fig.Q1-08p

1 4

1

Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [E.PIANO].
Nu speelt u op het gehele klavier met dezelfde Tone.

2

Druk op EXPANSION [A] of [B] zodat de indicator oplicht.

2

3

Instructies voor de installatie
van een Expansion Board
vindt u in “Het Wave
Expansion Board
installeren” (p. 15).

fig.Q1-09g

Als u EXPANSION [A] of [B] enkele seconden ingedrukt houdt, verschijnt de naam
van het geïnstalleerde Wave Expansion Board in de display (p. 17).

3
4

Druk op [NUM LOCK] zodat de toetsindicator oplicht.

Druk op [INC]/[DEC] of op TONE SELECT-toetsen om de Tone te
selecteren.
Als u de TONE SELECT-toetsen gebruikt om de Tone-nummers in te voeren, druk
dan nadien op [ENTER] om het nummer te bevestigen.

5

Details over de Tone list van
de Wave Expansion Boards
vindt u in de "Patch List" en de
"Rhythm Set List" van de
gebruiksaanwijzing van de
SRX-serie. Merk op dat
sommige Tone-namen op de
RD-700SX anders kunnen
worden weergegeven.
Raadpleeg hiervoor
“Overeenkomstigheidstabel
voor Wave Expansion Board
Tone-namen” (p. 36).

Als u nu op het klavier speelt, hoort u de geselecteerde Tone.
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Tones kiezen zonder op [NUM LOCK] te drukken
Tones van Wave Expansion Boards kunt u kiezen met [NUM LOCK] uit.
1. Druk op EXPANSION [A] of [B] zodat de indicator oplicht.
2. Gebruik de TONE SELECT-toetsen en [DEC]/[INC] om de Tone te selecteren.
Tones van een Wave Expansion Board worden als volgt aan de TONE SELECTtoetsen toegewezen.
fig.Q1-10e

Tone
Number

001 011 021 031 041 051 061 071 081 Rhythm
Set
:
:
:
:
:
:
:
:
:
010 020 030 040 050 060 070 080 090
091
:
100
101
:

3. Als u nu op het klavier speelt, hoort u de geselecteerde Tone.

Tone-nummers van Wave Expansion Board Rhythm Sets
Als u op de RD-700SX een Rhythm Set van een Wave Expansion Board wilt kiezen,
dan vindt u deze na de Patches (op de RD-700SX "Tones" genoemd).
Dus als u een Rhythm Set van een Wave Expansion Board wilt kiezen aan de hand
van een Tone-nummer, dan krijgt u dit Tone-nummer door het gewenste Rhythm
Set-nummer (in de Rhythm Set List) op te tellen bij het nummer van de laatste Patch
(in de Patch List).

Overeenkomstigheidstabel voor Wave Expansion Board Tonenamen
De RD-700SX geeft sommige Tone-namen van de SRX-serie weer zoals in
onderstaande tabel. Deze kunnen verschillen van de weergave in de
gebruikershandleiding van de SRX-serie.
SRX-03
(STUDIO SRX)
Nr.
Tone-naam
005
Taxi EP
021
US EP
022
Studio EP
023
All EP
024
Sens. EP
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SRX-05
(Supreme Dance)
Nr.
Tone-naam
236
Tri EP
239
EP Chd Menu
240
EP Maj 9th
241
EP Maj 11th
242
EP Min 11th

SRX-07
(Ultimate Keys)
Nr.
Tone-naam
011
TouchEP SRX
013
Stage EP 2
015
80’s EP
017
Padded EP
019
Sine EP
022
ClaviQ EP
024
70’EP Bs
033
The 70’EP

SRX-08
(Platinum Trax)
Nr.
Tone-naam
378
Echo EP SRX
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Meerdere Tones met het klavier spelen
De RD-700SX is voorzien van vier Interne zones (UPPER 1, UPPER 2, LOWER 1 en
LOWER 2), en aan elk van deze zones kan één Tone worden toegewezen.
Wanneer u speelt kunt u combinaties van Tones gebruiken door elke zone in of uit
te schakelen. U kunt tegelijkertijd meerdere Tones gelaagd spelen, en zelfs
verschillende Tones in het linker- en rechtergedeelte van het klavier spelen.

Spelen met Layered Tones
U kunt bij het spelen tot vier gelaagde Tones toewijzen aan het hele klavier.
fig.Q1-11layer

UPPER1
UPPER2
LOWER1
LOWER2
fig.Q1-12p

1,2

1

Druk op PART SWITCH [UPPER1] en [UPPER2] zodat de indicators
oplichten.
Speel op het klavier.
fig.Q1-13g

De Tones voor UPPER1 en UPPER2 klinken samen.

2

Druk nogmaals op [UPPER2] en de indicator dooft uit.
Enkel de Tones voor UPPER1 weerklinken.
Volgens hetzelfde principe kunt u door op [LOWER 1] en [LOWER 2] te drukken
vier Tones samen laten klinken.
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Twee TONE SELECT-knoppen simultaan indrukken
* Laat [NUM LOCK] uit staan wanneer u deze handeling uitvoert.
U kunt zelfs zonder op de ZONE SWITCH-toetsen te drukken, twee Tones samen
laten weerklinken door gelijktijdig op twee TONE SELECT-toetsen te drukken.
Als u bijvoorbeeld een pianoklank wilt combineren met strijkers, drukt u
tegelijkertijd op [PIANO] en [STRINGS].
De [UPPER1]- en [UPPER2]-indicators lichten automatisch op en wanneer u op het
klavier speelt, hoort u de piano en de strijkers samen klinken.
Wanneer dit is gebeurd, wordt de Tone voor de knop die het eerst is ingedrukt,
toegewezen aan UPPER1, en wordt de andere Tone toegewezen aan UPPER2. De Partnamen UP1 en UP2 staan allebei in highlight, omdat beide Parts geselecteerd zijn.
Zodra u twee TONE SELECT-toetsen hebt gekozen, kunt u, door een van de twee
TONE SELECT-toetsen in te drukken, die Tone als de [UPPER1] Tone selecteren. De
[UPPER 2]-indicator dooft uit en de weergave van die Tone stopt.
* Bovenstaande procedure is enkel mogelijk wanneer de [UPPER1] of [UPPER2] ZONE
SELECT-toets is geselecteerd.

Verschillende Tones spelen in de twee
klaviergedeelten ([SPLIT])
De opsplitsing van het klavier in een rechter- en een linkergedeelte noemen we een
“Split”, en de toets die op de scheiding ligt, noemen we het “Split Point”. Een klank
die in Split Play op het rechtergedeelte wordt gespeeld, noemen we een "Upper
Tone" en de klank die op het linkergedeelte wordt gespeeld, noemen we een "Lower
Tone". De Split Point-toets hoort bij het LOWER-gedeelte.
De fabrieksinstelling voor het Split Point is “B3”.
fig.Q1-14sp

U kunt het Split Point
wijzigen. Raadpleeg hiervoor
“Het Split Point van het
klavier veranderen” (p. 39).

Split Mode
Split Point

LOWER

UPPER

fig.Q1-15p

1,2
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1

Druk op [SPLIT] zodat de indicator oplicht.
ZONE SWITCH [LOWER1] licht op.
Speel op het klavier.
fig.Q1-16g

In het rechtergedeelte van het klavier hoort u de UPPER Tone en in het
linkergedeelte de LOWER Tone.
fig.Q1-17sp

Split Point (B3)

LOWER

2

UPPER

Om Split mode te verlaten drukt u nogmaals op [SPLIT]. De indicator
dooft uit.

Het Split Point van het klavier veranderen
In de Split Mode kunt u de scheiding tussen het LOWER- en het UPPER-gedeelte
(het Split Point) verschuiven.

1

Houd [SPLIT] enkele seconden ingedrukt.
Er verschijnt een scherm zoals hieronder en de huidige waarde van de instelling
wordt getoond.

U kunt het Split Point ook
verschuiven in stappen van
een halve toon door [SPLIT]
ingedrukt te houden en op
[INC] of [DEC] te drukken.

Wanneer u het Split Point
verandert, verandert ook de
Key Range (p. 69) waarde.

fig.Q1-18g

2

U kunt voor elke zone vrij key
ranges (registers) instellen.

Houd [SPLIT] ingedrukt en druk een toets in.
Wanneer u [SPLIT] loslaat, verschijnt het vorige scherm opnieuw.
De Split Point-toets hoort bij het LOWER-gedeelte.
Wanneer het Split Point is ingesteld, wordt de Key Range (p. 69) in elke zone
verdeeld in een linker en een rechter toetsenbereik met de Split Point als scheiding,
en worden de volgende waarden ingesteld.
• UPPER 1, UPPER 2: Split Point+1–C8
• LOWER 1, LOWER 2: A1–Split Point

UPPER1
UPPER2
LOWER1
LOWER2

Raadpleeg “De Key Range
instellen voor elke Zone (Key
Range)” (p. 69) voor meer
informatie.
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De Tone voor een Zone wijzigen
Als u de Tone toegewezen aan een Zone wilt wijzigen, gebruikt u de [LOWER
SELECT]-toets om de Zone met de Tone die u wilt wijzigen, op te geven.
fig.Q1-20p

1 2

1

Druk op de ZONE SELECT-toets van de Part waarvoor u de Tone wilt
veranderen, zodat de indicator van die Part oplicht.
De indicator van de momenteel geselecteerde TONE SELECT-toets licht op in
dezelfde kleur als de indicator van de geselecteerde Zone.

2

Selecteer de Tone-categorie met een TONE SELECT-knop en druk
vervolgens op [INC]/[DEC] om de Tone te selecteren.
Wanneer [NUM LOCK] aan staat, kunt u de Tone-nummers ingeven met de TONE
SELECT-toetsen (p. 34).
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Wanneer u op de ZONE
SELECT-toets drukt die
overeenstemt met een zone
waarvoor de ZONE SWITCH
op OFF staat (niet brandt),
gaan de drie toetsen voor die
zone, ZONE SWITCH, ZONE
SELECT en ENTER knipperen.
Wanneer u nu op een van die
knipperende toetsen drukt, zet
u de ZONE SWITCH van die
zone op ON (brandt).

Spelen op het klavier

Het volume regelen voor afzonderlijke zones
(ZONE SWITCH/ZONE LEVEL-regelaar)
fig.Q1-21pe

ZONE LEVEL-regelaars
ZONE-schakelaars

Bij de RD-700SX wordt elke Part die aan de hand van de interne klankgenerator
wordt gespeeld, een INTERNE Zone genoemd.
U kunt de ZONE SWITCH-toetsen en ZONE LEVEL-regelaars (UPPER 1, UPPER 2,
LOWER 1, LOWER 2) gebruiken om klanken aan en uit te zetten en hun volume te
regelen.

ZONE SWITCH
Hiermee bepaalt u of de klanken in een bepaalde zone al dan niet worden
weergegeven.
Als de ZONE SWITCH-indicator van een zone brandt, hoort u de zone wanneer u
op het klavier speelt. De Zone-namen verschijnen in hoofdletters op het scherm.
Als de ZONE SWITCH-indicator van een zone niet brandt, is de zone niet te horen
wanneer u op het klavier speelt. De Zone-namen verschijnen niet op het scherm
(enkel UPPER1 verschijn in kleine letters).
U schakelt ZONE SWITCH in en uit door erop te drukken.

ZONE LEVEL-regelaar
Hiermee regelt u het volume van een afzonderlijke zone.
Als de ZONE SWITCH-indicator van een zone niet brandt, is de part niet te horen,
ook niet als u de regelaar verschuift.

Zones waaraan tonen van externe klankmodules zijn toegewezen, worden
EXTERNE Zones genoemd. Bij de RD-700SX kunt u zowel EXTERNE als INTERNE
Zones op dezelfde manier aansturen. Raadpleeg “Het volume van elke Zone
regelen (EXTERNAL Zone)” (p. 64) voor meer informatie over het aansturen van

Gebruik de VOLUME-regelaar
om het algemene volume te
regelen (p. 24).

U kunt het volume niet regelen
met de ZONE LEVELregelaars wanneer
[CONTROL/ZONE LEVEL]
brandt.
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De toonaard van het klavier transponeren
([TRANSPOSE])
U kunt uw performances transponeren zonder de vingerzetting te veranderen, of u
kunt ook de toonhoogte per octaaf verschuiven. Deze functie heet "Transpose".
Dit is een handige functie wanneer u de toonhoogte van het klavier moet aanpassen
aan de toonhoogte van een zanger, of als u moet spelen van een partituur voor
trompet of andere getransponeerde instrumenten.
De referentiewaarde voor Transpose is C4. Deze instelling kan per halve toon
worden gewijzigd, binnen een bereik van -48–0–+48.

Opmerking: berichten van
MIDI IN worden niet
getransponeerd.

fig.Q1-22p

1,2,3

1

Houd [TRANSPOSE] enkele seconden ingedrukt.
Er verschijnt een scherm zoals hieronder en de huidige waarde van de instelling
wordt getoond.
fig.Q1-23g

2

Houd [TRANSPOSE] ingedrukt en druk op een toets.

Wanneer u de Transposefunctie activeert, blijft het Split
Point ongewijzigd.
(p. 39).

Als u bijvoorbeeld een "E" wil horen terwijl u een "C" speelt op het klavier, houdt u
[TRANSPOSE] ingedrukt en drukt u op de toets E4. De transpositiewaarde wordt nu
"+4".
Wanneer u [TRANSPOSE] loslaat, verschijnt het vorige scherm opnieuw.
Wanneer u de transpositiewaarde hebt ingesteld, wordt de Transpose-functie
geactiveerd en licht [TRANSPOSE] op.
Wanneer de indicator knippert, wordt een transpositiewaarde van "0" ingesteld.

3

Om Transpose uit te schakelen drukt u op [TRANSPOSE] zodat de
indicator uitgaat.
De volgende keer dat u op [TRANSPOSE] drukt, wordt het geluid getransponeerd
met de hier ingestelde waarde.
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U kunt de transpositiewaarde
voor elke Zone apart instellen.
Raadpleeg “De transpositie
instellen voor elke
individuele zone
(Transpose)” (p. 69) voor
meer informatie.
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Galm toevoegen aan het geluid ([REVERB])
De RD-700SX kan de noten die u op het klavier speelt, voorzien van een galmeffect.
Met de Reverb krijgt wat u speelt een aangename galm, zodat het net klinkt alsof u
in een concertzaal speelt.
fig.Q1-24rev

1

Druk op [REVERB].

“Reverb-instellingen maken”
(p. 87).

U kunt nog andere Reverbtypes selecteren dan degene
die links worden afgebeeld,
met "“Reverb Type” (p. 87)" in
"3. Effecten" in het Editscherm. In dit geval gaat de
[REVERB]-indicator van het
geselecteerde type knipperen.

Het Reverb-type verandert telkens als u op [REVERB] drukt.
TYPE
OFF (brandt
niet)
ROOM
HALL
CATHEDRAL

2

verklaring
Er wordt geen galm gebruikt.
Simuleert de galm in een klein vertrek.
Simuleert de galm in een grote concertzaal.
Simuleert de galm in een kathedraal.

Regel met de REVERB [DEPTH]-knop hoeveel Reverb-effect u wilt
toepassen.

Als de Reverb Amountinstelling van Tone Info op "0"
staat, wordt er geen effect
toegepast, zelfs niet wanneer u
aan de REVERB-knop draait
(p. 71).

Als u de knop in wijzerzin draait, krijgt u een diepere galm; draait u de knop tegen
de wijzers van de klok in, dan krijgt u minder galm.

Het geluid ruimer laten klinken ([CHORUS/DELAY])
U kunt ook een Chorus- en Delay-effect toepassen op de noten die u op het klavier
speelt. Met het Chorus- en Delay-effect geeft u het geluid een extra dimensie en
klinkt het vetter en breder.
fig.Q1-25cho

1

Druk op [CHORUS/DELAY].
Het Chorus-type verandert elke keer dat u op [CHORUS/DELAY] drukt.
TYPE
OFF (brandt
niet)
CHORUS
DELAY

“Chorus en Delay instellen”
(p. 88).

U kunt nog andere Chorustypes selecteren dan degene
die links worden afgebeeld,
met "“Chorus Type” (p. 88)"
in "3. Effecten" in het Editscherm. In dit geval gaat de
[CHORUS/DELAY]-indicator
van het geselecteerde type
knipperen.

verklaring
Chorus en Delay worden niet gebruikt.
U kunt het geluid een extra dimensie geven en het vetter en
breder laten klinken.
Dit effect vertraagt het geluid en produceert een echo-effect.
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2

Regel met de CHORUS/DELAY [DEPTH]-knop hoeveel Chorus-effect u
wilt toepassen.
Als u de knop in wijzerzin draait, krijgt u een diepere chorus; draait u de knop tegen
de wijzers van de klok in, dan krijgt u minder chorus.

Als de Chorus Amountinstelling van Tone Info op "0"
staat, wordt er geen effect
toegepast, zelfs niet wanneer u
aan de CHORUS-knop draait
(p. 71).

De toonhoogte in realtime veranderen (Bender/
Modulation-hendel)
Speel op het klavier en duw de hendel naar links om de toonhoogte te verlagen, of
naar rechts om de toonhoogte te verhogen. Dit noemen we Pitch Bend.
U kunt ook vibrato toepassen door het hendeltje naar voren te duwen. Dit noemen
we Modulation.
Als u het hendeltje naar voren duwt en tegelijkertijd naar links of rechts, krijgt u
beide effecten simultaan.
fig.Q1-26bend

Pitch Bend

Modulation

Het effect dat u krijgt wanneer
u de hendel beweegt, kan
variëren naargelang van de
Tone die u gebruikt. Dit effect
ligt bovendien vast voor elke
Tone en kan niet worden
gewijzigd.

Wanneer het Tone Wheelscherm wordt weergegeven,
gebruikt u de Pitch Bendhendel om de snelheid van het
Rotary-effect te regelen.
Raadpleeg “Orgelklanken
simuleren (Tone Wheel
Mode)” (p. 53) voor meer
informatie.

Het geluid levendiger maken ([SOUND CONTROL])
Wanneer u de Sound Control-functie activeert, worden variaties in het
volume onderdrukt voor een consistenter geluid.
Dit wordt op OFF gezet wanneer u het toestel aanzet.
fig.Q1-27sctrl

1
2
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Bij sommige Tones kunnen de
klanken worden vervormd.

Druk op de [SOUND CONTROL]-toets zodat de indicator oplicht.

Druk nogmaals op [SOUND CONTROL] om deze functie uit te
schakelen. De indicator dooft uit.

“De Sound Control instellen
(Sound Control)” (p. 88)

Spelen op het klavier

De lage, midden- en hoge tonen regelen
([EQUALIZER])
De RD-700SX is uitgerust met een 3-bands equalizer.
U kunt de sterkte van de lage, de midden- en de hoge tonen regelen met
respectievelijk de EQUALIZER [LOW]-, [MID]- en [HIGH]-knoppen.
U kunt ook het middenbereik aanpassen met [MID FREQ].
fig.Q1-28eq

1

Druk op EQUALIZER [ON/OFF] zodat de indicator oplicht.
Onderstaand scherm verschijnt en de equalizer wordt geactiveerd.
fig.Q1-29g

2

De equalizer wordt toegepast
op het totale geluidsvolume
van de OUTPUT-jacks.

U kunt de RD-700SX zo
instellen dat de
equalizerinstellingen niet
veranderen wanneer u van
Setup verandert. Raadpleeg
hiervoor “Voorkomen dat de
Equalizer-instellingen
gewijzigd worden (EQ
Mode)” (p. 80).

Regel het signaalniveau in elk frequentiebereik met de knoppen.
Door een knop ([LOW], [MID LEVEL], [HIGH]) in de negatieve richting te draaien
verlaagt u het volume van dat frequentiebereik; draait u de knop in de positieve
richting, dan verhoogt u het volume van dat bereik.
Wanneer u [MID FREQ] in de negatieve richting draait verlaagt u de frequentie,
draait u deze knop in de positieve richting, dan verhoogt u de frequentie.
Als u op [F2] drukt, kunt u de waarde van de instelling in cijfers weergeven. Door op
[F2] te drukken wisselt u tussen een "NUMERIEKE" en een "GRAFISCHE" weergave.
fig.Q1-30g

GRAFISCH

NUMERIEK

De gebruikte weergave bepaalt de manier van instellen als volgt:

Bij de grafische weergave
• Stel de knop iets bij voor het bereik waarin u de waarde wilt wijzigen, de cursor
wilt verplaatsen.
• Druk op CURSOR [
• Druk op CURSOR [

]/[
]/[

Bij sommige knopinstellingen
kunnen klanken vervormen.
Als dit gebeurt, moet u de
Input Gain bovenaan het
"NUMERIC"-scherm bijstellen.

] om de frequentie te wijzigen.
] om de Q te wijzigen.

Bij de numerieke weergave
• Druk op CURSOR [
]/[
]/[
]/[
] om de cursor te verplaatsen.
• Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te wijzigen.

3

Om de equalizer uit te schakelen, drukt u op EQUALIZER [ON/OFF].
De indicator dooft uit.
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Handige functies gebruiken tijdens het
spelen
Arpeggio's maken ([ARPEGGIO])
Met de Arpeggio-functie van de RD-700SX kunt u automatisch arpeggio's
produceren. Druk gewoon enkele toetsen in en een overeenstemmende zal
automatisch worden gespeeld.
fig.Q2-01p

1,3

1
2

Druk op [ARPEGGIO] zodat de indicator oplicht.

Druk een toets onder de Middle C (C4).
De arpeggio start, waarbij de noten worden gespeeld in de volgorde waarin de
toetsen werden ingedrukt.

Bij de fabrieksinstellingen
stoppen de arpeggio's wanneer
u de toetsen loslaat. U kunt ze
echter ook laten voortklinken
nadat u de toetsen hebt
losgelaten (p. 96).

fig.Q2-02arp

C4
Toetsenbereiken waarbinnen arpeggio's kunnen worden gespeeld

3

Als u nogmaals op [ARPEGGIO] drukt, gaat de indicator uit en keert
het klavier terug naar de normale performance mode.

Wanneer de Arpeggio Hold in
Edit mode op "ON" staat (p. 96),
knippert de [ARPEGGIO]
indicator.

Raadpleeg “Arpeggioinstellingen maken” (p. 95)
voor meer informatie, inclusief
toepasbare key ranges en
instructies voor het spelen van

Wanneer u arpeggio's uitvoert
terwijl een ritmepatroon speelt,
stopt de arpeggio op hetzelfde
moment als het ritmepatroon.
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De Arpeggio Style veranderen
U kunt bepalen hoe een arpeggio wordt gespeeld (de Style) zodat hij in verschillende
muziekgenres past.

1
2

Druk op [ARPEGGIO] zodat de indicator oplicht.

“Bepalen hoe arpeggio's
gespeeld worden (Arpeggio
Style)” (p. 95)

Druk op CURSOR [

“Lijst van de Arpeggio
Styles” (p. 152).

] om naar het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm te gaan.

fig.Q2-03g

3
4

Plaats met CURSOR [

] de cursor op "ARP".

In het Tone-scherm kunt u met
CURSOR [
] het Rhythm/
Song/Arpeggio-scherm
oproepen. Vanuit het Rhythm/
Song/Arpeggio-scherm kunt u

Kies de Style met [INC] of [DEC].
De Style van de arpeggio verandert.

5
6

met CURSOR [
] terugkeren
naar het Tone-scherm.

Speel op het klavier.

Als u nogmaals op [ARPEGGIO] drukt, gaat de indicator uit en keert
het klavier terug naar de normale performance mode.

Het tempo van de arpeggio's wijzigen

1
2

Plaats in het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm met CURSOR [
cursor op " ".

] de

De wijze waarop de arpeggio
wordt gespeeld en het
weergegeven tempo kunnen
bij sommige arpeggio Styles
verschillen.

Druk op [INC] of [DEC] om het tempo te wijzigen.
Wanneer u op het klavier speelt, klinken de arpeggio's in het gekozen tempo.

Behalve arpeggio Styles en het tempo kunt u nog tal van andere arpeggioinstellingen wijzigen door [SHIFT] ingedrukt te houden en vervolgens op
[ARPEGGIO] te drukken.
Raadpleeg “Arpeggio-instellingen maken” (p. 95) voor meer informatie.
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Ritmepatronen spelen ([RHYTHM/SONG])
De RD-700SX beschikt over interne drumpatronen uit Jazz, Rock en verscheidene
andere muziekgenres. Deze drumpatronen noemen we "Ritmes".
U kunt tijdens het spelen de ritmes combineren met diverse functies, bijv. arpeggio's
spelen terwijl er een ritme loopt.

Wanneer het "SONG/ARP"-scherm wordt geselecteerd voor het Rhythm/Song/Arpeggioscherm, start u door op [RHYTHM/SONG] te drukken de weergave van de song.
Controleer voor u het ritmepatroon speelt, eerst het scherm aan de hand van de
volgende procedure.
1. Druk op CURSOR [
] in het Tone-scherm om het Rhythm/Song/
Arpeggio-scherm te selecteren.
fig.Q2-04g

Rhythm/Song/Arpeggio-scherm
Song/Arpeggio”-scherm
(weergave van songs)

Rhythm/Arpeggio”-scherm
(weergave van ritmes)

2. Indien u zich in het "SONG/ARP"-scherm bevindt, drukt u op [F1] om naar
het "RHY/ARP"-scherm te gaan.
Nu kunt u ritmes weergeven.
fig.02-05p

1,2

1

Druk op [RHYTHM/SONG] zodat de indicator van de knop oplicht.
Het ritme begint te spelen.

2

Druk nogmaals op [RHYTHM/SONG]; de indicator gaat uit en het ritme
stopt.
U kunt de weergave van een ritme ook starten en stoppen door op [F2] te drukken.
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Staat in Edit mode Arpeggio
Hold op "ON" (p. 96) en wordt
een arpeggio gespeeld terwijl
er een ritme loopt, dan stopt de
arpeggio op hetzelfde moment
als het ritme.
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Het ritmepatroon veranderen
U kunt bepalen hoe een ritme wordt gespeeld (het patroon) zodat het in diverse
muziekgenres past.

1

Druk op CURSOR [

] om naar het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm te gaan.

fig.02-06g

Indien u zich in het "SONG/ARP"-scherm bevindt, drukt u op [F1] om naar het
"RHY/ARP"-scherm te gaan.

2

Druk op [RHYTHM/SONG] zodat de indicator van de knop oplicht.
Het ritme begint te spelen.

3
4

Plaats met CURSOR [

] of [

Raadpleeg “Lijst van de
ritmepatronen” (p. 153) voor
meer informatie over het soort
ritmepatronen.

U kunt vanuit het Tone-scherm
naar het Rhythm/Song/
Arpeggio-scherm gaan door
op CURSOR [
] te drukken.
Als u in het Rhythm/Song/
Arpeggio-scherm op CURSOR
[
] drukt, keert u terug naar
het Tone-scherm.

] de cursor op "RHY".

Kies het ritmepatroon met [INC] of [DEC].
Het patroon van het ritme verandert.

5

Als u nogmaals op [RHYTHM/SONG] drukt, dooft de indicator uit en
stopt het ritme.

Het tempo van het ritme veranderen

1
2

Plaats in het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm met CURSOR [
cursor op " ".

] de

De wijze waarop het ritme
wordt gespeeld en het
weergegeven tempo kunnen
bij sommige ritmepatronen
verschillen.

Druk op [INC] of [DEC] om het tempo te wijzigen.
Het ritme wordt gespeeld aan het geselecteerde tempo.

Behalve arpeggio Styles en het tempo kunt u nog tal van andere arpeggioinstellingen wijzigen door [SHIFT] ingedrukt te houden en vervolgens op
[RHYTHM/SONG] te drukken.
Raadpleeg “Rhythm en Arpeggio instellen (Rhythm/Arpeggio)” (p. 93) voor meer
informatie.
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De songs spelen ([RHYTHM/SONG])
De RD-700SX kan SMF-muziekbestanden weergeven.

Wanneer het "RHY/ARP"-scherm wordt geselecteerd
voor het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm, start u door
op [RHYTHM/SONG] te drukken de weergave van
het ritme.
Controleer voor u het ritmepatroon speelt, eerst het
scherm aan de hand van de volgende procedure.
1. Druk op CURSOR [
] in het Tone-scherm
om het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm te
selecteren.
fig.Q2-07g

Rhythm/Song/Arpeggio-scherm
Song/Arpeggio”-scherm
(weergave van songs)

Rhythm/Arpeggio”-scherm
(weergave van ritmes)

fig.02-08p

1,2

1

Druk op [RHYTHM/SONG] zodat de indicator van de knop oplicht.
De song data beginnen te spelen.

2

Druk nogmaals op [RHYTHM/SONG]; de indicator gaat uit en de song
stopt.
U kunt de weergave van een song ook starten en stoppen door op [F2] te drukken.
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U kunt de USB-connector
gebruiken om song data tussen
de RD-700SX en uw computer
uit te wisselen. Raadpleeg
“Bestanden uitwisselen met
computers (Storage Mode)”
(p. 105)
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De song selecteren

1

Druk op CURSOR [
gaan.

] om naar het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm te

fig.02-09g

U kunt vanuit het Tone-scherm
naar het Rhythm/Song/
Arpeggio-scherm gaan door

Indien u zich in het "RHY/ARP"-scherm bevindt, drukt u op [F1] om naar het
"SONG/ARP"-scherm te gaan.

2
3
4

Plaats met CURSOR [

] of [

op CURSOR [
] te drukken.
Als u in het Rhythm/Song/
Arpeggio-scherm op CURSOR
[
] drukt, keert u terug naar
het Tone-scherm.

] de cursor op "SONG".

Kies de song met [INC] of [DEC].

Druk op [RHYTHM/SONG] zodat de indicator van de knop oplicht.
De weergave van de gekozen song start.

U kunt de Output-jack voor de
song data veranderen wanneer
u de MIDI OUT-poort instelt
(p. 61).

Songnummer "000" is geprogrammeerd bij een Preset song.
U kunt op het klavier meespelen terwijl deze song wordt afgespeeld.
Nr.

Naam v/d song

000. Enjoy Yourself

Componist/Copyright
Scott Tibbs

©2004 Roland Corporation

Het tempo van een song veranderen

1
2

Plaats in het Rhythm/Song/Arpeggio-scherm met CURSOR [
cursor op " ".

] de

Druk op [INC] of [DEC] om het tempo te wijzigen.
De song wordt gespeeld in het geselecteerde tempo.
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Effecten toepassen op de klank (Multi-Effecten)
Naast chorus (p. 43) en reverb (p. 43) kunt u met de RD-700SX op klanken ook nog
"multi-effecten" toepassen. De multi-effecten bieden een verzameling van 125
verschillende effecten, zoals distortion en rotary, waaruit u kunt kiezen.
U kunt twee multi-effecten simultaan toepassen; deze worden MFX1 en MFX2
genoemd.

“Effect-/Parameter-lijst”
(p. 112).

In de fabrieksinstellingen is er aan elke Tone een geschikt effect toegewezen.
fig.Q2-10p

1,2,3

1
2
3

Druk op MULTI EFFECTS [ON/OFF] zodat de indicator oplicht.

Regel de intensiteit van het multi-effect met de MULTI EFFECTS
[CONTROL]-knop.

Om het multi-effect uit te schakelen, drukt u op MULTI EFFECTS [ON/
OFF]; de indicator gaat uit.

De Zone aangeven waarop de multi-effecten moeten
worden toegepast
Met de RD-700SX kunt u twee verschillende multi-effecten simultaan toepassen. Zo
is de RD-700SX voorzien van de instellingenparameters "MFX Source" om de te
gebruiken multi-effectinstellingen te kiezen, en "MFX Dest" om de zone te kiezen
waarop de multi-effecten worden toegepast. Wanneer meerdere zones worden
gespeeld is het dus mogelijk dat er, afhankelijk van de MFX Source- en MFX Destinstellingen, op bepaalde zones geen multi-effecten worden toegepast.
Raadpleeg MFX Source (p. 86) en MFX Dest (p. 87) voor meer details.

Behalve het type Multi-effect kunt u nog tal van andere instellingen voor Multieffecten wijzigen door [SHIFT] ingedrukt te houden en vervolgens op MULTI
EFFECTS [ON/OFF] te drukken. Raadpleeg “De Multi-effecten instellen” (p. 86)
voor meer informatie.
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De toegelaten waarden die u
met de MULTI EFFECTS
[CONTROL]-knop instelt,
variëren naargelang het
geselecteerde effect. Raadpleeg
“MFX Control” (p. 87) voor
meer informatie.

Effecten worden niet toegepast
op Tones waarvoor de Tone
Info MFX-instellingen op "00
THROUGH" staan (p. 71).
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Orgelklanken simuleren (Tone Wheel Mode)
Als een van de "TW-Organ 1–10" Tones geselecteerd is voor eender welke
INTERNAL Zone (UPPER1, UPPER2, LOWER1, LOWER2), dan kunt u in "Tone
Wheel mode" spelen, waarin de creatie van orgelklanken gesimuleerd wordt.
Een orgel heeft negen "harmonic bars" die u in en uit kunt schuiven. Door
verschillende posities van deze drawbars te combineren, kunt u diverse klanken
creëren. Aan elke drawbar zijn er verschillende "Feet" toegewezen. Deze "Feet"
bepalen de toonhoogtes van de klanken.
U kunt met de harmonic bars de opwekking van Tones simuleren door Feet toe te
wijzen aan de ZONE LEVEL-regelaars.
Omdat er maar vier ZONE LEVEL-regelaars zijn, kunt u de Feet-instelling switchen
door de ZONE SWITCH-knoppen aan of uit te zetten, zodat u acht Feet-instellingen
aan de regelaars kunt toewijzen.

Wat zijn "Feet"?
Feet verwijst eigenlijk naar de lengte van de pijpen in pijporgels. De lengte van de
pijp die de referentietoonhoogte (de basistoon) voor het klavier produceert, is 8 feet.
Als u de lengte van de pijp halveert, stijgt de toonhoogte een octaaf; omgekeerd, als
u de lengte van de pijp verdubbelt, zakt de toonhoogte een octaaf. Dus, een pijp die
een toon opwekt van 1 octaaf lager dan de basistoon van 8' (acht feet), zal dan 16' zijn;
voor 1 octaaf hoger dan de basistoon zal de pijp dus 4' zijn, en als we de toonhoogte
nog een octaaf laten stijgen, zou de pijp ingekort worden tot 2'.
fig.Q2-11p

4

1

3 2,5 5

1

Roep het Tone-scherm op (p. 29) en druk vervolgens op [ORGAN].
Als u zich niet in het Tone-scherm bevindt, drukt u op ONE TOUCH [PIANO] en
vervolgens op [ORGAN].

2
3

Druk op [INC] / [DEC] om een van de "TW-Organ 1–10" Tones te selecteren.

Druk op CURSOR [

].

Het onderstaande Tone Wheel-scherm verschijnt.
Dit Tone Wheel-scherm verschijnt enkel wanneer er een Tone Wheel Tone
geselecteerd is voor een van de Zones in het Tone-scherm.
fig.Q2-12g
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4

Wanneer de ZONE LEVEL-regelaars worden verschoven, bewegen de
harmonic bars in de display en verandert de Tone.
Door de ZONE SWITCH-knoppen aan of uit te zetten, kunt u de klanken voor
andere Feet regelen.
Als u de cursor op de waarde onderaan in het scherm plaatst, kunt u de Feet-klanken
regelen met [DEC] en [INC].

5

Plaats met CURSOR [
]/[
waarde met [DEC] en [INC].

] de cursor op <Perc> en wijzig de

Perc (Percussion) voegt een aanslag-achtige klank toe aan het begin van de noot om het
geluid frisser te laten klinken. Het aanslag-geluid verandert naargelang de waarde.
Instellingen
OFF
2nd
3rd
Slow
Fast

Beschrijving
Er wordt geen Percussion toegevoegd.
De Percussion klinkt één octaaf hoger dan de ingedrukte toets.
De Percussion klinkt één octaaf en een kwint hoger dan de
ingedrukte toets.
De "attenuation time" van de percussie wordt langer
gemaakt. Dit zorgt voor een zachtere aanslag.
Het percussiegeluid sterft sneller weg. Dit versterkt de
aanslag bij scherpe geluiden.

Percussion wordt enkel
toegepast op de UPPER Tone.

Wanneer de percussie aan
staat, wordt de 1’ pitch niet
geproduceerd
(p. 53).

De instellingen die u hier
wijzigt, worden in de Tone
opgeslagen. Zelfs als u de Tone
Wheel mode verlaat, kunt u op
[ORGAN] drukken om de
Tone met de gewijzigde
instellingen te selecteren.

De golving van de Organ Tone veranderen (Rotary
Effect)
Terwijl het Tone Wheel-scherm in de display staat, kunt u de golfsnelheid van het
Rotary-effect regelen met de Pitch Bend-hendel.
Het Rotary-effect is een effect dat de klank van roterende luidsprekers reconstrueert
om het orgelgeluid te verbeteren.
Het Rotary-effect roteert sneller of trager wanneer u de Pitch Bend-hendel naar links
of rechts beweegt; de richting ligt niet vast.

De toewijzing van de Feet aan de ZONE LEVELregelaars wijzigen (Harmonic Bar)
U kunt de Feet toegewezen aan de ZONE LEVEL-regelaars die u in de Tone Wheel
mode gebruikt, veranderen.

1

Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.Q2-13g

2
3
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Kies "2.Control" met CURSOR [

]/[

].

Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.

Deze Pitch Bend Leverinstelling heeft alleen effect in
het Tone Wheel-scherm.
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4

Kies "Harmonic Bar" met CURSOR [

]/[

].

fig.Q2-14HBar

Feet Assignments in the Tone Wheel Screen

16' 5 1/3' 8'

4'

2 2/3'

2' 1 3/5' 1 1/3'

1'

fig.Q2-15g

5

Plaats met CURSOR [
]/[
]/[
waarmee u de Feet verandert.

]/[

] de cursor op de parameter

"LED ON" en "LED OFF" op het scherm geven aan of de ZONE SWITCH aan of uit
staat.
Parameter
UP1
UP2
LW1
LW2

6
7

Waarde
16’, 5-1/3’, 8’, 4’, 2-2/3, 2’, 1-3/5’, 1-1/3’, 1’

Kies de Feet met [INC]/[DEC].

Als u klaar bent met de instellingen, druk dan op [EDIT], zodat de
indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

De knop uitschakelen (Panel Lock)
Zodra Panel Lock is geactiveerd, zullen alle knoppen (behalve de VOLUMEregelaar, de CONTRAST-knop, de Pitch Bend/Modulation-hendel, de Pedaal, ONE
TOUCH [PIANO], ONE TOUCH [E.PIANO] en [EXIT]) uitgeschakeld zijn. Dit
voorkomt dat instellingen onbedoeld worden veranderd op het podium of in
gelijkaardige situaties.

1

Houd [EDIT] ingedrukt en druk op [ENTER].
Nu verschijnt het volgende.

2

Druk op ONE TOUCH [PIANO] of [EXIT] om Panel Lock te annuleren.
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Opgeslagen instellingen kiezen ([SETUP])
De INTERNAL ZONE (p. 28) en EXTERNAL ZONE (p. 28) Tone-instellingen, de
effectinstellingen en aanverwante instellingen van de RD-700SX worden samen een
“Setup” genoemd.
Als u uw voorkeursinstellingen en de instellingen voor de uit te voeren songs in een
Setup hebt opgeslagen, dan kunt u daarna tijdens het spelen volledige groepen van
instellingen veranderen door gewoon een andere Setup te kiezen.
U kunt tot 100 verschillende Setups opslaan.
De RD-700SX is al voorzien van een aantal voorgeprogrammeerde aanbevolen Setups.
U kunt uw favoriete en veelgebruikte Setups ook vastleggen en toewijzen aan de TONE
SELECT-knoppen. Deze geregistreerde Setups dragen de naam "Favorite Setups".
Dankzij deze functie kunt u de Setups sneller selecteren.

De huidige instellingen
worden gewist wanneer u een
Setup oproept. Vergeet dus
niet om Setups die u wil
behouden, eerst op te slaan
voordat u een andere Setup
oproept (p. 58).

Laten we eens proberen een Setup op te roepen.
fig.Q2-16p

2

1

3

1

Druk op [SETUP] zodat de indicator oplicht.
Zet nu [NUM LOCK] uit.
Het onderstaande Setup-scherm verschijnt in de display.
fig.Q2-17g

2

Druk op [F2 (BANK CHANGE)] om een bank te selecteren.
Wanneer u op [F1] drukt, verschijnt voor de geselecteerde bank een lijst van Setups
toegewezen aan de knoppen.
Houd [F1] ingedrukt en druk op CURSOR [

]/[

] van scherm te wisselen.

fig.Q2-17g

3
4

Druk op een van de TONE SELECT-knoppen om een Setup te
selecteren.

Speel op het klavier.
De huidige instellingen zijn die van de opgeroepen Setup.
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Er zijn vier banken: A, B, C, en
D. Elke keer dat u op [F2]
drukt wordt van bank
gewisseld in de volgende
volgorde: A → B → C → D →
A →...
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Wanneer het Tone-scherm verschijnt, licht de [SETUP]-indicator op en als u dan op
CURSOR [

] drukt, verschijnt het Setup-scherm.

Vanuit het Setup-scherm kunt u met CURSOR [
scherm.

] terugkeren naar het Tone-

Setups die een "RHY:" voor
hun naam hebben, geven u een
jamgevoel wanneer u een
ritme speelt. Probeer het maar.

Het Tone Wheel-scherm zal echter verschijnen als "TW-Organ 1–10" geselecteerd is
voor gelijk welke Part in het Tone-scherm.
Raadpleeg hiervoor “Orgelklanken simuleren (Tone Wheel Mode)” (p. 53).

Andere dan de Favorite Setups selecteren
1. Druk op [SETUP] zodat de indicator oplicht.
2. Kies de Setup die u wilt oproepen via [INC] of [DEC] of via de TONE
SELECT-toetsen.
Nadat u op [INC] of [DEC] hebt gedrukt, verschijnt het volgende scherm; Het
Setup-scherm verschijnt na enkele tellen opnieuw.
Het scherm verandert niet wanneer u met de TONE SELECT-toetsen de Setupnummers invoert. Druk nadien op [ENTER] om het nummer te bevestigen.
fig.Q2-18g

Uw favoriete setups (Favorite Setups) vastleggen
U kunt uw favoriete en veelgebruikte Setups ook vastleggen en toewijzen aan de
TONE SELECT-knoppen. Dankzij deze functie kunt u de Setups sneller selecteren.
U kunt in de Favorite Setups in totaal 40 Setups vastleggen, tien Tones in elk van de
vier banken.

1

Druk op [SETUP] om de Setup op te roepen die u wilt vastleggen.
Controleer dat [NUM LOCK] nu uit staat.

2
3

Instellingen die in de RD700SX zijn vastgelegd, worden
niet verwijderd wanneer het
toestel wordt uitgeschakeld.

Druk op [F2] om de bank te selecteren waarin u de Setup wilt
vastleggen.

Houd [F1] ingedrukt en druk op de TONE SELECT-knop om de
registratie aan een bestemming toe te wijzen.
De Setup is toegewezen aan de ingedrukte knop.
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Instellingen opslaan in Setups ([WRITE])
Als u de gewijzigde inhoud als een nieuwe Setup wil gebruiken, voer dan de
volgende procedure uit om de instellingen op te slaan in een Setup.
U kunt ook de naam van een Setup veranderen.
U kunt 100 Setups opslaan in de RD-700SX.
fig.Q2-19p

8,9

1

2 6 4,7 3

4,7

1

Druk op [WRITE] zodat de indicator oplicht.
Het Setup-scherm verschijnt.
fig.Q2-20ge

Nieuwe Setup-naam
Bestemming

2
3

Plaats met CURSOR [ ]/[
karakters wilt invoeren.

] de cursor op de posities waar u de

Druk op [INC]/[DEC] om de karakters in te voeren.
De volgende karakters zijn beschikbaar.
spatie, ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0–9, : ; < = > ? @ A–Z, [ \ ] ^ _ ` a–z, { | } ~
Met [F2] voegt u een lege spatie ter grootte van 1 karakter in; met [F1] verwijdert u
één karakter.

4
5
6

Herhaal de stappen 2–3 om de naam in te voeren.

Plaats met CURSOR [
bestemming.

] de cursor op de Setup-naam van

Selecteer de save-destination Setup met [INC]/[DEC].
Als u de Setup-nummers ingeeft met de TONE SELECT-toetsen, druk dan nadien op
[ENTER] om het nummer te bevestigen.
fig.Q2-22g
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U kunt de TONE SELECTknoppen gebruiken om direct
karakters te kiezen en in te
voeren.

Als u op CURSOR [
]
drukt, zelfs tijdens het
invoeren van de naam, gaat de
cursor naar het save
destination Setup-nummer.
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7

Zodra u de locatie voor de nieuwe Setup en de naam hebt bepaald,
drukt u op [ENTER] of [F1].
De [ENTER]-indicator knippert en de bevestigingsboodschap verschijnt.
fig.Q2-23g

Als u de Setup niet wil opslaan, druk dan op [EXIT] of [WRITE].
De handeling wordt geannuleerd en u keert terug naar het Tone-scherm.

8

Wanneer u op [ENTER] drukt, begint het opslaan van de Setup.
Wanneer het opslaan van de Setup beëindigd is, gaat de [WRITE] indicator uit.

Schakel het toestel nooit uit
waneer "Writing..." op de
display verschijnt. Doet u dit
wel, dan kunt u het interne
geheugen beschadigen en
kan het instrument
onbruikbaar worden.

U keert terug naar het Tone-scherm.

Instellingen die niet in de Setup worden opgeslagen
De volgende instellingen kunnen niet worden opgeslagen in de Setup.
• Song Number
• ONE TOUCH [PIANO]- en [E.PIANO]-instellingen (p. 73)
• Systeeminstellingen (p. 79)
• Sound Control-instellingen (p. 88)
• V-LINK-instellingen (p. 97)
• Rec-instelling (p. 101)
Druk op [F1 (WRITE)] in het Edit-scherm om de System-, Sound Control-, en V-Linkinstellingen te bewaren.

Setup <000> (PIANO SETUP)
Wanneer u op ONE TOUCH [PIANO] of op [E.PIANO] drukt en vervolgens op
CURSOR [

] om het Setup-scherm op te roepen, dan verschijnt SETUP<000>.

fig.Q2-24g

Deze SETUP<000> is de Setup die de instellingen voor ONE TOUCH [PIANO] of
[E.PIANO] bevat; u kunt deze inhoud niet overschrijven door op de [WRITE]-toets
te drukken zoals bij andere Setups.
Wanneer u de gewijzigde ONE TOUCH [PIANO]- of [E.PIANO]-instellingen
opslaat, bewaar ze dan als SETUP<001> of geef een hoger nummer.
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De RD-700SX gebruiken als Masterklavier
Als u een extern MIDI-apparaat aansluit op de MIDI OUT-aansluiting op het achterpaneel
van de RD-700SX, dan kunt u het externe MIDI-apparaat aansturen met de RD-700SX.
Normaal stuurt de RD-700SX Note messages uit via de MIDI OUT-connector, maar
als [EXTERNAL/INTERNAL] aan staat, kunt u niet alleen Note messages
aansturen, maar ook nog diverse andere instellingen voor externe MIDI-toestellen.
U kunt interne en externe klankgenerators onafhankelijk aansturen.
Wanneer u op [EXTERNAL/INTERNAL] drukt zodat de indicator van deze knop
gaat branden, is de RD-700SX klaar om externe MIDI-klankmodules aan te sturen. U
kunt de [EXTERNAL/INTERNAL]-knop gebruiken om te wisselen tussen de
bediening van de INTERNAL Zone en de bediening van de EXTERNAL Zone.
U kunt ook gedetailleerde instellingen vastleggen voor MIDI-boodschappen die
naar externe klankmodules worden verzonden.

What is MIDI?
MIDI is de afkorting van Musical Instruments Digital Interface. Deze
standaardspecificatie laat toe om muzikale informatie uit te wisselen tussen elektronische
muziekinstrumenten en computers. Door apparaten met MIDI-aansluitingen via een
MIDI-kabel met elkaar te verbinden, kunt u met één enkel MIDI-klavier meerdere
instrumenten bedienen of automatisch instellingen wijzigen in de loop van de song.

Over MIDI-aansluitingen
De RD-700SX is voorzien van de volgende drie types van MIDI-aansluiting. Hun
verschillen worden hieronder beschreven.

“De RD-700SX aansluiten op
externe apparatuur” (p. 21)

fig.Q3-01

MIDI IN-aansluiting
Deze aansluiting ontvangt boodschappen van een extern MIDI-toestel. Deze
binnenkomende boodschappen kunnen de RD-700SX bijvoorbeeld opdragen om
bepaalde noten te spelen of om van Tone te veranderen.
MIDI OUT-aansluiting
Via deze aansluiting worden MIDI-boodschappen naar externe MIDI-toestellen
verstuurd. De MIDI OUT-aansluiting van de RD-700SX wordt gebruikt voor de
verzending van zowel Performance-data van het keyboard controller-gedeelte als data
gebruikt voor het opslaan van diverse instellingen en patronen (Bulk Dump→p. 99).
MIDI THRU-aansluiting
MIDI-boodschappen die via MIDI IN binnenkomen, worden via deze aansluiting
ongewijzigd doorgestuurd naar een extern MIDI-toestel. Gebruik dit wanneer u
bijvoorbeeld meerdere MIDI-toestellen combineert.

Boodschappen ontvangen via
de USB-aansluiting kunnen
niet worden verzonden via de
MIDI THRU-aansluiting.

Aansluiten op externe MIDI-klankgeneratoren
fig.Q3-02

Met V-LINK compatibele MIDI-geluidsmodule enz.
video-apparatuur
MIDI IN

MIDI OUT

Computer
USB IN

USB OUT

RD-700SX
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Gebruik een USB-kabel met
een maximale lengte van 3
meter.
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De MIDI-aansluiting kiezen voor uitvoer
(MIDI OUT-poort)
De RD-700SX is voorzien van twee MIDI-aansluitingen en één USB-aansluiting.
U kunt kiezen welke MIDI OUT-aansluiting of USB-aansluiting wordt gebruikt voor
het verzenden van de signalen voor elke individuele zone.
fig.Q3-04p

1

1

2

Druk op [EXTERNA/INTERNAL] zodat de indicator oplicht.
Het EXTERNAL-scherm verschijnt.
Als "Ch" niet op het scherm verschijnt, druk dan enkele malen op CURSOR [
het onderstaande scherm op te roepen.

] om

fig.Q3-05g

2

Wanneer Rec Mode op ON
staat in de Utility Recinstellingen (Edit mode),
verschijnt het EXTERNALscherm, zoals u hier links ziet.
Zet Rec Mode op OFF wanneer
u het MIDI-zendkanaal instelt
(p. 101).

Druk op CURSOR [ ]/[
]/[ ]/[
] om de cursor te verplaatsen.
Druk vervolgens op [INC]/[DEC] om de aansluiting in te stellen
waarlangs de MIDI-boodschappen van elke zone moeten worden
uitgevoerd.
Part
UP1 (UPPER1)
UP2 (UPPER2)
LW1 (LOWER1)
LW1 (LOWER2)

Parameter
OUT
(MIDI OUTpoort)

Instellingen
ALLE,
1 (MIDI OUT 1),
2 (MIDI OUT 2),
USB

Beschrijving
De data van de
performance op de
RD-700SX worden
verzonden via de
gekozen aansluiting.
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Instellingen voor het MIDI-zendkanaal
Wanneer u het externe MIDI-toestel hebt aangesloten, stel dan het zendkanaal
(Transmit channel) en het ontvangstkanaal (Receive channel) voor alle Parts van de
externe MIDI-klankgenerator gelijk. Er wordt slechts geluid geproduceerd als de
MIDI-kanalen van het zendtoestel (de RD-700SX) hetzelfde ingesteld staan als die
van het ontvangsttoestel (de externe MIDI-klankgenerator).
fig.Q3-03p

1

1

2

Druk op [EXTERNA/INTERNAL] zodat de indicator oplicht.
Het EXTERNAL-scherm verschijnt.
Als "Ch" niet op het scherm verschijnt, druk dan enkele malen op CURSOR [
het onderstaande scherm op te roepen.

] om

Voor instructies over het instellen
van het ontvangstkanaal van de
Parts van de externe MIDI-klankgenerator, raadpleegt u de
handleidingen van de toestellen.

fig.Q3-03g

2

Verplaats de cursor met CURSOR [ ]/[
]/[ ]/[
[INC]/[DEC] het zendkanaal (Ch) in voor elke Part.
Part
UP1 (UPPER1)
UP2 (UPPER2)
LW1 (LOWER1)
LW1 (LOWER2)

Parameter
Ch
(MIDI OUT
Channel)

Instellingen
1–16

] en stel met

Beschrijving
De data van de
performance op de
RD-700SX worden
verzonden via een
geselecteerd kanaal.

Wanneer Rec Mode op ON
staat in de Utility Recinstellingen (Edit mode),
verschijnt het EXTERNALscherm, zoals u hier links ziet.
Zet Rec Mode op OFF wanneer
u het MIDI-zendkanaal instelt
(p. 101).

Part-namen voor Parts
waarvoor ZONE SWITCH op
OFF staat, verschijnen in kleine
letters, bv. "up1", "up2", "lwr"
en "rw2". MIDI-

boodschappen voor Parts
waarvoor de ZONE
SWITCH op OFF staat,
worden niet verzonden.
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Klanken kiezen op een extern MIDI-toestel
Om op een extern MIDI-toestel van Tone te veranderen, moet u het
programmanummer en de MSB/LSB van de Bank Select-boodschap als een
numerieke waarde invoeren op de RD-700SX.
fig.Q3-06p

1

1

2

Druk op [EXTERNA/INTERNAL] zodat de indicator oplicht.
Het EXTERNAL-scherm verschijnt.
Als "MSB" niet op het scherm verschijnt, druk dan enkele malen op CURSOR [
om het onderstaande scherm op te roepen.

]

fig.Q3-07g

Parameter
OUT (MIDI OUT-poort)
Ch (MIDI-zendkanaal)
MSB (Bank Select MSB)
LSB (Bank Select LSB)
PC (Program Change)

2

Tx
----CC 00
CC 32
Program Change

Wanneer Rec Mode op ON
staat in de Utility Recinstellingen (Edit mode),
verschijnt het EXTERNALscherm, zoals u hier links ziet.
Zet Rec Mode op OFF wanneer
u het MIDI-zendkanaal instelt
(p. 101).

Instellingen
ALLE, 1, 2, USB
1–16
0–127, --- (OFF)
0–127, --- (OFF)
0–127, --- (OFF)

Verplaats de cursor met CURSOR [ ]/[
]/[ ]/[
[INC]/[DEC] de MSB, LSB en PC in voor elke Part.

] en stel met

Als u tegelijkertijd op [INC] en [DEC] drukt, wordt de waarde van de instellingen
op “--- (OFF)” gezet.
Als deze instelling "--- (OFF)" is, worden er geen Bank Select-boodschappen
verzonden.

Als de externe MIDI-klankgenerator een Programnummer of een Bank-nummer
verzendt waarvoor er geen
Tone is toegewezen, kan een
andere Tone worden gekozen;
of in sommige gevallen wordt
er geen geluid geproduceerd.
Als u het Program-nummer of
de Bank Select niet wilt
verzenden, volg dan de hier
links beschreven procedure
om de PC/MSB/LSB op "--(OFF)" in te stellen.
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Het volume van elke Zone regelen (EXTERNAL Zone)
fig.Q3-08pe

ZONE LEVEL-regelaars
[EXTERNAL/INTERNAL] ON (brandt)
ZONE-schakelaars

Wanneer de [EXTERNAL/INTERNAL]-indicator brandt, kunt u de ZONE SWITCH
en de ZONE LEVEL-regelaars gebruiken om de EXTERNAL Zone in te stellen op
dezelfde manier als bij de INTERNAL Zone (p. 28).

ZONE SWITCH
Met deze instelling bepaalt u of MIDI-boodschappen, waaronder de informatie voor
Note On in de EXTERNE Zone, verzonden moeten worden via MIDI OUT wanneer
de [EXTERNAL/INTERNAL]-indicator brandt.
Wanneer ZONE SWITCH-indicator voor een Part brandt, worden er MIDIboodschappen verzonden via MIDI OUT als u de toetsen van die Part aanslaat.
Wanneer de ZONE SWITCH-indicator van een Part niet brandt, worden er geen
MIDI-boodschappen verzonden vanuit MIDI OUT, ook al worden de toetsen van die
Part aangeslagen.
U schakelt ZONE SWITCH in en uit door erop te drukken.

ZONE LEVEL-regelaar
Wanneer de [EXTERNAL/INTERNAL]-indicator brandt, kunt u met de ZONE
LEVEL-regelaars het volume van elke EXTERNAL Zone instellen.
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“Het volume regelen voor
afzonderlijke zones (ZONE
SWITCH/ZONE LEVELregelaar)” (p. 41)

De RD-700SX gebruiken als Master-klavier

Gedetailleerde instellingen
voor verzonden Parts
(EXTERNAL)

Instellingen vastleggen
1.

Nadat u op [EXTERNAL/INTERNAL] hebt gedrukt, kunt u de
volgende parameters voor de EXTERNAL Zone instellen.

Druk op [EXTERNAL/INTERNAL] zodat de indicator oplicht.
De RD-700SX wordt ingesteld om externe MIDI-toestellen aan
te sturen.

Wanneer Rec Mode op ON staat in de Utility Rec-instellingen
(Edit mode), verschijnt het EXTERNAL-scherm, zoals u hier
links ziet. Zet Rec Mode op OFF wanneer u het MIDIzendkanaal instelt (p. 101).

fig.Q3-09g

2.

Plaats met CURSOR [
]/[
]/[
]/[
] de cursor op
de parameter die u wil instellen.
U kunt de cursor sneller verplaatsen door de CURSOR-toets die
in de richting wijst waarin u de cursor wil verplaatsen, in te
drukken en tegelijkertijd ook op de CURSOR-toets die in de
tegengestelde richting wijst, te drukken.

3.

Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
Als u tegelijkertijd op [INC] en [DEC] drukt, wordt de waarde
van de instellingen op "--- (OFF)" gezet.

Het volume en de Pan regelen
(Volume/Pan)
U kunt het volume en de panning (positie in het klankbeeld)
instellen voor elk van de Tones.
De volume-instelling wordt hoofdzakelijk gebruikt om bij het spelen van
meerdere Tones de gewenste volumebalans tussen de Parts te regelen.
De Pan-instelling positioneert het geluidsbeeld van elke Part
wanneer de output in stereo is. Als de waarde voor L toeneemt,
hoort u meer geluid van de linkerkant komen. Volgens hetzelfde
principe hoort u meer geluid van rechts komen, als de waarde voor
R toeneemt. Bij een waarde van "0" komt het geluid uit het midden.
Parameter
VOL (Volume)
PAN (Pan)

TX CC#
CC07
CC10

Waarde
--- (OFF), 0–127
L64–0–63R, --- (OFF)

De hoeveelheid Reverb en
Chorus instellen (Reverb/
Chorus)
Hier stelt u de diepte van de Reverb- en Chorus-effecten in.
Parameter
REV (Reverb)
CHO (Chorus)

TX CC#
CC91
CC93

Waarde
--- (OFF), 0-127
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Het geluid monofoon spelen
(Mono/Poly)
Hiermee bepaalt u of de Tone polyfoon (POLY) of monofoon
(MONO) wordt gespeeld.
De MONO-instelling komt van pas voor de klank van een soloinstrument zoals een sax of een fluit.
Parameter
M/P (Mono/Poly)

Waarde
--- (OFF), M (MONO, CC126),
P (POLY, CC127)

De transpositie instellen voor elke
individuele zone (Transpose)
U kunt spelen met elke Zone naar een andere toonhoogte getransponeerd.

Wanneer meerdere Zones op "ON" worden gezet, kunt u een
rijker geluid creëren door de twee Tones op een verschillend octaaf
in te stellen. Als de Keyboard Mode op Split staat en u speelt een
bas-Tone in de Lower Part, dan kunt u met de Transpose-functie de
toonhoogte van de bas verlagen.
Parameter
TRA (Transpose)

Waarde
-48 – 0 –+48

De Key Range instellen (Key
Range Lower/Upper)
Stel het klavierbereik in waarin de verschillende Zones moeten klinken.
Zo kunt u noten in verschillende delen van het klavier verschillende
Tones laten spelen.
Bepaal de ondergrens (LWR) en de bovengrens (UPR) van het bereik
dat u instelt.
U kunt dit ook doen door een specifieke toets in te drukken en
vervolgens op [ENTER] te drukken.
Parameter
LWR (Key Range Lower)
UPR (Key Range Upper)

Waarde
A0–C8

Dit heeft enkel effect wanneer [SPLIT] aan staat (p. 38) in de Key
Range-instellingen.

"FUL" wordt weergegeven wanneer [SPLIT] op OFF staat. In dit
geval wordt [SPLIT] automatisch aangezet wanneer de waarde
wordt veranderd in iets anders dan "FUL" met [INC]/[DEC].

De ondergrens van het klavierbereik kan niet hoger worden
ingesteld dan de bovengrens; u kunt de bovengrens evenmin
lager instellen dan de ondergrens.

U kunt ZONE SWITCH gebruiken voor elke individuele Zone
om te selecteren of er voor die Zone al dan niet MIDI Noteboodschappen worden verzonden (p. 64).
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Het bereik instellen dat
weerklinkt in respons op de
aanslagwaarde (Velocity)
(Velocity Range Lower/Upper)
Hiermee bepaalt u de ondergrens (LWR) en de bovengrens (UPR) van het
bereik waarin de Tone gespeeld wordt volgens de kracht waarmee de
toetsen worden aangeslagen (de velocity). Gebruik deze instelling wanneer
u de weergave van de Tone wilt laten veranderen volgens de key velocity.
Parameter
VRL (Velocity Range Lower)
VRU (Velocity Range Upper)

Waarde
1–127

Als u de minimumaanslagwaarde (minimum velocity) instelt op een
waarde boven de bovengrens, of als u de maximumaanslagwaarde
(maximum velocity) instelt op een waarde onder de ondergrens,
verandert de instelling voor de andere grens in dezelfde waarde.

De Tone Elements wijzigen
(ATK/DCY/REL/COF/RES)
U kunt wijzigingen aanbrengen in de Tones door de instellingen van
de volgende vier elementen te veranderen.
ATK (Attack Time Offset):
De tijdsduur vanaf het aanslaan van de toets tot het geluid zijn
volledig volume bereikt.
DCY (Decay Time Offset):
De tijdsduur vanaf de aanslag tot het moment waarop het
geluidsniveau vermindert.
REL (Release Time Offset):
De tijdsduur vanaf het loslaten van de toets totdat het geluid niet
meer hoorbaar is.
COF (Cutoff Offset):
Hiermee regelt u de opening van de filter.
RES (Resonance Offset):
Hiermee versterkt u de gebieden rondom de cutoff-frequentie, wat
het geluid een speciale klank geeft. Overdreven hoge instellingen
kunnen oscillatie veroorzaken, waardoor het geluid vervormt.
Parameter
ATK

TX CC#
CC73

DCY

CC75

REL

CC73

COF

CC74

RES

CC71

Waarde
--- (OFF),
-64–+63

Beschrijving
Hogere waarden geven een
zachtere aanslag; lagere
waarden geven een
scherpere aanslag.
De tijdsduur tot het dalen
van het volume wordt langer
wanneer de waarde wordt
verhoogd. Het verlagen van
de waarde verkort de Decay
Time of uitsterftijd.
Hogere waarden geven een
langere uitsterftijd; lagere
waarden geven een scherp
afgelijnd geluid.
Hogere waarden geven een
helderder geluid; lagere
waarden laten het geluid
donkerder klinken.
Hogere waarden maken de
speciale klank van het geluid
sterker; lagere waarden
verminderen deze eigenschap.
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De toonhoogte naadloos
veranderen (Portamento)
Portamento is een functie die een vloeiende overgang maakt tussen
de toonhoogtes van opeenvolgende noten.
De Portamento Time-instelling bepaalt hoe snel de
toonhoogteverandering gebeurt wanneer het portamento-effect
wordt toegepast op het geluid. Hogere instellingen zorgen ervoor
dat de toonhoogtewijziging naar de volgende noot langer duurt.
Parameter
POR (Portamento Switch)
P.T (Portamento Time)

TX CC#
CC65
CC5

Waarde
---, OFF, ON
---, 0–127

De aanslaggevoeligheid instellen
volgens de kracht waarmee op
het klavier wordt gespeeld
(Velocity Sensitivity/Max)
U kunt instellen hoe sterk het volume verandert in respons op de
kracht waarmee u de toetsen aanslaat (velocity), alsook de maximale
verandering.
Parameter
SNS
(Velocity
Sensitivity)

MAX
(Velocity Max)

Waarde
-63–+63

1–127

Beschrijving
Deze instelling bepaalt hoe het
volume verandert in respons op de
aanslagwaarde.
Het volume neemt toe naarmate u de
toetsen harder aanslaat, indien er een
positieve waarde is ingesteld; indien
er een negatieve waarde is ingesteld,
neemt het volume af naarmate u de
toetsen harder aanslaat. Als u hier "0"
instelt, heeft de aanslagwaarde geen
invloed op het volume.
Maximale velocity-waarde voor de
overeenkomstige toets.
Als u deze waarde verlaagt, krijgt u
zachtere noten, zelfs als u de toetsen
hard aanslaat.

De toonhoogte veranderen
(Coarse Tune/Fine Tune)
Hier maakt u instellingen voor de toonhoogte van de Parts.
Parameter
C.T
(Coarse Tune)

F.T
(Fine Tune)

RPN
00H/
02H

00H/
02H

Beschrijving
Regelt de
toonhoogte van
het geluid in
stappen van een
halve toon.
Regelt de
toonhoogte van
het geluid in
stappen van één
cent.

Waarde
--- (OFF),
-48– +48
(+/- 4 octaven)

--- (OFF),
-50– +50
(+/- 50 cents)

Het bereik voor de
toonhoogteverandering van de
Bender instellen
(Bend Range)
Hier bepaalt u hoeveel de toonhoogte verandert wanneer u de Pitch
Bend-hendel beweegt (4 octaven).
Parameter
B.R (Bend Range)

RPN
00H/00H

Waarde
--- (OFF), 0–48 0–24
(halve tonen)

De hoeveelheid toegepaste
modulatie instellen (Modulation
Depth)
Hiermee bepaalt u de diepte van het effect wanneer de
modulatiehendel wordt verplaatst.
Parameter
M.D (Modulation Depth)

RPN
00H/05H

Waarde
--- (OFF), 0–127ste

De controllers in- en
uitschakelen
U kunt bepalen of het externe MIDI-toestel wel (ON) of niet (OFF)
aangestuurd wordt door de pedalen aangesloten op elke PEDAL
Jack, door de schuifregelaar, de Modulation-hendel en de Bender.
Parameter
Dp
F1
F2
PB
Md
UP1
UP2
LW1
LW2

Beschrijving
Demperpedaal
Pedaal aangesloten op FC1 jack
Pedaal aangesloten op FC2 jack
Pitch Bender
Modulation-hendel
Control Slider (UP1)
Control Slider (UP2)
Control Slider (LW1)
Control Slider (LW2)

Waarde
ON, OFF

De Control Change verzenden
(USER CC/USER CC-waarde)
U kunt hier twee soorten parameters instellen: de te verzenden
Control Change-boodschap en de waarde voor de Control Change.
Parameter
CC1 (User CC1)
Value (User CC1 Value)
CC2 (User CC2)
Value (User CC1 Value)

Waarde
OFF, 0-127

1 cent = 1/100 van een halve toon
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Zone-instellingen maken
(Zone Info)
De zestien Parts van de interne klankgenerator van de RD-700SX
noemen we de "Interne Parts".

De Tone selecteren
Wanneer de in te stellen Zone geselecteerd is, verschijnt de naam
van de toegewezen Tone.
U kunt de Tone kiezen met de TONE SELECT-toetsen.

Van de zestien Interne Parts kunt u er vier kiezen die fungeren als de
vier Parts (UPPER1, UPPER2, LOWER1 en LOWER2) die u vrij kunt
aansturen met de paneeltoetsen en het klavier van de RD-700SX.
Deze vier Parts samen noemen we de "Zone".

Parameter
Tone

U kunt functies als Split en Layer zeer eenvoudig uitvoeren met de
INTERNAL Zone, gewoon door het klavier van de RD-700SX te gebruiken,
en u kunt ook nog meer gedetailleerde instellingen maken voor de Zone.

Het volume en de Pan instellen
(Volume/Pan)

Afhankelijk van de geselecteerde Tone kunnen bepaalde
parameters niet worden gewijzigd.

Instellingen vastleggen
1. Druk in het Tone-scherm op [F2 (Zone Info)].
[F2] gaat branden en het Zone Info-scherm verschijnt.

Waarde
Raadpleeg “Lijst van de
Tones” (p. 146)

U kunt het volume en de panning (positie in het klankbeeld)
instellen voor elk van de Zones.
De volume-instelling wordt hoofdzakelijk gebruikt om bij het spelen van
meerdere Tones de gewenste volumebalans tussen de zones te regelen.
De Pan-instelling plaatst het klankbeeld van elke zone wanneer de
output in stereo is. Als de waarde voor L toeneemt, hoort u meer
geluid van de linkerkant komen. Volgens hetzelfde principe hoort u
meer geluid van rechts komen, als de waarde voor R toeneemt. Bij
een waarde van "0" komt het geluid uit het midden.

fig.04-01g

Parameter
VOL (Volume)
PAN

De namen van de zones waarvan de Zone SW op OFF staat,
verschijnen in kleine letters.

2. Met CURSOR [

]/[

] verandert u van scherm.

3. Plaats met CURSOR [
]/[
]/[
]/[
] de
cursor op de parameter die u wilt instellen.
fig.04-02g

Waarde
0–127
L64–0–R63

De zone kiezen waarop multieffecten worden toegepast
(MFX1/MFX2 Source)
Deze instelling bepaalt op elke zone multi-effecten worden toegepast.
Parameter
FX1 (MFX1 Source)
FX2 (MFX2 Source)

Waarde
ON, OFF

Multi-effecten kunnen slecht op één zone worden toegepast.
Zodra één zone ingeschakeld is, wordt hetzelfde multi-effect
uitgeschakeld in de andere zones.

4. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
Wanneer u tegelijkertijd op [INC] en [DEC] drukt, zet u die

parameter opnieuw op zijn standaardwaarde .

5. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[F2], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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U kunt MFX1 of MFX2 (niet beide) toepassen op een zone. Als
zowel MFX1 als MFX2 ingeschakeld zijn voor dezelfde zone, zal
enkel MFX2 effectief worden toegepast.

Gedetailleerde instellingen voor Tones

De transpositie instellen voor elke
individuele zone (Transpose)
U kunt spelen met elke zone naar een andere toonhoogte getransponeerd.
Wanneer meerdere Tones worden weergegeven, kunt u een rijker
geluid krijgen door de twee Tones op een verschillend octaaf in te
stellen. Als de Keyboard Mode op Split staat en u speelt een basTone in de Lower Zone, dan kunt u met de Transpose-functie de
toonhoogte van de bas verlagen.
Parameter
TRA (Transpose)

Waarde
-48–0–+48

U kunt ook voor alle Parts dezelfde graad van transpositie instellen
met [TRANSPOSE]. Raadpleeg “De toonaard van het klavier
transponeren ([TRANSPOSE])” (p. 42) voor meer informatie.

De aanslaggevoeligheid instellen
volgens de kracht waarmee op het
klavier wordt gespeeld
(Velocity Range/Sens/Max)
U kunt instellen hoe sterk het volume verandert in respons op de
kracht waarmee u de toetsen aanslaat (velocity), alsook de maximale
verandering.

Deze instelling geldt niet voor sommige Tones.
Parameter
VRL (Velocity
Range Lower)
VRU (Velocity
Range Upper)

Waarde
1–127

Sns
(Velocity
Sensitivity)

-63–+63

Max
(Velocity Max)

1–127

1–127

De Key Range instellen voor elke
Zone (Key Range)
Als u in de gewone speelmodus op [SPLIT] drukt, dan wordt de key
range gesplitst op het Split Point en kunt u twee verschillende Tones
op het klavier spelen.
Door middel van Key Range kunt u de key range nog nauwkeuriger
instellen.
Hiermee stelt u de onder- en bovengrens in voor de key range in elke
part.
Nadat u de cursor op de in te stellen parameter hebt geplaatst, kunt
u deze instelling maken door de gewenste toets aan te slaan en op
[ENTER] te drukken.
Parameter
LWR (Key Range Lower)
UPR (Key Range Upper)

Waarde
A0–C8

Dit heeft enkel effect wanneer [SPLIT] aan staat (p. 38) in de key
range-instellingen.

"FUL" wordt weergegeven wanneer [SPLIT] op OFF staat. In dit
geval wordt [SPLIT] automatisch aangezet wanneer de waarde
wordt veranderd in iets anders dan "FUL" met [INC]/[DEC].

Beschrijving
Hiermee bepaalt u de
benedengrens (VLW) en de
bovengrens (VUP) van het bereik
waarin de Tone gespeeld wordt
volgens de velocity. Gebruik deze
instelling wanneer u de weergave
van de Tone wilt laten veranderen
volgens de key velocity.
Deze instelling bepaalt hoe het
volume verandert in respons op
de aanslagwaarde.
Het volume neemt toe naarmate u
de toetsen harder aanslaat, indien
er een positieve waarde is
ingesteld; indien er een negatieve
waarde is ingesteld, neemt het
volume af naarmate u de toetsen
harder aanslaat. Als u hier "0"
instelt, heeft de aanslagwaarde
geen invloed op het volume.
Maximale velocity-waarde voor
de overeenkomstige toets.
Als u deze waarde verlaagt, krijgt
u zachtere noten, zelfs als u de
toetsen hard aanslaat.

Interne Parts toewijzen aan
INTERNAL Zone (Part Assign)
Hiermee bepaalt u welke interne Parts worden toegewezen aan de
INTERNAL Zone.
Parameter
P.A (Part Assign)

Waarde
1–16

De ondergrens van de key range kan niet hoger worden
ingesteld dan de bovengrens; u kunt de bovengrens evenmin
lager instellen dan de ondergrens.

Wanneer u het Split Point (p. 39) verandert, verandert ook de
Key Range-waarde.
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De controllers in elke part in- en
uitschakelen
Deze instellingen bepalen of de parts wel (ON) of niet (OFF) worden
aangestuurd door de pedalen aangesloten op elke PEDAL Jack
(DAMPER, FC1, FC2), door de Modulation-hendel, de Bender en de
schuifregelaars.
Parameter
Dp
F1
F2
PB
Md
UP1
UP2
LW1
LW2

Beschrijving
Demperpedaal
Pedaal aangesloten op FC1 jack
Pedaal aangesloten op FC2 jack
Pitch Bender
Modulation-hendel
Control Slider (UP1)
Control Slider (UP2)
Control Slider (LW1)
Control Slider (LW2)

Waarde
ON, OFF

Tone-instellingen maken
(Tone Info)
U kunt gedetailleerde instellingen maken voor de Tones die
toegewezen zijn aan de verschillende interne parts.

Bij sommige geselecteerde Tones kunnen er bepaalde
parameters zijn die u niet kunt wijzigen.

Instellingen vastleggen
1. Druk in het Tone-scherm op [F1 (Tone Info)].
[F1] gaat branden en het Tone Info-scherm verschijnt.
fig.04-03g

2. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
fig.04-04g

3. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
4. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[F1], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

De volgende parameters kunt u niet wijzigen wanneer de
geselecteerde toon wordt gebruikt als de Virtual Tonewheel
Tone.
• Mono/Poly
• Coarse Tune
• Fine Tune
• Portamento Switch
• Portamento Time
• Attack Time
• Release Time
• Cutoff
• Resonance
• Decay Time
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De in te stellen Part en Tone
selecteren (Part, Tone)
Kies voor welke Part en Tone u instellingen wilt vastleggen.
Parameter
<Part>

Tone

Waarde
1–16
Parts toegewezen aan de INTERAL Zone krijgen
een markering (UPPER1) na de naam van de Part.
Wanneer de in te stellen Part geselecteerd is,
verschijnt de naam van de toegewezen Tone.
U kunt de Tone kiezen met de TONE SELECTtoetsen.

Diepte van Reverb/Chorus
instellen (Reverb/Chorus Amount)

Het geluid monofoon spelen
(Mono/Poly)
Hiermee bepaalt u of de Tone polyfoon (POLY) of monofoon
(MONO) wordt gespeeld.
De MONO-instelling komt van pas voor de klank van een soloinstrument zoals een sax of een fluit.
Als u hier "MONO LEGATO" instelt, kunt u bovendien monofone
performances legato spelen. Legato is een speelstijl waarbij er een
overgang gemaakt wordt tussen de noten zodat u een vloeiend
geheel krijgt. Zo'n naadloze overgang tussen de noten is handig als u
gitaartechnieken zoals hammer-on en pull-off wilt simuleren.
Parameter
Mono/Poly

Waarde
MONO
POLY

Hier stelt u de diepte van de Reverb- en Chorus-effecten in.
MONO LEGATO
Als u deze waarde op "0" zet, wordt er geen Reverb- of Choruseffect toegepast wanneer u aan de REVERB [DEPTH]- of
CHORUS [DEPTH]-knop draait.
Parameter
Reverb Amount
Chorus Amount

Waarde
0–127

Beschrijving
Enkel de laatst gespeelde
noot klinkt.
Er kunnen twee of meer
noten tegelijkertijd
klinken.
Legato wordt toegepast
op monofone
performances.

De toonhoogte veranderen
(Coarse Tune/Fine Tune)
Hier stelt u de toonhoogte van de Tone in.

De manier waarop het effect wordt toegepast, hangt af van de
instellingen voor MFX Source (p. 86) en MFX1 Dest (p. 87).
• Als MFX1 Dest op ALL PART staat
De Reverb/Chorus Amount-instelling voor de part die voor
MFX Source geselecteerd is, geldt voor alle parts. Als MFX
Source echter op FIXED staat, dan geldt de Reverb/Chorus
Amount voor UPPER 1 voor alle parts.
• Als MFX1 Dest op SAME MFX staat
De Reverb/Chorus Amount-instelling voor de part die
geselecteerd is voor MFX Source geldt voor de parts die
toegewezen zijn aan hetzelfde MFX Type als de part die voor
MFX Source geselecteerd is.

Een ander effect toepassen op de
Tone (MFX Type)

Parameter
Coarse Tune

Waarde
-48–+48
(+/- 4 octaven)

Fine Tune

-50–+50
(+/- 50 cents)

Beschrijving
Regelt de toonhoogte van
het geluid in stappen van
een halve toon.
Regelt de toonhoogte van
het geluid in stappen van
één cent.

1 cent = 1/100 van een halve toon

Bij sommige Tones kan het gebeuren dat u in een bepaald
bereik niet de gewenste toonhoogte krijgt.

Vloeiende toonhoogteveranderingen creëren
(Portamento Switch/Time)

Hier bepaalt u welk multi-effect u op de Tone toepast.

De hier geselecteerde MFX werkt misschien niet met bepaalde
MFX Source- en MFX Dest-instellingen. Raadpleeg “MFX
Source” (p. 86), “MFX Dest” (p. 87) voor meer informatie.
Parameter
MFX TYPE

Waarde
Raadpleeg hiervoor “Effect-/Parameterlijst” (p. 112).

Portamento is een functie die een vloeiende overgang maakt tussen
de toonhoogtes van opeenvolgende noten.
Wanneer de Mono/Poly-parameter op MONO staat, is portamento
zeer handig om technieken zoals vioolglissando's te simuleren.
De Portamento Time-instelling bepaalt hoe snel de
toonhoogteverandering gebeurt wanneer het portamento-effect
wordt toegepast op het geluid. Hogere instellingen zorgen ervoor
dat de toonhoogtewijziging naar de volgende noot langer duurt.
Parameter
Portamento Sw
Portamento Time

Waarde
ON, OFF
0–127
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De Tone Elements wijzigen
(Attack Time/Release Time/Cutoff/
Resonance/Decay Time)
U kunt wijzigingen aanbrengen in de Tones door de instellingen van
de volgende vier elementen te veranderen.
Attack Time Offset:
De tijdsduur vanaf het aanslaan van de toets tot het geluid zijn
volledig volume bereikt.
Release Time Offset:
De tijdsduur vanaf het loslaten van de toets totdat het geluid niet
meer hoorbaar is.
Cutoff Offset:
Hiermee regelt u de opening van de filter.
Resonance Offset:
Benadrukt de boventonen in de regio van de cutoff-frequentie,
waardoor het geluid meer karakter krijgt. Overdreven hoge
instellingen kunnen oscillatie veroorzaken, waardoor het geluid
vervormt.
Decay Time Offset:
De tijdsduur vanaf de aanslag tot het moment waarop het
geluidsniveau vermindert.

Abrupte veranderingen in de instellingen kunnen tot gevolg
hebben dat het geluid vervormt of overdreven luid wordt. Hou
het volume in de gaten wanneer u de instellingen vastlegt.
Parameter
Attack Time
(Offset)
Release Time
(Offset)
Cutoff
(Offset)
Resonance
(Offset)

Decay Time
(Offset)

Waarde
-64–+63

Beschrijving
Hogere waarden geven een
zachtere aanslag; lagere waarden
geven een scherpere aanslag.
Hogere waarden geven een
langere decay; lagere waarden
geven een strak afgelijnd geluid.
Hogere waarden geven een helder
geluid; lagere waarden laten het
geluid donkerder klinken.
Hogere waarden maken de
speciale klank van het geluid
sterker; lagere waarden
verminderen deze eigenschap.
De tijdsduur tot het dalen van het
volume, wordt langer wanneer de
waarde wordt verhoogd. Het
verlagen van de waarde verkort
de Decay Time of uitsterftijd.

Bij sommige Tones werkt het effect niet zoals bedoeld.

De Bend Range veranderen
(Bend Range)
Hier bepaalt u hoeveel de toonhoogte verandert wanneer u de Pitch
Bend-hendel beweegt (2 octaven).
Parameter
Bend Range
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Waarde
0–24 (semitone)

Gedetailleerde instellingen voor de ONE
TOUCH Tones
Gedetailleerde instellingen
voor de Piano Tones
(Piano Edit)
U kunt meer gedetailleerde instellingen vastleggen om enkel de
Tones aan te passen via de geselecteerde piano Tone door op ONE
TOUCH [PIANO] (p. 32) te drukken.

Afhankelijk van de geselecteerde piano Tone is het mogelijk dat
deze instelling niet beschikbaar is.

De pianoklank kiezen
Hiermee kiest u de piano Tone die geselecteerd wordt wanneer u op
ONE TOUCH [PIANO]-drukt.
U hebt de keuze uit 20 Tones.

Deze functie noemen we "Piano Edit".
U kunt tevens twee van de gewijzigde instellingen opslaan.
De Piano Edit-instellingen en ONE TOUCH [PIANO] Type A of B
worden opgeslagen in het geheugen.

De breedte van de klankweergave
instellen (Stereo Width)
Hiermee bepaalt de ruimtelijke omvang van de klankweergave.

Wanneer u op ONE TOUCH [PIANO] drukt, worden alle
instellingen behalve de Piano Edit-instellingen teruggezet op
hun beginwaarde (bij het opstarten van de RD-700SX). Bewaar
alle instellingen die u wilt behouden in Setup (p. 58).

De instellingen vastleggen
1. Druk op [F1] in het ONE TOUCH [PIANO]-scherm om
het type te selecteren dat u wilt instellen.

Parameter
Stereo Width

Waarde
CENTER,
L01-01R–
L63-63R

Beschrijving
Door een hogere waarde in te
geven, verbreedt u de
klankweergave.

De klankkleur instellen (Nuance)
Hiermee verandert u de subtiele nuances van de Tone door de fase
van de linker- en rechterklanken te wijzigen.

Met [F1] wisselt u tussen Types A en B.

2. Druk op [F2 (EDIT)].

Parameter
Nuance

Waarde
TYPE1, 2, 3

Het Piano Edit-scherm verschijnt.
fig.04-05-1g

Dit effect is moeilijk hoorbaar wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt.

De ruimtelijkheid van de klank
instellen (Ambience)
fig.04-05-2g

3. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
Beweeg de cursor naar een van de volgende menu's en druk op
[ENTER]. Kies in het scherm dat nu verschijnt de parameter die
u wilt instellen.

Door de "ambience" van de klank aan te passen kunt u uw
performances doen klinken alsof ze in een grote open ruimte worden
gespeeld.
Parameter
Ambience

Waarde
OFF, 1–5

Beschrijving
Het effect wordt dieper naarmate
deze waarde toeneemt.

1. Key Touch Edit
2. Micro Tune Edit
3. Sym. Resonance

De hoeveelheid Reverb Effect
instellen (Reverb Level)

4. Tone Modify
5. Initialize

4. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
5. Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt
bewaren.
Het bevestigingsbericht verschijnt. Druk op [F1 (WRITE)] om de
instellingen op te slaan. Druk op [EXIT] om te annuleren.

Hiermee regelt u de diepte van het Reverb-effect. Dit werkt op
dezelfde wijze als de REVERB-knop, maar de instelling die u hier
vastlegt kunt u direct oproepen door op ONE TOUCH [PIANO] te
drukken.
Parameter
Reverb Level

Waarde
0–127

Beschrijving
Het Reverb-effect wordt sterker
naarmate deze waarde toeneemt.

6. Als u alle instellingen hebt vastgelegd, drukt u op
[EXIT].
U keert terug naar het ONE TOUCH [PIANO]-scherm.
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Openen/Sluiten van de
pianovleugel (Lid)
Dit reproduceert de manier waarop de helderheid van de klank bij een
vleugelpiano wordt beïnvloed door het openen of sluiten van de vleugel.
Parameter
Lid

Waarde
1–6

Beschrijving
De vleugel wordt meer geopend
naarmate de waarde stijgt, waardoor
het geluid helderder wordt.

Parameter
EQ Gain

Waarde
-12.0–+12.0 dB

EQ
Frequency

100, 125, 160,
200, 250, 315,
400, 500, 630,
800, 1000, 1250,
1600, 2000,
2500, 3150,
4000Hz
0,5, 1,0, 2,0, 4,0,
8,0

EQ Q

De karakteristieken van de microfoon
instellen (Mic Type/Distance)
Dit wijzigt de klank van het instrument op dezelfde manier als dat gebeurt bij
opnames via microfoon van akoestische instrumenten zoals piano's, waarbij
de klank verandert door microfoons met verschillende karakteristieken te
gebruiken en door de microfoon van plaats te veranderen. Deze functie is een
virtuele reproductie van dergelijke fenomenen.
Parameter
Mic Type

Waarde
OFF
CONDENSER

DYNAMIC

Distance

0–10

Beschrijving
Er wordt geen microfoon gebruikt.
Dit is een simulatie van een
kleine condensermicrofoon die
voor muziekinstrumenten wordt
gebruikt. Deze microfoon heeft
erg heldere hoge frequenties.
Dit simuleert het soort
dynamische microfoon dat
veelvuldig wordt gebruikt voor
zang en instrumenten.
De afstand tot de microfoon
verkleint naarmate de waarde
stijgt, en de afstand vergroot
naarmate de waarde daalt.

De resonerende geluiden bij het
aanslaan van de toetsen instellen
(String Resonance)
Wanneer de toetsen op een akoestische piano worden aangeslagen, gaan
de snaren van de toetsen die al werden aangeslagen, mee vibreren. De
functie die dit effect reproduceert noemen we "String Resonance".
Parameter
String Resonance

Waarde
OFF, 1–5

Beschrijving
Door de waarde te verhogen,
vergroot u het effect.

De equalizerinstellingen van het
middenbereik vastleggen (EQ SW/
EQ Gain/EQ Frequency/EQ Q)
Hier legt u de equalizerinstellingen van het middenbereik vast.
Parameter
EQ SW
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Waarde
ON, OFF

Beschrijving
Dit bepaalt of de volgende EQ Gain,
EQ Frequency, en EQ Q instellingen
aan staan (ON) of uit (OFF).

Beschrijving
De hoeveelheid equalization
(gain) instellen
Bepaalt het Frequency Point.
Verandert het niveau van het
geselecteerde frequentiebereik,
met centraal de geselecteerde
frequentie.

Bepaalt de "Q-waarde"
(bandbreedte) van de equalization.
Hoe hoger deze waarde, hoe
smaller het frequentiebereik dat
beïnvloed wordt.

De aanslaggevoeligheid instellen
(Key Touch)
U kunt instellen hoe zwaar of hoe licht het klavier aanvoelt.
Parameter
Key Touch

Waarde
SUPER
LIGHT
LIGHT

MEDIUM

HEAVY

SUPER
HEAVY

Beschrijving
Nog lichter dan LIGHT.
Het klavier voelt licht aan. Om
fortissimo (ff) te spelen, hoeft u
minder hard aan te slaan dan
gewoonlijk. Het klavier voelt
lichter aan. Dit speelt vrij
gemakkelijk, ook voor kinderen.
Dit is de standaardinstelling. U
speelt met de meest natuurlijke
aanslag. Dit benadert het dichtst
het gevoel van een akoestische
piano.
Het klavier voelt zwaar aan. U
moet de toetsen van het klavier
harder dan normaal aanslaan om
fortissimo (ff) te spelen. Het
klavier voelt zwaarder aan. Met
een dynamische aanslag kunt u
nog meer gevoel leggen in wat u
speelt.
Nog zwaarder dan HEAVY.

Deze instelling verandert automatisch naargelang de waarde
van Key Touch Offset (zie verder).

Wanneer u deze instelling verandert, verandert u eveneens de
Key Touch-instelling in Edit Mode (p. 83).
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Fijnregeling van de Keyboard
Touch (Key Touch Offset)
Met deze instelling kunt u de key touch nog preciezer afstellen dan
enkel met de Key Touch-instelling.
Hiermee kunt u fijnstellen tussen de waarden van de Key Touchinstellingen.
Parameter
Key Touch
Offset

Waarde
-10–+9

Beschrijving
De toets wordt zwaarder
naarmate de waarde toeneemt.

Fijnregeling van de stemming
(Micro Tune)
Met deze procedure kunt u elke individuele toets fijnregelen.
Parameter
Type

Waarde
PRST (PRESET), USER, 1–14

1. Kies "2. Micro Tune Edit" in Stap 3 van de procedure
voor het instellen van de Piano Edit-parameters (p.
73), en druk vervolgens op [ENTER].
Het Micro Tune Edit-venster verschijnt.
fig.04-06g

Als u met deze parameter buiten het eigenlijke instelbereik gaat
(in positieve of negatieve richting), dan verandert de waarde
voor de Key Touch automatisch mee.

Een constant volumeniveau
instellen in respons op de
aanslagwaarde (Velocity)
Hiermee stelt u een vast volume in voor het geluid, ongeacht hoe
hard u de toetsen aanslaat (de "velocity").
Parameter
Velocity

Waarde
REAL

1–127

Beschrijving
Het volume en de manier waarop
het geluid klinkt, veranderen in
respons op de aanslag.
Het volume en de manier waarop
het geluid klinkt, zijn constant.

Als u op [EXIT] drukt, keert u terug naar het voorgaande scherm.

2. Plaats met CURSOR [

] de cursor op het "TYPE".

3. Kies het type met [INC]/[DEC].
4. Druk op CURSOR [
] om met de cursor naar de
numerieke waarde te gaan (Offset).
5. Druk op de toets om aan te geven dat u die wilt
stemmen.
6. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde aan te passen.

De timing van het geluid in
respons op de aanslag
(Velocity Delay Sens)
U kunt het tijdsinterval tussen het moment dat de toets wordt
aangeslagen en het moment dat het geluid weerklinkt, instellen.
Naarmate de waarde afneemt, duurt het langer voor u geluid hoort
als u de toetsen harder aanslaat.
Naarmate de waarde toeneemt, duurt het langer voor u geluid hoort
als u de toetsen minder hard aanslaat.
Parameter
Velo Delay Sens

Waarde
-63–+63

De aanslaggevoeligheid instellen
volgens de key range (Velocity
Keyfollow Sens)
Deze instelling bepaalt de aanslaggevoeligheid in functie van de
toetsen die u gebruikt.
Naarmate de waarde toeneemt, gaat het klavier zwaarder aanvoelen
in de hogere registers en lichter in de lagere registers.
Parameter
Velo Keyfolw Sens

7. Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt bewaren.
De instelling wordt bewaard in "USER".

De resonantie bij het indrukken
van het demperpedaal instellen
(Sympathetic Resonance)
U kunt deze resonantie regelen bij het indrukken van het demperpedaal.
Wanneer u op een akoestische piano het demperpedaal indrukt
zullen de overige snaren mee resoneren met de noten die u speelde
op het klavier zodat een rijkere resonantie ontstaat. Deze functie
reproduceert die resonantie.
Parameter
Resonance
Depth
Resonance
Pitch

Resonance
Level

Waarde
0–10

Beschrijving
Het volume van de resonantie stijgt
naarmate de waarde hoger wordt.
De hoeveelheid van het golvend
effect wijzigen. Het golvend effect
wordt sterker naarmate deze
waarde toeneemt.
Het volume van het golvend effect
stijgt naarmate de waarde hoger
wordt.

Waarde
-63–+63
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De geluidskarakteristieken
wijzigen (Tone Modify)
U kunt wijzigingen aanbrengen in de Tones door de instellingen van
de elementen te veranderen.

De instellingen voor de
E.Piano Tones fijnregelen
(E.Piano Edit)

De tijdsduur vanaf de aanslag tot het moment waarop het
geluidsniveau vermindert.

U kunt meer gedetailleerde instellingen vastleggen om enkel de
Tones aan te passen via de geselecteerde E.piano Tone door op ONE
TOUCH [PIANO] (p. 32) te drukken.

Cutoff Offset:

Deze functie nomen we "E.Piano Edit".

Hiermee regelt u de opening van de filter.

De instellingen die in E.Piano Edit worden vastgelegd, worden
opgeslagen in [ONE TOUCH E.PIANO].

Decay Time Offset:

Release Time Offset:
De tijdsduur vanaf het loslaten van de toets totdat het geluid niet
meer hoorbaar is.
Parameter
Decay Time
(Offset)

Waarde
-64–+63

Cutoff
(Offset)
Release
Time
(Offset)

Beschrijving
De tijdsduur tot het dalen van het
volume, wordt langer wanneer de
waarde wordt verhoogd. Het
verlagen van de waarde verkort de
Decay Time of uitsterftijd.
Hogere waarden geven een helder
geluid; lagere waarden laten het
geluid donkerder klinken.
Hogere waarden geven een langere
uitsterftijd; lagere waarden geven
een scherp afgelijnd geluid.

Wanneer u op ONE TOUCH [E.PIANO] drukt, worden alle
instellingen behalve de E.Piano Edit-instellingen teruggezet op
hun beginwaarde (bij het opstarten van de RD-700SX). Bewaar
alle instellingen die u wilt behouden in Setup (p. 58).

Maken van de instellingen
1. Druk op [F1] in het ONE TOUCH [E.PIANO]-scherm
om het type te selecteren dat u wilt instellen.
2. Druk op [F2].
fig.04-g07-1

Bij sommige Tones kan het effect moeilijk te onderscheiden zijn.

De instellingen op de
beginwaarden zetten (Initialize)
Dit zet de One Touch E.Piano-instellingen terug op hun
beginwaarde.

3. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.

1. Selecteer in Stap 3 van de instructies voor de Piano
Edit-instellingen
(p. 73) "5. Initialize" en druk op [ENTER].

4. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.

Druk op [EXIT] om "Initialize" te annuleren.

2. Druk op [ENTER].
Het bevestigingsbericht verschijnt.

3. Druk nogmaals op [ENTER].
De ONE TOUCH [PIANO] Tones zijn geïnitialiseerd.

5. Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt
bewaren.
Het bevestigingsbericht verschijnt. Druk op [F1 (WRITE)] om de
instellingen op te slaan. Druk op [EXIT] om te annuleren.

6. Als u alle instellingen hebt vastgelegd, drukt u op
[EXIT].
U keert terug naar het ONE TOUCH [E.PIANO]-scherm.
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De E.Piano-klank kiezen

Parameter
EQ
Frequency

Hiermee kiest u de piano Tone die geselecteerd wordt wanneer u op
ONE TOUCH [E.PIANO]-drukt.
U hebt de keuze uit 21 Tones.

EQ Q

Waarde
100, 125, 160, 200,
250, 315, 400, 500,
630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000,
2500, 3150, 4000Hz
0,5, 1,0, 2,0, 4,0, 8,0

Het versterkertype kiezen
(AMP Type)

Beschrijving
Bepaalt het Frequency Point.
Dit is de centrale frequentie
van het gebied dat beïnvloed
wordt.
Bepaalt de "Q-waarde"
(bandbreedte) van de
equalization. Hoe hoger deze
waarde, hoe smaller het
frequentiegebied dat
beïnvloed wordt.

In het verleden werden de klanken van elektrische piano's en gelijkaardige
instrumenten steeds via een soort instrumentversterker gespeeld.
Deze functie simuleert de geluidskarakteristieken van dit soort
instrumentversterkers.
Parameter
AMP Type

Waarde
OFF
EP-AMP

GTR-AMP

Beschrijving
Er wordt geen versterker gebruikt.
Dit simuleert de versterkersectie van
een oude elektrische piano met een
ingebouwde versterker.
Dit simuleert een multifunctionele
gitaarversterker.

Effecten toepassen op het geluid
(Effect Type/Depth/Rate)
U kunt effecten toepassen die vaak bij elektrische piano's worden gebruikt.
Parameter
Effect Type

Effect Depth

Effect Rate

Waarde
OFF, CHORUS,
TRERMOLO,
AUTO-WAH,
PHASER
0–127

1–200

Beschrijving
Het type effecten kiezen.

Hier bepaalt u in welke mate
het effect op het geluid wordt
toegepast. Een hogere waarde
versterkt het effect, terwijl een
lagere waarde het effect
vermindert.
Hiermee bepaalt u de snelheid
van de effectcyclus. Een hogere
waarde versterkt het effect,
terwijl een lagere waarde het
effect vermindert.

Hier legt u de equalizerinstellingen van het middenbereik vast.
Waarde
ON, OFF

EQ Gain

-12.0–+12.0 dB

De geluidskarakteristieken
wijzigen (Tone Modify)
U kunt wijzigingen aanbrengen in de Tones door de instellingen van
de elementen te veranderen.
Decay Time Offset:
De tijdsduur vanaf de aanslag tot het moment waarop het
geluidsniveau vermindert.
Cutoff Offset:
Hiermee regelt u de opening van de filter.
Resonance Offset:
Benadrukt de boventonen in de regio van de cutoff-frequentie,
waardoor het geluid meer karakter krijgt. Overdreven hoge
instellingen kunnen oscillatie veroorzaken, waardoor het geluid
vervormt.
Release Time Offset:

De equalizerinstellingen van het
middenbereik vastleggen (EQ-SW/
EQ Gain/EQ Frequency/EQ Q)
Parameter
EQ SW

Afhankelijk van de geselecteerde piano Tone is het mogelijk dat
deze instelling niet beschikbaar is.

Beschrijving
Dit bepaalt of de volgende
EQ-Freq, EQ Gain, en EQ Q
instellingen aan staan (ON) of
uit (OFF).
De hoeveelheid equalization
(gain) instellen

De tijdsduur vanaf het loslaten van de toets totdat het geluid niet
meer hoorbaar is.

Abrupte veranderingen in de instellingen kunnen tot gevolg
hebben dat het geluid vervormt of overdreven luid wordt. Hou
het volume in de gaten wanneer u de instellingen vastlegt.
Parameter
Decay Time
(Offset)

Waarde
-64–+63

Cutoff
(Offset)

-64–+63

Resonance
(Offset)

-64–+63

Release Time
(Offset)

-64–+63

Beschrijving
De tijdsduur tot het dalen van het
volume, wordt langer wanneer de
waarde wordt verhoogd. Het verlagen
van de waarde verkort de Decay Time
of uitsterftijd.
Hogere waarden geven een helderder
geluid; lagere waarden laten het
geluid donkerder klinken.
Hogere waarden maken de speciale
klank van het geluid sterker; lagere
waarden verminderen deze
eigenschap.
Hogere waarden geven een langere
decay; lagere waarden geven een strak
afgelijnd geluid.
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Gedetailleerde instellingen voor de
functies ([EDIT])
Het wijzigen van de Tone-parameters om de Tones de maken
waarvan u houdt, en het wijzigen van de instellingen voor diverse
functies nomen we “editing”.

4. Sound Control

Wanneer u op [EDIT] drukt en de indicator brandt, gaat de RD700SX over naar “Edit mode”.
U kunt bewerkte instellingen opslaan in Setups.
Bewerkte instellingen worden gewist wanneer u de RD-700SX
uitschakelt. Zorg dus dat u alle instellingen die u wilt behouden,
opslaat in een Setup. Raadpleeg “Instellingen opslaan in Setups
([WRITE])” (p. 58) voor meer informatie.
Systeeminstellingen (0. System) worden opgeslagen zodra er een van hun
parameterwaarden gewijzigd wordt. Daarom gaan de wijzigingen in
deze instellingen niet verloren wanneer het toestel wordt uitgeschakeld.

5. File Utility/
USB

6. Part
Parameter

Instelbare parameters
In Edit-modus kunt u de volgende parameters instellen.
0.System

1. Key Touch

2. Control

3. Effects

78

Master Tune
Master Volume
EQ Mode
Pedal Mode
Tone Remain
Clock Source
Clock Out
SETUP Control Channel
Device ID
USB Driver
Damper Polarity
FC1 Polarity
FC2 Polarity
Display Mode
Part Mode
Temperament
Temperament Key
Stretch Tune
Rx GM/GM2 System ON
Rx GS Reset
Key Touch
Key Touch Offset
Velocity
Velocity Delay Sensitivity
Velocity Keyfollow Sensitivity
FC1 Pedal Assign
FC2 Pedal Assign
Control Knob Assign
Slider Assign
Harmonic Bar
MFX Structure
MFX1 Source
MFX2 Source
MFX1 Destination
Type
MFX Control
MFX Parameters
Reverb Type
Reverb Parameters
Chorus Type
Output Select
Chorus Parameters

p. 27
p. 80
p. 80
p. 80
p. 81
p. 81
p. 81
p. 81
p. 81
p. 106
p. 81
p. 81
p. 81
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 82
p. 83
p. 83
p. 84
p. 84
p. 84
p. 85
p. 85
p. 85
p. 85
p. 54
p. 86
p. 86
p. 86
p. 87
p. 87
p. 87
p. 87
p. 87
p. 87
p. 88
p. 88
p. 88

7. Rhythm/
Arpeggio

8. V-Link

9. Utility

Type
Split Frequency L
Split Frequency H
Level
Attack Time
Release Time
Threshold
Ratio
Save SETUP File
Load SETUP File
File Delete
USB Setting
USB Storage
Part
Tone
Receive Channel
Volume
Pan
Voice Reserve
Part Switch
MFX Switch
Rx Bank Select
Rx Program Change
Rx Modulation
Rx Pitch Bend
Rx Volume
Rx Hold -1
Rx Pan
Rx Expression
Ritme
Rhythm Tempo
Rhythm Volume
Rhythm Pattern
Rhythm Set
Rhythm Set Change
Rhythm Accent
Rhythm/Arpeggio Grid
Rhythm/Arpeggio Duration
MIDI Out Port
MIDI Out Channel
Arpeggio
Arpeggio Tempo
Arpeggio Style
Arpeggio Motif
Arpeggio Zone
Arpeggio Key Range
Arpeggio Velocity
Rhythm/Arpeggio Grid
Rhythm/Arpeggio Duration
Arpeggio Accent
Arpeggio Octave Range
Arpeggio Hold
V-Link Mode
V-Link Tx Channel
V-Link Out Port
Key Range
Lowest No.
Local ON/OFF
Rec Setting
Bulk Dump Temporary
Bulk Dump SETUP
Factory Reset Current
Factory Reset All

p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 89
p. 90
p. 91
p. 104
p. 105
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 92
p. 93
p. 93
p. 93
p. 94
p. 94
p. 94
p. 94
p. 94
p. 94
p. 94
p. 95
p. 95
p. 95
p. 96
p. 96
p. 96
p. 94
p. 94
p. 96
p. 96
p. 96
p. 98
p. 98
p. 98
p. 98
p. 98
p. 98
p. 101
p. 99
p. 99
p. 100
p. 100
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Systeeminstellingen maken
(System)

Parameters instellen
fig.05-01e

De [EDIT]-indicator
gaat branden

Functies die een invloed hebben op de algemene werking van de
RD-700SX, noemen we “Systeemfuncties”.

Overgaan naar Edit mode

Instellingen vastleggen
Edit Menu-scherm

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-02g

Kies een menu

2. Selecteer "0.System" met de CURSOR [

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-03-1g

Edit scherm
Van scherm wisselen
fig.05-03-2g

Een item selecteren

Een waarde wijzigen

:
(het aantal Edit-schermpagina's varieert naargelang
het gekozen menu.)

fig.05-03-3g

U kunt de waarde invoeren met
de TONE SELECT-toetsen.
Daarna drukt u op [ENTER] om
de waarde te bevestigen.

Edit mode verlaten
De [EDIT]-indicator
dooft uit

4. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.

U kunt op [F1(WRITE)] drukken om de volgende instellingen
als algemene instellingen voor de RD-700SX op te slaan.

6. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.

• 0. System
• 4. Sound Control

• V-Link Aan of Uit

Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt opslaan.
Instellingen die u in de RD-700SX opslaat, worden niet
verwijderd wanneer u het toestel uitschakelt. De volgende
instellingen worden echter niet in het geheugen opgeslagen.

• Sound Control Aan of Uit

USB Driver→p. 106

• 8. V-Link
De volgende instellingen worden echter niet opgeslagen.

Device ID→p. 81

79

Gedetailleerde instellingen voor de functies ([EDIT])

Voor meer info over de Systeemfunctieparameters, zie de
overeenkomstige pagina's.
Master Tune →p. 27

USB Driver →p. 106

Het volume regelen
(Master Volume)
Waarde
0-127

Voorkomen dat de Equalizerinstellingen gewijzigd worden
(EQ Mode)
U kunt verschillende equalizer-instellingen opslaan (p. 45) voor elke
individuele Setup (p. 56).
Deze instelling bepaalt of de EQ-waarden van de Setup mee moeten
veranderen wanneer u van Setup verandert.
Parameter
EQ Mode

Waarde
SETUP
SYSTEM

Beschrijving
De EQ-instellingen veranderen mee
met de Setup.
De EQ-instellingen veranderen niet
mee met de Setup.

Wanneer dit op SYSTEM staat, verschijnt er "
bovenaan in elk scherm.

" rechts

Voorkomen dat de Equalizerinstellingen gewijzigd worden
(Pedal Mode)
U kunt verschillende pedaalinstellingen opslaan (p. 85) voor elke
individuele Setup (p. 56).
Deze instelling bepaalt of de pedaalinstellingen al dan niet worden
veranderd in de waarden opgeslagen in de Setup die u oproept.
Parameter
Pedal Mode

Waarde
SETUP
SYSTEM

Beschrijving
De pedaalinstellingen veranderen
mee met de Setup.
De pedaalinstellingen veranderen
niet mee met de Setup.

Wanneer dit op SYSTEM staat, verschijnt er "
bovenaan in elk scherm.
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Wanneer dit op SYSTEM staat, verschijnt er "Pedal Setting" in rechts
onderaan in elk scherm. Wanneer u nu op [F2] drukt, verschijnt het
scherm voor de functie die u aan het pedaal hebt toegewezen.
Parameter
FC1
FC2

Hiermee regelt u het volume voor de gehele RD-700SX.
Parameter
Master Volume

De pedaalfunctie toewijzen wanneer
Pedal mode op "SYSTEM" staat

" rechts

Waarde
OFF
CC01–CC31,
CC33–CC95
96:
BEND-UP
97:
BEND-DOWN
98:
AFTER TOUCH
99:
OCTAVE UP
100:
OCTAVE DWN
101:
START/STOP
102:
TAP TEMPO
103:
RHY PLY/STP
104:
ARPEGGIO SW
105:
MFX ON/OFF

106:
MFX CONTROL
107:
SNG PLY/STP
108:
SETUP-UP
109:
SETUP-DOWN

Functie/Gewijzigde instelling
Geen aansturing
Controllernummers 1–31,
33–95
Hiermee verhoogt u de
toonhoogte (met maximaal
vier octaven).
Hiermee verlaagt u de
toonhoogte (met maximaal vier
octaven).
After Touch
Met elke druk op de pedaal
schuift de key range een octaaf
hoger (max. 3 octaven).
Met elke druk op de pedaal
schuift de key range een octaaf
lager (max. 3 octaven).
Start/Stopt de externe
sequencer.
Het tempo wordt aangepast
aan het interval waarmee u de
pedaal indrukt.
Starts en stopt ritmes (p. 48).
Dezelfde functie als
[ARPEGGIO]. Schakelt de
Arpeggio (p. 46) in en uit.
Dezelfde functie als MULTI
EFFECTS [ON/OFF]. Schakelt
de multi-effecten (p. 52) in en
uit.
De intensiteit van de multieffecten wijzigen (p. 52).
Starts en stopt de song (p. 50).
Wisselt van Setup in stijgende
rangorde.
Wisselt van Setup in dalende
rangorde.
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De huidige Tone behouden
(Tone Remain)
Deze instelling bepaalt of de huidige Tone behouden blijft (ON) of
niet (OFF) wanneer er een andere Tone wordt gekozen.
Parameter
Tone Remain

Waarde
OFF, ON

De effectinstellingen veranderen zodra u een andere Tone kiest,
ongeacht de Tone Remain-instelling. Daarom kunnen bij
sommige effectinstellingen bepaalde noten ineens afgebroken
worden, hoewel Tone Remain op ON staat.

Zelfs als Tone Remain op ON staat, wordt de klank van de
huidige Tone niet overgedragen wanneer u overschakelt van
een Virtual Tonewheel Tone op een non-Virtual Tonewheel
Tone.

De Clock (Timing) Source
veranderen (Clock Source)
U kunt het tempo aansturen vanuit een extern MIDI-toestel. Zet dit
op MIDI wanneer u synchroniseert op de klok (het tempo) van een
extern MIDI-toestel.
Parameter
Clock Source

Waarde
INT
MIDI

Beschrijving
Gesynchroniseerd op de interne klok
Gesynchroniseerd op de klok van het
externe MIDI-toestel
De tempo-aanduiding "
"
verandert in "
" in elk scherm.

Het interne tempo stelt u in in het Tone-scherm (p. 29), het
Rhythm Edit-scherm (p. 93), het Arpeggio Edit-scherm (p. 93),
het Song/Rhythm/Arpeggio-scherm (p. 29) en het Virtual
Tonewheel-scherm (p. 29).

Als Clock Source op MIDI staat, kunt geen tempo instellen
zonder dat er een extern MIDI-toestel is aangesloten. Dit kan tot
gevolg hebben dat bepaalde arpeggio's (p. 46) en ritmes (p. 48)
niet klinken of het kan de toepassing van de effecten
beïnvloeden.

Transmitting
Synchronisatieboodschappen
verzenden (Clock Out)
Deze instelling bepaalt of de MIDI-boodschappen die nodig zijn om
de RD-700SX te synchroniseren met externe toestellen, verzonden
moeten worden via de MIDI OUT-connector.
Parameter
Clock Out

Setups kiezen met Program
Change messages
(SETUP Control Channel)
U kunt op de RD-700SX een andere Setup kiezen via MIDIboodschappen vanuit een extern MIDI-toestel.
Stel het MIDI-ontvangstkanaal in om MIDI-boodschappen (Program
Changes) van het externe MIDI-toestel te ontvangen, om van Setup
te veranderen.
Als u geen Setups wilt kiezen vanuit een extern MIDI-toestel, stel
dan OFF in.
Parameter
Control Channel

Waarde
1–16, OFF

Als de Control Channel-instellingen mee worden verzonden
met het MIDI-ontvangstkanaal (p. 92) van de part, dan heeft het
kiezen van Setups voorrang op het kiezen van Tones.
Raadpleeg “Setups kiezen” (p. 103) voor meer informatie over
het kiezen van setups.

Het Device ID-nummer instellen
(Device ID)
Het Device ID-nummer is een identificatienummer dat gebruikt
wordt voor de verzending en de ontvangst van MIDI Exclusive
messages. Wanneer u Exclusive messages verzendt, moeten de
Device ID-nummers van de verschillende toestellen
overeenstemmen.
Parameter
Device ID

Waarde
17–32

De polariteit van pedalen omkeren
(Pedal/FC1/FC2 Polarity)
U kunt de polariteit van pedalen die op de RD-700SX zijn
aangesloten, omkeren.
Dit kunt u voor elke Pedal jack op het achterpaneel individueel
instellen (FC1, FC2, DAMPER).
Bij sommige pedalen is het elektrische signaal dat ze uitsturen
wanneer u ze indrukt, het omgekeerde van dat van andere pedalen.
Als uw pedaal net het omgekeerde doet van wat u had verwacht,
stel dan deze parameter in op "Reverse".
Als u een Roland-pedaal (zonder polariteitsschakelaar) gebruikt, stel
deze parameter dan in op STANDARD.
Parameter
Damper
FC1
FC2

Waarde
STND (STANDARD),
REV (REVERSE)

Waarde
ON, OFF
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De weergave van de display
kiezen (Display Mode)

Parameter
Temperament

Waarde
JUST MIN

Met deze instelling verandert u de weergave van de display.
Wanneer u "INVERT" kiest, worden de blauwe en witte gedeelten
van de display omgewisseld ten opzichte van hun positie wanneer
"NORMAL" geselecteerd.
PYTHAGOREAN
Parameter
Display Mode

Waarde
NORMAL, INVERT

Het aantal parts kiezen (Part
Mode)
KIRNBERGER
Hiermee kiest u het aantal parts voor de RD-700SX.
Wanneer dit op “16PART+PERF” staat, wordt de performance op
het klavier niet beïnvloed door MIDI-boodschappen van de MIDI
IN-connector of door song data die door de RD-700SX worden
weergegeven. Dit is nuttig wanneer u op het klavier wilt spelen
terwijl u song data weergeeft met de RD-700SX.
Parameter
Part Mode

Waarde
16PART,
16PART+PERF (Performance)

MEAN TONE

WERCKMEISTER

De stemmingsmethode instellen
(Temperament/Key)
Hiermee bepaalt u de stemming en de grondnoot (tonica).
De meeste moderne songs worden gecomponeerd voor en gespeeld
met gelijkzwevende stemming, maar ten tijde van de klassieke
muziek bestonden er nog een aantal andere stemmingsmethodes.
Als u een compositie met de originele stemming speelt, dan hoort u
de samenklank van de akkoorden zoals de componist het bedoeld
had.
Als u met een andere stemming dan gelijkzwevende temperatuur
speelt, moet u de grondnoot ingeven om de te spelen song te
stemmen (d.w.z, de noot die overeenstemt met C voor een majeurtoonaard of met A voor een mineur-toonaard).
Bij gelijkzwevende temperatuur hoeft u geen grondnoot in te stellen.
Parameter
Temperament

Waarde
EQUAL

JUST MAJ
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Beschrijving
Gelijkzwevende
temperatuur. Deze
stemming verdeelt een
octaaf in 12 gelijke delen. Elk
interval produceert dezelfde
hoeveelheid lichte
dissonantie.
Just (Majeur). Deze
toonschaal elimineert
dissonantie in kwinten en
tertsen. Ze is niet geschikt
om melodieën te spelen en
kan niet worden
getransponeerd, maar levert
een zeer mooie sonoriteit op.

ARABIC

Temperament
Key

C, C#, D, D#, E, F,
F#, G, G#, A, A#, B

Beschrijving
Just (Mineur). De
toonschalen van de majeur
en de mineur reine
intonaties verschillen van
elkaar. Met de mineurschaal
kunt u wel hetzelfde effect
krijgen als met de
majeurschaal.
Deze toonschaal, bedacht
door de filosoof Pythagoras,
elimineert de dissonantie in
kwarten en kwinten.
Dissonantie wordt
geproduceerd door derdeintervalakkoorden, maar de
melodieën zijn eufonisch.
Deze toonschaal is een
modificatie van de
Meantone- en de Justschalen, die een grotere
vrijheid biedt voor
transpositie naar andere
toonaarden. Er kan gespeeld
worden in alle toonaarden
(III).
Deze toonschaal wijkt een
beetje af van de Just-schalen,
zodat transpositie mogelijk
is.
Dit is een combinatie van de
Meantone- en de
Pythagorean-schaal. Er kan
in alle toonaarden gespeeld
worden (eerste techniek, III).
Arabische toonschaal.
Geschikt voor Arabische
muziek.
Bepaalt de grondnoot.

Precieze modificatie van
akkoordensonoriteit (Stretch Tune)
Hiermee verandert u de toonhoogte volgens de “stretch tuning”methode, zoals bij akoestische piano's. De hoge tonen klinken dan
ietsje hoger en de lage tonen ietsje lager.
Parameter
Stretch Tune

Waarde
OFF
DEFAULT

Beschrijving
Geen stretch tune.
Dit is de standaard stemcurve.

Switchen tussen ontvangst van
GM/GM2 System On en GS Reset
U kunt bepalen of General MIDI System On, General MIDI 2 System
On of GS Reset-boodschappen van externe MIDI-toestellen wel (ON)
of niet (OFF) ontvangen worden.
Parameter
Rx. GM/GM2
System ON
Rx. GS Reset

Waarde
ON, OFF
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De Keyboard Touch
instellen (Key Touch)

De aanslaggevoeligheid instellen
(Key Touch)
Met deze instelling kunt u de respons regelen die u van het klavier
krijgt wanneer u de toetsen aanslaat.

U kunt instellen hoe zwaar of hoe licht het klavier aanvoelt.

Instellingen vastleggen

Parameter
Key Touch

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.

Waarde
SUPER
LIGHT
LIGHT

fig.05-04g

MEDIUM

2. Selecteer "1.Key Touch" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.

HEAVY

fig.05-05g

SUPER
HEAVY

4. Plaats met CURSOR [
]/[
parameter die u wil instellen.

Het klavier voelt licht aan. Om
fortissimo (ff) te spelen, hoeft u
minder hard aan te slaan dan
gewoonlijk. Het klavier voelt
lichter aan. Dit speelt vrij
gemakkelijk, ook voor kinderen.
Dit is de standaardinstelling. U
speelt met de meest natuurlijke
aanslag. Dit benadert het dichtst
het gevoel van een akoestische
piano.
Het klavier voelt zwaar aan. U
moet de toetsen van het klavier
harder dan normaal aanslaan om
fortissimo (ff) te spelen. Het klavier
voelt zwaarder aan. Met een
dynamische aanslag kunt u nog
meer gevoel leggen in wat u speelt.
Nog zwaarder dan HEAVY.

] de cursor op de

5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
6. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

Beschrijving
Nog lichter dan LIGHT.

Fijnregeling van de Keyboard
Touch
(Key Touch Offset)
Met deze instelling kunt u de key touch nog preciezer afstellen dan
enkel met de Key Touch-instelling.
Hiermee kunt u fijnstellen tussen de waarden van de Key Touchinstellingen.
Parameter
Key Touch Offset

Waarde
-10– +9

Beschrijving
De toets wordt zwaarder
naarmate de waarde toeneemt.

Als u met deze parameter buiten het eigenlijke instelbereik gaat
(in positieve of negatieve richting), dan verandert de waarde
voor de Key Touch automatisch mee.
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Een constant volumeniveau
instellen in respons op de
aanslagwaarde (Velocity)
Hiermee stelt u een vast volume in voor het geluid, ongeacht hoe
hard u de toetsen aanslaat (de "velocity").
Parameter
Velocity

Waarde
REAL

1–127

Beschrijving
Het volume en de manier waarop het
geluid klinkt, veranderen in respons
op de aanslag.
Het volume en de manier waarop het
geluid klinkt, zijn constant.

Pedaal- en MULTI EFFECTS
[CONTROL]-knopinstellingen
(Control)
U kunt de functies wijzigen die toegewezen zijn aan de pedalen, de
regelaars en de MULTI EFFECTS [CONTROL]-knopinstellingen.

Instellingen vastleggen
1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-06g

De timing van het geluid in
respons op de aanslag
(Velocity Delay Sens)
U kunt het tijdsinterval tussen het moment dat de toets wordt
aangeslagen en het moment dat het geluid weerklinkt, instellen.
Naarmate de waarde afneemt, duurt het langer voor u geluid hoort
als u de toetsen harder aanslaat.

2. Kies "2.Control/EQ" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-07-1g

Naarmate de waarde toeneemt, duurt het langer voor u geluid hoort
als u de toetsen minder hard aanslaat.
Parameter
Velo Delay Sens

Waarde
-63–+63
fig.05-07-2g

De aanslaggevoeligheid instellen
volgens de Key Range (Velocity
Keyfollow Sens)
Deze instelling bepaalt de aanslaggevoeligheid in functie van de
toetsen die u gebruikt.

fig.05-07-3g

Naarmate de waarde toeneemt, gaat het klavier zwaarder aanvoelen
in de hogere registers en lichter in de lagere registers.
Parameter
Velo Keyfolw Sens

Waarde
-63–+63

4. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
6. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

Raadpleeg de overeenkomstige pagina's voor meer info over de
volgende parameters.
Harmonic Bar →p. 54
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Functies toewijzen aan pedalen
(FC1/FC2 Pedal Assign)
Deze instelling bepaalt de functie van de pedaalschakelaars of
expressiepedalen (zoals de optionele EV-serie) die aangesloten zijn
op de FC1 en FC2 jacks op het achterpaneel.
Parameter
FC1/FC2
(Pedal
Assign)

Waarde
OFF
CC01–CC31,
CC33–CC95
96:
BEND-UP
97:
BEND-DWN
98:
AFTER TOUCH
99:
OCT-UP
100:
OCT-DOWN
101:
START/STOP
102:
TAP-TEMPO
103:
RHY PLY/STP
104:
ARPEGGIO SW
105:
MFX ON/OFF

106:
MFX CONTROL
107:
SNG PLY/STP

Functie/Gewijzigde instelling
Geen aansturing
Controllernummers 1–31,
33–95
Hiermee verhoogt u de
toonhoogte (met maximaal vier
octaven).
Hiermee verlaagt u de
toonhoogte (met maximaal vier
octaven).
After Touch
Met elke druk op de pedaal
schuift de key range een octaaf
hoger (max. 3 octaven).
Met elke druk op de pedaal
schuift de key range een octaaf
lager (max. 3 octaven).
Start/Stopt de externe
sequencer.
Het tempo wordt aangepast
aan het interval waarmee u de
pedaal indrukt.
Starts en stopt ritmes (p. 48).
Dezelfde functie als
[ARPEGGIO]. Schakelt de
arpeggio (p. 46) in en uit.
Dezelfde functie als MULTI
EFFECTS [ON/OFF]. Schakelt
de multi-effecten (p. 52) in en
uit.
Wijzigt de intensiteit van de
multi-effecten (p. 52).
Starts/Stopt de song (p. 50).

De MULTI EFFECTS [CONTROL]knopinstellingen wijzigen
(Control Knob Assign)
Normaal dient de MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop om
instellingen te maken voor de multi-effecten (MFX1 Control), maar
ze kan ook dienen voor instellingen die het tempo bepalen, of hoe de
Tones worden gespeeld.
Parameter
Ctrl-knop
(Control
Knob
Assign)

Waarde
OFF
MFX1
CTRL
MFX2
CTRL
MFX1
&2 CTRL
TEMPO

Beschrijving
Geen aansturing
De MULTI EFECTS [CONTROL]knop regelt de MFX Control van de
toegepaste MFX1.
De MULTI EFECTS [CONTROL]knop regelt de MFX Control van de
toegepaste MFX2.
De MULTI EFECTS [CONTROL]knop regelt de MFX Control van de
toegepaste MFX1 en MFX2.
De MULTI EFFECTS [CONTROL]knop regelt het tempo.

De instellingen van de
schuifregelaars wijzigen
(Slider Assign)
Hiermee stelt u de functie van de schuifregelaar in wanneer
[CONTROL/ZONE LEVEL] op "CONTROL" staat (brandt).
Parameter
Slider Assign
(UP1/UP2/
LW1/LW2)

Waarde
OFF
CC01–CC31,
CC33–CC95
96:
BEND-UP

97:
BEND-DOWN

98:
AFTER TOUCH

Beschrijving
Geen aansturing
Controllernummers 1-31, 3395
Hiermee verhoogt u de
toonhoogte in stappen van
een halve toon (met
maximaal vier octaven).
Hiermee verlaagt u de
toonhoogte in stappen van
een halve toon (met
maximaal vier octaven).
After Touch
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Multi-effecten, Reverb en
Chorus instellen (Effects)
De RD-700SX bevat vier effectprocessoren. twee multi-effecten,
chorus en reverb. U kunt elke effectprocessor apart instellen.

Abrupte veranderingen in de instellingen kunnen tot gevolg
hebben dat het geluid vervormt of overdreven luid wordt. Hou
het volume in de gaten wanneer u de instellingen vastlegt.

4. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
6. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

De Multi-effecten instellen
De Multi-effecten zijn veelzijdige effecten die het geluid zelf
helemaal veranderen. Er zijn 125 verschillende effecttypen aanwezig;
selecteer en gebruik het type dat bij uw doeleinde past. Naast
effecttypen die bestaan uit eenvoudige effecten, zoals Distortion,
Flanger en andere vergelijkbare effecten, kunt u ook vele andere
effecten instellen en u kunt zelfs effecten koppelen, in series of
parallel. Hoewel sommige multi-effecttypes chorus en reverb
bevatten, worden de reverb- (p. 43) en chorus-effecten (p. 43) ook
nog eens apart behandeld.

Instellingen vastleggen
1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-08g

MFX Structure
2. Kies "3.Effects" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
Druk op [F1] om te wisselen tussen MFX1 en MFX2.
fig.05-09-1g

Deze instelling bepaalt hoe MFX2 en MFX2 verbonden zijn.
Parameter
MFX
Structure

Waarde
PARALEL
SERIAL

Beschrijving
De effecten worden parallel
verbonden.
De effecten worden in serie
verbonden.

MFX Source
fig.05-09-2g

Op de RD-700SX kunt u het MFX Type mee opslaan met de Tones
die toegewezen zijn aan elke part.
Deze instellingen bepalen welke multi-effecten worden gebruikt.
Parameter
MFX1/2
Source

Scherm met “REVERB”-instellingen
fig.05-09-4g

Scherm met "CHORUS"-instellingen
fig.05-09-3g
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Waarde
FIXED
(“OFF” bij
MFX2
Source)
UPPER1,
UPPER2,
LOWER,
RHYTHM

Beschrijving
Het multi-effect verandert niet, zelfs
als u een andere Tone kiest. Deze
instelling is handig als u hetzelfde
multi-effect wilt blijven gebruiken
voor verschillende Tones.
Het MFX Type van de Tone die
toegewezen is aan de geselecteerde
part, wordt toegepast.

Als MFX Source op FIXED staat, dan staat MFX Dest vast op
ALL PART, en worden de multi-effecten toegepast op alle parts.

Gedetailleerde instellingen voor de functies ([EDIT])

MFX Dest
Deze instellingen bepalen op welke part de MFX1 worden toegepast.
Parameter
MFX Dest
(Destination)

Waarde
SOURCE
PART
SAME
MFX

ALL PART

Beschrijving
Het multi-effect wordt enkel
toegepast op de part die geselecteerd
is in MFX1 Source.
Het multi-effect wordt toegepast op
parts waaraan hetzelfde multi-effect
is toegewezen als aan de part
geselecteerd in MFX2 Source.
De multi-effecten worden toegepast
op alle parts.

Reverb voegt de galmeigenschappen van zalen of auditoria toe aan
het geluid. Kies uit de zes beschikbare types datgene dat het meest
geschikt is voor uw performance.

U kunt de intensiteit van de reverb voor elke part individueel
instellen (p. 71).

Reverb Type
Het Reverb Type kiezen

Type
Kies een Multi-Effects Type.
Er zijn 125 verschillende multi-effecten beschikbaar. Raadpleeg
hiervoor de Effect/Parameter-lijst (p. 112).
Parameter
Type

Reverb-instellingen maken

Waarde
Raadpleeg hiervoor “Effect-/Parameterlijst” (p. 112).

Wanneer u een ander Reverb Type kiest, worden de Reverbparameters automatisch ingesteld op de optimale waarden. In plaats
van de Reverb-parameters één voor één in te stellen, is het vaak
handiger om eerst het Reverb Type te kiezen en dan gewoon de
nodige parameters te wijzigen.
De manier waarop de [REVERB]-indicators branden, hangt af van
het geselecteerde type.
Parameter
Reverb Type

Als MFX Source op UPPER1, UPPER2, LOWER1 of LOWER2
staat, dan veranderen de Tone Info MFX Type-instellingen (p.
71) eveneens.

Waarde
OFF
REVERB
ROOM

MFX Control
U kunt de parameters van multi-effecten in real time wijzigen met de MULTI
EFFECTS [CONTROL]-knop. Kies hier welke parameter u wil wijzigen.
Welke parameters u kunt wijzigen, hangt af van het multi-effect dat
u bij Type hebt geselecteerd.

HALL

De beschikbare keuzes hangen af van de Type-instelling.
Parameter
C1/2 (MFX Control)

Waarde
Raadpleeg hiervoor “Effect-/Parameterlijst” (p. 112).

PLATE

Andere Multi-effectinstellingen
U kunt zelfs nog gedetailleerdere instellingen voor de multi-effecten
maken. Wanneer u het multi-effecttype selecteert, worden er een aantal
parameters eigen aan dat type weergegeven. Raadpleeg de “Effect-/
Parameter-lijst” (p. 112) om te weten welke waarden u kunt instellen.

Multi-effecten worden niet toegepast op parts waarvan de Part
Parameter MFX-schakelaar op "OFF" staat.

GM2 REVERB

CATHEDRAL

Beschrijving
Er wordt geen galm gebruikt.
De indicator brandt niet.
Normal Reverb
De "HALL"-indicator knippert.
Simuleert de galm van een
kamer. Dit geeft een duidelijke
en ruime galm.
De “ROOM”-indicator blijft
branden.
Simuleert de galm van een zaal.
Dit geeft een diepere
weergalming dan de Room
reverbs.
De “HALL”-indicator blijft
branden.
Simuleert een plaatgalmapparaat (een soort van
kunstmatige reverb waarbij een
metalen plaat wordt gebruikt).
De "ROOM"-indicator knippert.
Dit is een GM2 reverb.
De "CATHEDRAL"-indicator
knippert.
Dit reproduceert de galm die
men vindt in een kathedraal.
De “CATHEDRAL”-indicator
blijft branden.

Andere Reverb-instellingen
U kunt de Reverb nog nauwkeuriger instellen.

Bij sommige multi-effecttypes kan de intensiteit van het effect
veranderen wanneer u het volume verlaagt van de Part waarop
de multi-effecten worden toegepast. Pas in zulke gevallen het
niveau in de MFX-parameters aan.

Wanneer u een Reverb Type selecteert, worden een aantal
parameters eigen aan dat type weergegeven. Raadpleeg p. 145 om te
weten welke waarden u kunt instellen.

Let op als u de Feedback-parameter op zijn maximum- of
minimumwaarde zet. Het zou kunnen dat met deze instellingen
het geluid continu blijft doorklinken.
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Chorus en Delay instellen
Chorus geeft het geluid meer diepte en meer body. U kunt kiezen of
u dit als Chorus- of als Delay-effect gebruikt.

U kunt de intensiteit van de Chorus voor elke Tone individueel
instellen (p. 71).

Chorus Type
U kunt het Chorus Type wijzigen.
Wanneer u een ander Chorus Type kiest, worden de Chorusparameters automatisch ingesteld op de optimale waarden. In plaats
van de Chorus-parameters één voor één in te stellen, is het vaak
handiger om eerst het Chorus Type te kiezen en dan gewoon de
nodige parameters te wijzigen.

De Sound Control instellen
(Sound Control)
Dit is een stereocompressor (limiter) die wordt toegepast op
uiteindelijk uitgaande signaal.
Dankzij de aparte instellingen voor de hoge frequenties, de
middenfrequenties en de lage frequenties kunt u inconsistenties in
volumeniveaus verminderen door het geluid te comprimeren
wanneer het volume een vooraf ingesteld niveau overstijgt.

Instellingen vastleggen
1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-10g

De manier waarop de [CHORUS/DELAY]-indicators branden,
hangt af van het geselecteerde type.
Parameter
Chorus Type

Waarde
OFF

CHORUS

DELAY

GM2 CHORUS

Beschrijving
Chorus of Delay worden niet
gebruikt. De indicator brandt
niet.
Normal Chorus.
De “CHORUS”-indicator blijft
branden.
Normal Delay.
De “DELAY”-indicator blijft
branden.
Dit is een GM2 reverb.
De "CHORUS"-indicator
knippert.

2. Kies "4.Sound Control" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-11g

De Output Destination kiezen
(OUT PUT SELECT)
Hiermee kiest u de Output mode voor het Chorus-geluid.
Parameter
Output
SELECT

Waarde
MAIN

REVERB
MAIN
REVERB

Beschrijving
Het chorusgeluid wordt
uitgevoerd zonder dat het door de
reverb passeert.
Het chorusgeluid zonder
toegepaste reverb wordt gemengd
met het reverbgeluid.
Het chorusgeluid wordt
uitgevoerd met reverb.
Het chorusgeluid waarop geen
reverb is toegepast, wordt
gemengd met het chorusgeluid
waarop wel reverb is toegepast.

4. Selecteer "Type" met de CURSOR [

].

5. Kies het type compressor met [INC]/[DEC].
6. Blader door de schermen met CURSOR [
]/[
], en
plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
parameter die u wilt instellen.
Bij sommige parameters kunt u door op [F2 (L-M-H)] te
drukken het lage frequentiebereik, het middenbereik of het
hoge bereik selecteren.

Andere Chorus-instellingen

7. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.

U kunt de Chorus/Delay nog nauwkeuriger instellen.

8. Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt opslaan.

Wanneer u een Chorus Type selecteert, worden een aantal
parameters eigen aan dat type weergegeven. Raadpleeg p. 144 om te
weten welke waarden u kunt instellen.

De instellingen worden opgeslagen in Sound Control Type
"USER".

9. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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Instellingen die u in de RD-700SX opslaat, worden niet
verwijderd wanneer u het toestel uitschakelt.

Het type compressor kiezen
(Sound Control Type)
Wanneer u deze parameter wijzigt, worden de Sound Controlparameters automatisch ingesteld op de optimale waarden. U kunt
deze wijzigingen gemakkelijk maken door eerst het Sound Control
Type in te stellen en vervolgens enkel de noodzakelijke parameters
te wijzigen.
Parameter
Type
(Sound
Control Type)

Waarde
HARD COMP
SOFT COMP
LOW BOOST
MID BOOST
HI BOOST
USER

Beschrijving
Past sterke compressie toe.
Past matige compressie toe.
Versterkt het lage bereik.
Versterkt het middenbereik.
Versterkt het hoge bereik.
De bewaarde instellingen
worden weggeschreven.

Gedetailleerde instellingen voor
Compressor
Parameter
Split Freq L

Waarde
200, 250, 315, 400,
500, 630, 800 [Hz]

Split Freq H

2000, 2500, 3150,
4000, 5000, 6300,
8000 [Hz]

Level

0–24dB
(1dB/1Step)
0–100ms

Attack Time

Release
Time

Threshold
Ratio

50–5000ms

-36dB–0dB (1dB/
1step)
1:1.0, 1:1.1, 1:1.2.
1:1.4, 1:1.6, 1:1.8,
1:2.0, 1:2.5, 1:3.2,
1:4.0, 1:5.6, 1:8.0,
1:16, 1:INF

Beschrijving
Hiermee stelt u de frequentie
in die het lage
frequentiebereik (Lo) scheidt
van het middenbereik (MID).
Hiermee stelt u de frequentie
in die het hoge
frequentiebereik (HI) scheidt
van het middenbereik (MID).
Output Level

Setup-bestanden beheren
(File Utility/USB)
De RD-700SX is voorzien van een geheugen waarin u de Setupinstellingen van de RD-700SX kunt opslaan. U kunt ook een
computer aansluiten via een USB-kabel om bestanden op de
computer te bewaren en bestanden van de computer naar de RD700SX te sturen.

Raadpleeg “Wisselen van USB-stuurprogramma's” (p. 106)
voor meer informatie over het gebruik van USB bij het beheren
van Setup-bestanden.

Setup-bestanden in het geheugen
opslaan (Save SETUP File)
Eén bestand met een collectie van 100 setups opgeslagen in de RD700SX noemen we een "Setup-bestand". U kunt deze Setupbestanden opslaan in het geheugen van de RD-700SX.

U kunt de Setup-bestanden die u in het geheugen hebt
opgeslagen, ook verzenden naar een computer die is
aangesloten via een USB-kabel, en ze daar bewaren (p. 105).

Indien u de gewijzigde instellingen van een systeemparameter
wilt opslaan, kunt u de instellingen aan het geheugen
toevoegen door op [F1 (WRITE)] te drukken, en vervolgens een
Setup-bestand op te slaan.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-12g

Hiermee stelt u in hoe lang het
duurt voor het niveau wordt
gecomprimeerd nadat de
invoer de THRESHOLD
(DREMPEL) heeft
overschreden.
Hiermee stelt u in hoe lang het
duurt voor de compressie
wordt opgeheven nadat de
invoer onder de THRESHOLD
(DREMPEL) zakt.
Dit stelt het niveau in waarop
de compressie start.
Compressieratio

2. Druk op CURSOR [
]/[
] om "5. File Utility/
USB" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het Edit-scherm verschijnt.
fig.05-13g

3. Druk op CURSOR [
]/[
] om "0. SAVE SETUP
File" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het volgende scherm verschijnt.
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fig.05-14g

4. Plaats met CURSOR [
]/[
] de cursor op de
posities waar u de karakters wilt invoeren.
5. Druk op [INC]/[DEC] om de karakters in te voeren.

fig.05-16g

3. Druk op CURSOR [
]/[
] om "1. LOAD SETUP
File" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het volgende scherm verschijnt.
fig.05-16-2g

Bestandsnamen kunnen uit maximaal 16 karakters bestaan.
De volgende karakters zijn beschikbaar.
spatie ! # $ % & ' ( ) + , - . 0–9 ; = @ A–Z [ ] ^ _ ` a–z { } ~
Met [F2] voegt u een lege spatie ter grootte van 1 karakter in;
met [F1] verwijdert u één karakter.

6. Herhaal de stappen 4–5 om de naam in te voeren.
7. Wanneer u de naam voor het nieuwe Setup-bestand
hebt ingevoerd, drukt u op [ENTER].
De Setup-bestanden worden opgeslagen in het geheugen.

4. Druk op CURSOR [
][
] om het bestand te
selecteren dat u wilt opvragen, en druk vervolgens
op [ENTER].
Het bevestigingsbericht verschijnt.
fig.05-16-3g

“Saving...” verschijnt in de display tijdens het opslaan. Zet het
toestel nooit uit tijdens deze procedure.

Als al een bestand met dezelfde naam is opgeslagen, verschijnt
de bevestigingsboodschap "Overwrite OK?". Druk op [ENTER]
om het bestand te overschrijven; druk op [EXIT] om het bestand
met een andere naam op te slaan.

Druk op [EXIT] als u het Setup-bestand niet wilt opvragen.

5. Druk bij het inladen van de Systeemparameterinstellingen
op [F2 (System)] om het vakje aan te vinken.

8. Druk op [EDIT] zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

Setup-bestanden uit het geheugen
opvragen (Load SETUP File)

•
•
•
•
•

System Parameter bevat de volgende instellingen.
Systeeminstellingen (p. 79)
Sound Control-instellingen (p. 88)
V-LINK-instellingen (p. 97)
Favorite Setup-instellingen (p. 57)
ONE TOUCH [PIANO]- en [E.PIANO]-instellingen (p. 73)

Gebruik deze procedure om Setup-bestanden die in het geheugen
werden opgeslagen, op te vragen

De huidige instellingen worden gewist wanneer u een Setup
opvraagt. Vergeet dus niet op Setups die u wilt behouden,
eerst op te slaan voor u een andere Setup opvragt.

De systeemparameter wordt enkel onthouden door het Setupbestand dat werd bewaard nadat u op [F1 (WRITE)] hebt
gedrukt om een Setup in de RD-700SX op te slaan.

6. Druk nogmaals op ENTER om het Setup-bestand te laden.
Het bestand wordt in de RD-700SX geladen.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-15g

Schakel het instrument nooit uit terwijl deze gegevens
worden geladen.

Als de naam van het bestand dat u laadt, karakters bevat die
niet kunnen worden weergegeven door de RD-700SX, dan
wordt de bestandsnaam weergegeven als "?".

2. Druk op CURSOR [
]/[
] om "5. File Utility/
USB" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het Edit-scherm verschijnt.
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7. Druk op [EDIT] zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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Bestanden uit het geheugen
verwijderen
(File Delete)
Met deze procedure verwijdert u Setup-bestanden en song data uit
computers die in het geheugen werden opgeslagen.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-17g

De MIDI Receive Parts
instellen (Part Parameter)
De zestien Parts van de interne klankgenerator van de RD-700SX
noemen we de "Interne Parts".
Wanneer u een extern MIDI-toestel aansluit op een sequencer of een
ander toestel, dan kunt u door het Receive channel toe te wijzen aan
een Interne Part, MIDI-boodschappen van het externe MIDI-toestel
ontvangen en de Interne Parts aansturen.
Deze parameters bepalen hoe elke Part MIDI-boodschappen
ontvangt.

Instellingen vastleggen
2. Druk op CURSOR [
]/[
] om "5. File Utility/
USB" te selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het Edit-scherm verschijnt.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-21g

fig.05-18g

3. Druk op CURSOR [
]/[
] om "2. File Delete" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het volgende scherm verschijnt.

2. Kies "6.Part Parameter" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-22-1g

fig.05-19g

fig.05-22-2g

4. Druk op [F2] om het bestandstype te kiezen dat
verwijderd moet worden.
Elke keer dat u op [F2] drukt, wisselt u van bestandstype.
Parameter
Bestandstype

Waarde
ALL FILES
SETUP
SMF

5. Druk op CURSOR [
]/[
bestand te selecteren.

] om het te verwijderen

6. Druk op [ENTER] of [F1 (DELETE)].
Het bevestigingsbericht verschijnt.
fig.05-20g

4. Plaats met CURSOR [
]/[
parameter die u wil instellen.

] de cursor op de

5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
6. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

Druk op [EXIT] als u het bestand niet wilt verwijderen.

7. Druk nogmaals op ENTER om het bestand te verwijderen.
8. Druk op [EDIT] zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.
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De in te stellen Part selecteren
(Part/Tone)

Parameter
Voice
Reserve

Kies voor welke Part u instellingen wilt maken.
Parameter
Part

Tone

Waarde
1-16
Parts toegewezen aan de INTERAL Zone krijgen
een markering (UPPER1) na de Part-naam.
Wanneer de in te stellen Part geselecteerd is,
verschijnt de naam van de toegewezen Tone.
U kunt de Tone kiezen met de TONE SELECTtoetsen.
Raadpleeg “Lijst van de Tones” (p. 146) voor
meer informatie over de Tone.

Het ontvangstkanaal instellen
(Receive Channel)
Wanneer u MIDI-boodschappen van een extern MIDI-toestel
gebruikt om de RD-700SX aan te sturen, stel dan de
ontvangstkanalen voor alle parts van de RD-700SX in zodat ze
overeenstemmen met de kanalen die het externe MIDI-toestel
gebruikt voor de verzending.
Parameter
Receive Channel

Waarde
1–16

Het volume en de Pan instellen
(Volume/Pan)
U kunt het volume en de panning (positie in het klankbeeld)
instellen voor elk van de Tones.
De volume-instelling wordt hoofdzakelijk gebruikt om bij het spelen van
meerdere Tones de gewenste volumebalans tussen de parts te regelen.
De Pan-instelling plaatst elke part in het stereobeeld wanneer de
output in stereo is. Als de waarde voor L toeneemt, hoort u meer
geluid van de linkerkant komen. Volgens hetzelfde principe hoort u
meer geluid van rechts komen, als de waarde voor R toeneemt. Bij
een waarde van "0" komt het geluid uit het midden.
Parameter
Volume
Pan

Waarde
0–127
L64–0–63R

De vereiste polyfonie instellen
(Voice Reserve)
De RD-700SX heeft een maximale polyfonie (het aantal "stemmen"
dat de klankgenerator tegelijkertijd kan produceren) van 128
stemmen.
Deze instelling bepaalt het aantal stemmen dat voor elke Part wordt
voorbehouden wanneer er meer dan 128 stemmen tegelijkertijd
worden gespeeld. Bijvoorbeeld, als Voice Reserve op 6 staat voor
Part 1, dan zal Part 1 altijd 6 noten kunnen produceren, zelfs als er
meer dan 128 noten (totaal van alle Parts) tegelijk gevraagd worden.
U kunt de Voice Reserve voor elke Part individueel instellen.

92

Waarde
0–64
* Het cijfer tussen haakjes vóór de waarde geeft
het resterende aantal stemmen aan dat u kunt
instellen. De instellingen van alle Parts kunnen
samen niet meer zijn dan 64.

Voorkomen dat Parts worden
weergegeven (Part Switch)
Zet de part aan of uit.
Parameter
Part Switch

Waarde
ON, OFF

Effect ON/OFF instellen (MFX
Switch)
Deze instelling bepaalt of de multi-effecten wel (ON) of niet (OFF)
worden toegepast.
Bijvoorbeeld, als u MFX Dest (p. 87) op "ALL" instelt (multi-effecten
toegepast op alle parts), dan worden de multi-effecten niet toegepast
op de parts die op "OFF" staan.
Parameter
MFX Switch

Waarde
OFF, ON

Ontvangst en blokkering van
MIDI-boodschappen van externe
MIDI-controllers
U kunt de RD-700SX van Tone laten veranderen door middel van
MIDI-boodschappen gegenereerd via modulation-hendels, pedalen,
knoppen en andere bedieningsorganen van externe MIDI-toestellen.
U kunt in elke part individueel instellen of u de volgende MIDIboodschappen wel (ON) of niet (OFF) wilt ontvangen.
Parameter
BS
PC
Md
PB
Vl
H1
Pn
Ex

Beschrijving
Rx.Bank Select
Rx.Program Change
Rx.Modulation
Rx.Pitch Bend
Rx.Volume
Rx.Hold-1
Rx.Pan
Rx.Expression

Waarde
ON, OFF
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Rhythm en Arpeggio
instellen
(Rhythm/Arpeggio)

De Rhythm-instellingen
De RD-700SX beschikt over interne drumpatronen uit Jazz, Rock en
verscheidene andere muziekgenres. Zo'n drumpatroon noemen we
een "Rhythm" (ritme).

Instellingen vastleggen

Raadpleeg “Ritmepatronen spelen ([RHYTHM/SONG])” (p.
48) voor meer informatie over het in- en uitschakelen van
Rhythms.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-23g

Het tempo regelen (Tempo)
Hier bepaalt u het tempo van het ritme.

2. Kies "7.Rhythm/Arpeggio" met CURSOR [
[
].

]/

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.

De RD-700SX heeft slechts één tempo-instelling. Als u deze
instelling wijzigt, verandert zowel het tempo in het Tonescherm als het tempo voor de arpeggiator (p. 47).
Parameter
tempo

Waarde
10–250

fig.05-24g

De wijze waarop het ritme wordt gespeeld en het weergegeven
tempo, kunnen bij sommige ritmepatronen verschillen.

4. Met CURSOR [

]/[

] verandert u van scherm.

5. Plaats met CURSOR [
]/[
parameter die u wil instellen.

] de cursor op de

6. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
7. Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op
[EDIT], zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

Als Clock Source (p. 81) op MIDI staat, verschijnt "M:" in de
display en wordt de RD-700SX gesynchroniseerd volgens het
tempo van het externe MIDI-toestel. U kunt met de RD-700SX
het tempo niet veranderen wanneer "M:" in de display staat.

Het volume regelen
(Rhythm Volume)
Verandert het volume van het instrument.
Parameter
Volume

Waarde
0–127

Van patroon veranderen (Rhythm
Pattern)
Hier kiest u het ritmepatroon. U hebt de keuze uit 185 patronen.
Parameter
Patrn

Waarde
Raadpleeg hiervoor “Lijst van de
ritmepatronen” (p. 153).

U kunt ook in het "Song/Rhythm/Arpeggio-scherm" (p. 49)
van ritmepatroon veranderen.
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Een andere Drum Set kiezen (Rhythm Set)
U kunt voor een ritme een andere drum set (set van drum- en
percussieklanken) kiezen.
Parameter
Rhy Set

Parameter
Rhy/Arp
Grid

Waarde
1/8H:

1/12:

Waarde
Raadpleeg hiervoor “Lijst van
de ritmepatronen” (p. 149).

1/16:
1/16L:

U kunt ook andere Tones dan Rhythm Sets kiezen.
1/16H:
Als u deze instelling wijzigt, verandert ook de Tone voor Part
10.
Bovendien wordt Rhythm Set Change op OFF gezet.

Naargelang welke Rhythm Set er geselecteerd is, is het mogelijk
dat de Rhythm Set niet correct wordt weergegeven.

Van patroon veranderen zonder van drum
set te veranderen (Rhythm Set Change)
Aan elk ritmepatroon is de meest geschikte drum set toegewezen.
Wanneer u een ander ritmepatroon kiest, verandert de drum set ook,
en dus ook de Tone, maar u kunt ook dezelfde drum set behouden.
Parameter
Rhy Set Change

Waarde
ON
OFF

Beschrijving
Als u een ander ritme kiest,
verandert de drum set ook.
Als u een ander ritme kiest,
verandert de drum set niet.

1/24:

Het geluid meer staccato of legato
maken (Rhythm/Arpeggio Duration)
Hier stelt u de duur van het geluid in. U kunt het geluid meer staccato
(kort en afgekapt) maken of meer legato, waarbij de noten langer klinken.

Deze instelling wordt gedeeld door de Arpeggiatorinstellingen.
Parameter
Rhy/Arp
Duration

De sterkte van het accent wijzigen
(Rhythm Accent)
Hiermee wijzigt u de sterkte van de accenten en de lengte van de
noten om de arpeggio de juiste "groove" te geven. Als u 100% instelt,
krijgt u de meest uitgesproken groove feel.
Parameter
Rhy Accent

Waarde
0–100%

De Beat Syncopation wijzigen
(Rhythm/Arpeggio Grid)
Hier stelt u de minimale waarde van de noten in voor de ritmes en
arpeggio's en past u de swing aan (Geen/Zwak/Sterk).

Deze instelling wordt gedeeld door de Arpeggiatorinstellingen.
Parameter
Rhy/Arp
Grid

Waarde
1/4:
1/8:
1/8L:
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Beschrijving
Kwartnoot
(één rastervakje = één maat)
Achtste noot
(twee rastervakjes = één maat)
Achtste noot met lichte shuffle
(twee rastervakjes = één maat, met een
lichte shuffle)

Beschrijving
Achtste noot met zware shuffle
(twee rastervakjes = één maat, met een
zware shuffle)
Gepuncteerde achtste noot
(drie rastervakjes = één maat)
Zestiendenoot
(vier rastervakjes = één maat)
Zestiende noot met lichte shuffle
(vier rastervakjes = één maat, met een
lichte shuffle)
Zestiende noot met zware shuffle
(vier rastervakjes = één maat, met een
zware shuffle)
Gepuncteerde zestiende noot
(zes rastervakjes = één maat)

Waarde
30, 40, 50, 60,
70, 80, 90,
100, 120 (%)

Full

Beschrijving
Wanneer u dit bijvoorbeeld op "30"
instelt, bedraagt de lengte van de
noot in een rooster (of wanneer een
reeks roosters via een boogje
verbonden zijn, de finale rooster)
30% van de volle lengte van de noot
die in het roostertype is ingesteld.
Zelfs als het gelinkte rooster niet
via een boogje verbonden, blijft
dezelfde noot weerklinken tot op
het punt dat het volgende nieuwe
geluid is opgegeven.

De connector voor de MIDI-uitvoer
kiezen (Rhythm MIDI Out Port)
Hier stelt u de MIDI-connector (poort) in van waaruit de Rhythm
Part moet verzonden worden.

Wanneer u deze instelling wijzigt, wijzigt u ook de instellingen
voor de MIDI-uitvoer.
Parameter
MIDI Out Port

Waarde
ALL, INT (INTERNAL),
1 (MIDI OUT 1),
2 (MIDI OUT 2), USB

Het kanaal voor de MIDI-uitvoer
kiezen (Rhythm MIDI Out Channel)
Hier stelt u het kanaal in voor de uitvoer van Rhythm Parts als
MIDI-uitvoer.
Parameter
MIDI Out Channel

Waarde
OFF, 1–16
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Arpeggio-instellingen maken

Param
Motif

Waarde
UP (L)

De functie die u toelaat om arpeggio's (akkoorden waarvan de noten
na elkaar worden gespeeld i.p.v. samen) te spelen door gewoon het
akkoord aan te slaan, noemen we de "Arpeggiator".
U kunt de Arpeggio tot in de details instellen, inclusief tempo en
bereik.

UP (L&H)

fig.05-24g

UP (_)

DOWN (L)
Raadpleeg “Arpeggio's maken ([ARPEGGIO])” (p. 46) voor
meer informatie over de Arpeggiator.
DOWN
(L&H)

Het tempo instellen
(Arpeggio Tempo)
Hiermee stelt u de snelheid van de arpeggio in.

De RD-700SX heeft één tempo-instelling. U kunt deze wijzigen
in de tempo display in het Tone-scherm; of u kunt de tempoinstelling van het ritme veranderen (p. 49).
Parameter
tempo

Waarde
10–250

De wijze waarop Arpeggio wordt gespeeld en het weergegeven
tempo kunnen bij sommige Arpeggio Styles verschillen.

Als Clock Source (p. 81) op MIDI staat, verschijnt "M:" in de
display en wordt de RD-700SX gesynchroniseerd volgens het
tempo van het externe MIDI-toestel. U kunt met de RD-700SX
het tempo niet veranderen wanneer "M:" in de display staat.

DOWN (_)

UP&DOWN
(L)

UP&DOWN
(L&H)

UP&DOWN
(_)

Bepalen hoe arpeggio's gespeeld
worden (Arpeggio Style)
Hiermee stelt u de stijl van de arpeggio in.
Parameter
Style

Waarde
“Lijst van de Arpeggio
Styles” (p. 152)

De volgorde van de noten veranderen
(Arpeggio Motif)
Hier bepaalt u in welke volgorde de noten van de ingedrukte toetsen
gespeeld worden.

RANDOM
(L)

RANDOM
(_)
PHRASE

Beschrijving
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de laagste
ingedrukte toets.
De noot voor de laagste ingedrukt
toets weerklinkt elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de laagste
ingedrukte toets.
De noten van zowel de laagste als de
hoogste ingedrukte toetsen
weerklinken elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de laagste
ingedrukte toets. Geen enkele noot
wordt elke keer gespeeld.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de hoogste
ingedrukte toets.
De noot voor de laagste ingedrukt
toets weerklinkt elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de hoogste
ingedrukte toets.
De noten van zowel de laagste als de
hoogste ingedrukte toetsen
weerklinken elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld vanaf de hoogste
ingedrukte toets. Geen enkele noot
wordt elke keer gespeeld.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld van de laagste
ingedrukte toets tot de hoogste, en dan
opnieuw in omgekeerde volgorde.
De noot voor de laagste ingedrukt
toets weerklinkt elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld van de laagste
ingedrukte toets tot de hoogste, en dan
opnieuw in omgekeerde volgorde.
De noten van zowel de laagste als de
hoogste ingedrukte toetsen
weerklinken elke keer.
De noten worden één voor één na
elkaar gespeeld van de laagste
ingedrukte toets tot de hoogste, en dan
opnieuw in omgekeerde volgorde.
Geen enkele noot wordt elke keer gespeeld.
De noten worden één voor één in
willekeurige volgorde gespeeld.
De noot voor de laagste ingedrukt
toets weerklinkt elke keer.
De noten worden één voor één in
willekeurige volgorde gespeeld.
Geen enkele noot wordt elke keer gespeeld.
Een frase gebaseerd op de toonhoogte van
de laagste ingedrukte noot wordt
gespeeld. Indien meer dan één toets werd
ingedrukt, dan wordt de toonhoogte van
de laatst ingedrukte toets gebruikt.

Afhankelijk van de gekozen Arpeggio Style kan dit minder
impact hebben dan verwacht.
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De zone voor de Arpeggio
Performance kiezen (Arpeggio Zone)
Hier stelt u de zone in die gebruikt moet worden voor de arpeggio
performance wanneer meerdere Tones worden gebruikt (p. 37).
Parameter
Arp Zone

Waarde
UPPER, UPPER2, LOWER1, LOWER2.
ALL

De Key Range voor de Arpeggio
Performances instellen
(Arpeggio Key Range)
U kunt niet op de gewone manier spelen in het bereik dan voor de
arpeggio performances is ingesteld, maar u kunt bepalen welk bereik
er wordt gebruikt voor de arpeggio's, wat u zelfs toelaat om bv. het
klavier te splitsen en arpeggio's te spelen als begeleiding op het
linkergedeelte van het klavier en de melodie op het rechtergedeelte.
Bepaal de uiterst linkse en uiterst rechtse toets van het bereik dat u
voor de arpeggio's wilt gebruiken.
Parameter
Key Range

Waarde
A0–C8

Het octaafbereik in Arpeggio Style
instellen
(Arpeggio Octave Range)
Hiermee bepaalt u het bereik in octaven waarover de arpeggio
wordt gespeeld.
Als u wil dat de arpeggio enkel de noten gebruikt die u werkelijk
speelt, zet dan deze parameter op "0".
Als u wil dat de arpeggio de gespeelde noten, plus noten van 1 octaaf
hoger gebruikt, zet dan deze parameter op "+1". Als u -"1" instelt,
gebruikt de arpeggio de gespeelde noten en die van 1 octaaf lager.
Parameter
Arp Octave Range

Waarde
-3–+3

Arpeggio's aanhouden na het lossen
van de toetsen (Arpeggio Hold)
Wanneer Hold aan staat, kunt u de arpeggio's laten doorspelen, ook
nadat u de toetsen hebt losgelaten.
Parameter
Arp Hold

Waarde
ON
OFF

De aanslagwaarde van de noten
constant houden (Arpeggio Velocity)
U kunt bepalen hoe hard de noten klinken wanneer u de toetsen
aanslaat.
Parameter
Arp Velocity

Waarde
REAL
1–127

Beschrijving
Reproduceert de feitelijke waarde van
de aanslag op het klavier.
Stel de aanslag in op een vaste waarde,
ongeacht de sterkte van de aanslag.

De [ARPEGGIO]-indicator knippert wanneer de Arpeggio Hold
op ON staat.

Hold aan en uit zetten met de paneeltoetsen
Ook als u niet in het Edit-scherm zit, kunt u de Hold-functie
aan en uit zetten met de paneeltoetsen.

•
Zelfs als de Arpeggio Velocity is ingesteld op een andere
waarde dan "REAL", dan verandert de aanslag van het geluid
toch volgens de waarden van Arpeggio Style en Arpeggio
Accent.

Rhythm/Arpeggio Grid
Raadpleeg hiervoor p. 94.

Rhythm/Arpeggio Duration
Raadpleeg hiervoor p. 94.

De sterkte van het accent wijzigen
(Arpeggio Accent)
Hiermee wijzigt u de sterkte van de accenten en de lengte van de
noten om de arpeggio de juiste "groove" te geven. Als u 100% instelt,
krijgt u de meest uitgesproken groove feel.
Parameter
Arp Accent
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Waarde
0–100%

Beschrijving
Arpeggio's blijven doorspelen
nadat u de toetsen hebt gelost.
Arpeggio's stoppen wanneer u de
toetsen lost.

Houd [ARPEGGIO] ingedrukt en druk op
[CONTROL/ZONE LEVEL].

Telkens als u dit doet, schakelt u de Hold-functie in of uit.
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Over V-LINK

De V-Link aan- of uitzetten

V-LINK (
) is een functie die u voor het spelen van
muziek- en videomateriaal kunt gebruiken. Door met V-LINK compatibele
video-apparatuur te gebruiken kunnen visuele effecten verbonden worden
met, en deel uitmaken van de expressieve elementen van een optreden.
*

V-LINK (
Corporation.

1. Druk op [V-LINK] zodat de indicator gaat branden.
[V-LINK] gaat branden, will light, en de V-Link-instelling is
geactiveerd.
Nu kunt u het klavier gebruiken om beelden synchroon met de
weergave van de RD-700SX te gebruiken.

) is een handelsmerk van Roland

2. Druk nogmaals op [V-LINK].

(Voorbeelden)

[V-LINK] schakelt uit en de V-Link-instelling is niet meer actief.

Door de RD-700SX en de Edirol DV-7PR samen te gebruiken kunt u:
• Op afstand Edirol DV-7PR afspeelinstellingen maken met de
RD-700SX.

V-LINK-instellingen

• Het klavier van de RD-700SX gebruiken om beelden van de
Edirol DV-7PR (clips/paletten) te wisselen.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.

*

fig.05-26g

Om V-LINK op de RD-700SX en de Edirol DV-7PR te gebruiken,
zult u verbindingen moeten maken via een USB-MIDI-interface
(apart verkrijgbaar).

Het Edit Menu-scherm verschijnt.

Voorbeelden van aansluitingen
Gebruik een USB MIDI-interfacekabel om de MIDI OUT-connector
van de RD-700SX te verbinden met de remote jack van de DV-7PR.

2. Kies "8.V-Link" met CURSOR [

]/[

].

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
Voordat u dit instrument op andere toestellen aansluit, dient u de
stroomtoevoer van alle apparaten uit te schakelen. Zo voorkomt u
defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen.

fig.05-27-1g

fig.05-25vlink

RD-700SX

4. Plaats met CURSOR [
]/[
parameter die u wil instellen.
MIDI OUT

] de cursor op de

5. Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.
6. Druk op [EXIT] als u klaar bent met het aanpassen
van de instellingen.
U keert terug naar het vorige scherm.

USB MIDI interfacekabel

REMOTE

Edirol DV-7PR

Projector

Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt opslaan.
Instellingen die u in de RD-700SX opslaat, worden niet
verwijderd wanneer u het toestel uitschakelt.

De RD-700SX ondersteunt niet de Dual Stream mode van de
Edirol DV-7PR.

Scherm
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Gedetailleerde instellingen van V-Link
V-Link Mode
Hier kiest u het soort uitvoer voor MIDI-boodschappen
Parameter
V-Link
Mode

Waarde
BANK/PC

NOTE

Beschrijving
PC-uitvoer (Clip) met de witte toetsen,
Bank Select-uitvoer (Pallet)with de
zwarte toetsen
Nootuitvoer

V-Link Tx Channel
Hier stelt u het MIDI-kanaal in voor de uitvoer van boodschappen.
Parameter
V-Link Tx Channel

Waarde
1–16

V-Link OUT-poort
Hier kiest u de poort voor de uitvoer van boodschappen.
Parameter
V-Link OUT-poort

Waarde
ALL, OUT1, OUT2, USB

Key Range
De key range voor gebruik als V-Link Controller instellen.
Parameter
Key Range

Waarde
A0–C8

Andere functies (Utility)
Utility bevat functies voor het verzenden van data naar externe
MIDI-sequencers en andere toestellen en voor het oproepen van de
fabrieksinstellingen.

Raadpleeg “Opname-instellingen (Rec Setting)” (p. 101) voor
meer informatie over "Rec Setting" in het Utility-menu.

De instellingen van de RD-700SX
overzetten naar een extern MIDItoestel (Bulk Dump)
U kunt de inhoud van de Setups en de systeeminstellingen van de
RD-700SX overzetten naar een extern MIDI-toestel. Deze handeling
noemen we “bulk dump”.
Voer deze procedure uit om de data op te slaan op een extern MIDItoestel wanneer u bv. nog een andere RD-700SX wilt gebruiken met
dezelfde instellingen, of om een reservekopie te hebben van uw
Setups en systeeminstellingen.

1. Sluit de MIDI OUT-connector van de RD-700SX met
een MIDI-kabel (apart aan te kopen) aan op de MIDI
IN-connector van een externe sequencer.
2. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-28g

Lowest No
Hier stelt u het nummer in dat wordt uitgevoerd wanneer de laagste
toets in de key range wordt ingedrukt.
Parameter
Lowest No

Waarde
1–128
0–127

Beschrijving
Wanneer V-Link Mode op BANK/PC
staat
Wanneer V-Link Mode op NOTE staat

3. Druk op CURSOR [

] om “9.Utility” te selecteren.

4. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-29g

Local ON/OFF
Deze instelling bepaalt of de geluiden van de RD-700SX al dan niet
worden gespeeld wanneer u een toets aanslaat binnen het bereik dat
met Key Range werd ingesteld.

1. De functie wordt beurtelings aan- en uitgezet elke
keer dat u op [F2] drukt in het EDIT V-LINK-scherm.
Parameter
Local ON/
OFF

Waarde
LOCAL
OFF
LOCAL
ON
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Beschrijving
Er worden geen geluiden gespeeld,
zelfs wanneer de toetsen binnen de key
range worden aangeslagen.
Er worden geluiden gespeeld, zelfs
wanneer de toetsen binnen de key
range worden aangeslagen.

5. Kies "Bulk Dump Temporary" of "Bulk Dump SETUP"
met CURSOR [
]/[
].
Parameter
Bulk Dump Temporary

Bulk Dump SETUP

Waarde
De inhoud van de momenteel
geselecteerde Setup wordt
verzonden.
De inhoud van de Setups in het
opgegeven bereik wordt
verzonden.
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Bulk Dump Temporary
6. Druk op CURSOR [

].

Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.05-30g

10. Wanneer het verzenden voltooid is, verschijnt
"COMPLETE!" in de display.
U keert terug naar het Edit-scherm.

11. Stop de externe sequencer.

Opgeslagen instellingen terugzenden
naar de RD-700SX

7. Zet de externe sequencer in Record-modus.

Wanneer u opgeslagen instellingen vanuit een externe sequencer
terugzendt naar de RD-700SX, wordt een Exclusive message
verzonden vanuit de externe sequencer. Daarna worden de
gegevens ontvangen door de RD-700SX.

8. Druk op [ENTER] om de instellingen te verzenden.
Druk op [DEC] om de Bulk Dump te annuleren.
De boodschap "Now, Executing..." verschijnt in de display
tijdens de datatransmissie.

9. Wanneer het verzenden voltooid is, verschijnt
"COMPLETE!" in de display.
U keert terug naar het Edit-scherm.

10. Stop de externe sequencer.

Wanneer u gegevens van Setups terugzendt naar de RD-700SX,
dan worden de gegevens die in de RD-700SX aanwezig zijn,
overschreven en gaan ze dus verloren.

1. Verbind de MIDI OUT-connector van de externe
sequencer met de MIDI IN-connector van de RD700SX via een MIDI-kabel.
2. Zet het Device ID-nummer op dezelfde waarde als
toen u de bulk dump uitvoerde.

Bulk Dump SETUP
6. Druk op CURSOR [

].

Device ID-nummer instellen “Het Device ID-nummer instellen
(Device ID)” (p. 81).

Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.

3. Zorg dat de [EDIT]-indicator uit is.

fig.05-31g

Als de [EDIT]-indicator brandt, druk dan op [EDIT] zodat hij
uitdooft en zet de RD-700SX in de gewone Performance mode.

4. Verzend (= weergeven) de gegevens vanuit de
externe sequencer.
Parameter
From
tot
Send System

Waarde
Setup-nummer van de eerste Setup die
moet worden verzonden.
Setup-nummer van de laatste Setup die
moet worden verzonden.
Bepaalt of de systeeminstellingen wel
(YES) of niet (NO) verzonden worden.

7. Druk op CURSOR [
]/[
] en [INC]/[DEC] om de
te verzenden Setups in te stellen.

Na weergave van de ontvangen Bulk Dump SETUP data,
schrijft de RD-700SX deze weg in zijn intern geheugen.
Schakel het toestel nooit uit tijdens dit proces (terwijl
"Now, writing Bulk Dump Data. Keep on POWER!"
zichtbaar is).

Raadpleeg de handleiding van uw sequencer voor meer
informatie over de verzending van exclusieve gegevens.

8. Zet de externe sequencer in Record-modus.
9. Druk op [ENTER] om de instellingen te verzenden.
Druk op [DEC] om de Bulk Dump te annuleren.

De weergave vanaf de externe sequencer moet tegen hetzelfde
tempo gebeuren als tijdens de bulk dump. Bij een sneller tempo
worden de data misschien niet correct ontvangen.

Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.05-33g

Data ontvangen is onmogelijk als de Device ID van het
ontvangsttoestel anders is dan tijdens de Bulk Dump.
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De fabrieksinstellingen opnieuw
oproepen (Factory Reset)
U kunt de instellingen van de RD-700SX terugzetten op hun
fabriekswaarden.

Als u "Factory Reset All" uitvoert, worden de Setups (p. 56)
gewist. Als u de opgenomen inhoud wilt bewaren, slaat u het
Setup-bestand op uw computer op (p. 105) of gebruikt u "Bulk
Dump (Bulk Dump SETUP)" om het naar een externe sequencer
te verzenden (p. 99).

Verzeker u ervan dat de USB-kabel losgekoppeld is, voor u een
USB-verbinding maakt.

1. Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
fig.05-34g

Factory Reset Current
5. Druk op [ENTER].
Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.05-36g

Wanneer u "000" als Setup kiest, worden de ONETOUCH
[PIANO]- en de [E.PIANO]-instellingen geïnitialiseerd.

6. Druk op [ENTER].
Het bevestigingsbericht verschijnt.
Druk op [EXIT] om de Factory Reset te annuleren.

7. Druk nogmaals op [ENTER] om de Factory Reset te
starten.

Zet het instrument nooit uit tijdens een Factory Reset
(zolang "Executing… Don't Power Off" op de display staat).

2. Druk op CURSOR [

] om “9.Utility” te selecteren.

3. Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.
fig.05-35g

8. Wanneer de Factory Reset voltooid is, geeft de
display opnieuw het Utility-scherm weer.

Factory Reset All
5. Druk op [ENTER].
Er verschijnt een scherm zoals het onderstaande.
fig.05-38g

4. Kies "3.Factory Reset Curnt" of "4.Factory Reset All"
met CURSOR [
]/[
].
Parameter
Factory Reset Curnt
Factory Reset All

Waarde
De huidige Setup wordt teruggezet op
zijn fabrieksinstellingen.
U kunt de instellingen van de RD-700SX
terugzetten op hun fabriekswaarden.

6. Druk op [ENTER].
Het bevestigingsbericht verschijnt.
Druk op [EXIT] om de Factory Reset te annuleren.

7. Druk nogmaals op [ENTER] om de Factory Reset te
starten.
Tijdens de Factory Reset wordt er geen geluid geproduceerd,
ook al speelt u op het klavier. Ritmes en arpeggio's die nog
lopen, worden ook gestopt.

Zet het instrument nooit uit tijdens een Factory Reset
(zolang "Executing… Don't Power Off" op de display staat).

8. Wanneer de Factory Reset voltooid is, geeft de
display opnieuw het Utility-scherm weer.
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Externe MIDI-apparatuur aansluiten
fig.06-02g

RD-700SX Performances
opnemen op een externe
MIDI-sequencer
Neem met een externe sequencer uw muziek op meerdere sporen op
en geef speel vervolgens de opname af.

Aansluiten op een externe
sequencer

2.

Druk op CURSOR [

3.

Druk op [ENTER] om het Edit-scherm weer te geven.

] om “9.Utility” te selecteren.

fig.06-03g

921

Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen
te voorkomen, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle
toestellen uit te schakelen alvorens aansluitingen te maken.

4.

Druk op CURSOR [

5.

Druk op [ENTER] en het volgende scherm verschijnt:

] om "0.System" te selecteren.

fig.06-01e
fig.06-04g

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI Sequencer
MIDI IN

MIDI OUT

Parameter
Rec Mode

Local
Switch
RD-700SX
1.

Voordat u de procedure van het aansluiten begint, zorgt u
dat alle apparaten zijn uitgeschakeld.

2.

Nadat u “De RD-700SX aansluiten op externe apparatuur”
(p. 21) hebt gelezen, sluit u een audio-apparaat/systeem of
een koptelefoon aan.

3.

4.

Sluit het externe MIDI-audiotoestel aan via de MIDI-kabel
zoals in bovenstaande figuur.
zet alle toestellen aan zoals beschreven in “Het apparaat inen uitschakelen” (p. 23).

Opname-instellingen (Rec Setting)
"Rec Mode" is een handige functie wanneer u opneemt op een
externe sequencer.

Waarde
ON, OFF

Beschrijving
Normaal staat dit op OFF. Als dit op
ON staat, worden voor de uitvoer van
MIDI OUT de gepaste instellingen voor
opnames gebruikt, ongeacht de
instellingen voor de INTERNE Zones.
Hiermee zet u de Local Switch aan en
uit. Hoewel dit normaal op ON staat,
moet het tijdens het opnemen op OFF
staan. Raadpleeg “De Local Switch”
(p. 102) voor meer informatie.

6.

Stel de waarden in met CURSOR [
[DEC].

7.

Wanneer u klaar bent met de instellingen, drukt u op [EDIT],
zodat de indicator uitgaat.
U keert terug naar het Tone-scherm.

]/[

] en met [INC]/

De instellingen om op te nemen op de externe sequencer, zijn
nu van kracht.

Als Rec Mode op ON staat, kunt u de EXTERNE Zoneinstellingen (p. 61) niet wijzigen. Als Rec Mode op ON staat, zal
bovendien het External-scherm niet verschijnen wanneer u op
[EXTERNAL/INTERNAL] drukt.

Met de REC Mode-functie krijgt u de meest geschikte instellingen
om de data van de RD-700SX op te nemen op een externe sequencer,
zonder dat u alle instellingen voor Parts en kanalen hoeft te maken.
1.

Druk op [EDIT] zodat de indicator oplicht.
Het Edit Menu-scherm verschijnt.
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Externe MIDI-apparatuur aansluiten

De Performance opnemen
Gebruik de volgende procedure als u op een externe sequencer
opneemt.
1.

Zet de Thru-functie van de externe sequencer aan.
Zie "De Local Switch" (rechterkolom) voor meer informatie.
Hoe u deze procedure moet uitvoeren, leest u in de handleiding
van uw sequencer.

2.

Kies de Setup voor de op te nemen performance.
Hoe u een Setup kiest, leest u op p. 56.

3.

Maak de Rec-instelling.
Volg de procedure beschreven in de vorige paragraaf "Opnameinstellingen" en stel het volgende in.
Rec Mode: ON

De Local Switch
De schakelaar die de MIDI-verbinding maakt of verbreekt tussen het
keyboard controller-gedeelte en het klankgenerator-gedeelte (p. 28),
noemen we de Local switch. Omdat de informatie die beschrijft wat
er op het klavier gespeeld wordt, de klankgenerator niet kan
bereiken indien de Local switch op OFF staat, laat u de Local switch
normaal gezien op ON staan.
Als u echter tijdens het spelen die performance data als MIDIboodschappen naar een externe sequencer wilt zenden om ze op te
nemen, dan moet u op de extern aangesloten MIDI-sequencer MIDI
Thru activeren (zodat de data die via MIDI IN binnenkomen,
ongewijzigd weer worden uitgestuurd via MIDI OUT).
fig.06-05e

Opname

Local Switch: OFF
4.

Start de opname met de externe sequencer.

5.

Bulk Dump de Setup.
Verzend met de Bulk Dump Temporary-functie (Edit mode) de
inhoud van de geselecteerde Setup naar de externe sequencer.
Hoe u deze procedure uitvoert, leest u in “De instellingen van
de RD-700SX overzetten naar een extern MIDI- toestel (Bulk
Dump)” (p. 98).

6.

Speel op de RD-700SX.

7.

Stop de opname op de externe sequencer wanneer uw
performance ten einde is.
De opname is nu voltooid.
U kunt nu de opgenomen performance beluisteren door ze weer
te geven op de externe sequencer.

Rec Mode verlaten
Wanneer Rec Mode op ON staat, kunt u de EXTERNAL-instellingen
niet wijzigen. Wanneer u klaar bent met de opname, zet dan de Rec
Mode op OFF (zie "Opname-instellingen").

De instellingen die u in de Rec Setting maakt, kunt u niet
opslaan. De Rec Setting staat automatisch op "Rec Mode: OFF,
Local Switch: ON" wanneer u het toestel opstart.
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Sequencer

MIDI Thru: aan

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI OUT

MIDI IN

Local Switch: Uit

Klankgeneratorgedeelte

Keyboard controllergedeelte

RD-700SX
In dit geval gaan de data via twee routes, d.w.z. rechtstreeks vanuit
het keyboard controller-gedeelte en via de externe sequencer, en
worden ze langs beide routes tegelijkertijd naar de klankgenerator
gestuurd. Wanneer u bijvoorbeeld éénmaal een "C" toets aanslaat,
kan de noot "C" niet correct klinken, omdat de klankgenerator de
noot dubbel zal spelen.

Externe MIDI-apparatuur aansluiten

De interne klankgenerator
van de RD-700SX bespelen
vanuit een extern MIDItoestel

Klanken van de RD-700SX kiezen
vanop een extern MIDI-toestel
Door Bank Select- (Controller Number 0, 32) en Program Changeboodschappen te verzenden vanuit het externe MIDI-toestel naar de
RD-700SX, kunt u Setups en Tones kiezen.

U kunt de RD-700SX aansturen vanuit een extern MIDI-toestel.

Setups kiezen
De aansluitingen maken
921

Om defecten en/of schade aan luidsprekers of andere toestellen
te voorkomen, dient u steeds het volume dicht te zetten en alle
toestellen uit te schakelen alvorens aansluitingen te maken.
fig.06-06e

De MIDI-boodschappen van het externe MIDI-toestel worden
ontvangen door de RD-700SX om Setups te kiezen zoals aangegeven
in onderstaande tabel.
Nummer
1–100

MIDI OUT

MIDI Sequencer
MIDI IN

Bank Select
MSB
LSB
085
0

Program Changenummer
1–100

Wanneer u van setup verandert, moet u zorgen dat het MIDI-kanaal
van het verzendende toestel overeenstemt met het Control-kanaal
van de RD-700SX (p. 81).
Als u de Tones van de parts verandert, zorg dan dat het MIDI-kanaal
van het verzendende toestel overeenstemt met het ontvangstkanaal
van de RD-700SX. Als het Control-kanaal en het ontvangstkanaal
echter beide op hetzelfde kanaal staan, krijgt het Control-kanaal
voorrang en wordt er van setup veranderd.

Tones kiezen

RD-700SX
1.

Voordat u de procedure van het aansluiten begint, moet u
zorgen dat alle apparaten uitgeschakeld zijn.

2.

Lees eerst “De RD-700SX aansluiten op externe
apparatuur” (p. 21) en sluit dan een audio-toestel of een
hoofdtelefoon aan.

3.

Sluit het externe MIDI-toestel aan via de MIDI-kabel zoals
getoond in de figuur.

4.

Ze de toestellen aan zoals beschreven in “Het apparaat inen uitschakelen” (p. 23).

De kanalen instellen
Stel het ontvangstkanaal van de RD-700SX in zodat het overeenstemt
met het zendkanaal van het externe MIDI-toestel.
Hoe u het ontvangstkanaal van de RD-700SX instelt, leest u in “Het
ontvangstkanaal instellen (Receive Channel)” (p. 92).
Als beide kanalen overeenstemmen, zal de klankgenerator van de
RD-700SX geluid produceren wanneer u op het externe MIDI-toestel
speelt.

De MIDI-boodschappen van het externe MIDI-toestel worden
ontvangen door de RD-700SX om Tones te kiezen zoals aangegeven
in onderstaande tabel.
Groep

Nummer

Bank Select
MSB
LSB

PIANO
E.PIANO
CLAV/
MALLET
ORGAN

001–020
021–041
042–062

087
087
087

064
065
066

Program
Changenummer
001–020
001–021
001 - 021

063–072
073–092
093–114
115–134
135–172
173–196

112
087
087
087
087
087

0
067
068
069
070
071

001–010
001–020
001–022
001–020
001–038
001–024

197–218

087

072

001–022

219–223

086

064

001–005

STRINGS
PAD
GTR/BASS
BRASS/
WINDS
VOICE/
SYNTH
Rhythm Set

Voor details over de Tones van de SRX-serie raadpleegt u de
handleiding van het Wave Expansion Board van de SRX-serie
en p. 36.

Hoe u het zendkanaal van het externe MIDI-toestel instelt, leest
u in de handleiding van het betreffende toestel.
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Aansluiten op uw computer via USB (USBmodus)
Omschakelen naar de USB Storage
mode

USB-functies
De USB-functie van de RD-700SX heeft twee modi, een Storage
mode voor de overdracht van bestanden, en een MIDI mode voor de
overdracht van MIDI-boodschappen. Voor deze modi moeten de

5.

Kies "STORAGE" met [INC]/[DEC].
Een bevestigingsscherm verschijnt.

fig.06-07g

instellingen van de RD-700SX worden gewisseld en de twee modi
kunnen dan ook niet simultaan worden gebruikt.

Wissel van USB mode (Storage mode/MIDI mode) voor u de
RD-700SX en de computer met elkaar verbindt.
In onderstaande tabel ziet u welk besturingsysteem compatibel is
met welke modi.
Besturingssysteem
Windows XP/2000/Me of later
Windows 98/98SE
Mac OS 9 (9.04 of later)
Mac OS X
*

Storage mode
o
x
o
o

MIDI mode
o
o
o
o

Het is mogelijk dat de functies bij sommige computers niet correct
werken.

6.

Druk op [ENTER] van modus te wisselen; druk op [EXIT] om
te annuleren.
De USB Storage mode wordt geselecteerd.

7.

Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt bewaren.

Raadpleeg p. 89 voor meer informatie over handelingen in de
USB Storage mode.

Overschakelen op MIDI mode
5.

Omschakelen tussen
Storage mode en MIDI
mode
Wissel van USB mode (Storage mode/MIDI mode) voor u de
RD-700SX en de computer met elkaar verbindt.

Wanneer u omschakelt naar de USB MIDI mode, kan de RD700SX geen signalen ontvangen via de MIDI IN-connector.
1.

Druk op [EDIT].

2.

Druk op CURSOR [
]/[
] om "5. File Utility/USB" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].

3.

Druk op CURSOR [
]/[
] om "3. USB Setting" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
Het scherm met de USB-instellingen verschijnt.

fig.06-07g

4.

Kies "USB Mode" met CURSOR [
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Kies "MIDI" met [INC]/[DEC].
Een bevestigingsscherm verschijnt.

fig.06-08g

6.

Druk op [ENTER] om van USB mode te wisselen. Druk op
[EXIT] als u besluit om niet van mode te wisselen.
De MIDI mode wordt geselecteerd.

7.

Kies "USB-MIDI Thru Sw." met CURSOR [

8.

Kies "USB-MIDI Thru switch" met [INC]/[DEC].
Deze instelling bepaalt of de MIDI-signalen die bij de MIDI INconnector arriveren, ongewijzigd naar de USB-poort worden
verzonden (ON) of niet worden verzonden (OFF).

9.

Druk op [F1(WRITE)] als u de instellingen wilt bewaren.

]/[

].

Raadpleeg “MIDI-boodschappen uitwisselen met uw
computer (MIDI mode)” (p. 106) voor meer informatie over
handelingen in de MIDI mode.

]/[

].

Aansluiten op uw computer via USB (USB-modus)

Bestanden uitwisselen met
computers (Storage Mode)
U kunt de RD-700SX verbinden met uw computer via een USB-kabel
en de bestanden in het User-geheugen van de RD-700SX opslaan op
de harde schijf van de computer of op andere media.
U kunt met de RD-700SX ook SMF-data gebruiken die op computers
werden gecreëerd.
Op deze manier kunt u de USB Storage mode gebruiken om Setups,
SMF-data en andere bestanden uit te wisselen tussen de RD-700SX
en de computer.

Let erop dat de RD-700SX uitgeschakeld is, wanneer u de USBkabel aansluit of loskoppelt. Let er ook op dat u de USB-kabel nooit
loskoppelt en dat u de toestellen nooit uitschakelt wanneer de RD700SX in USB mode staat of tijdens het verzenden van data.

mode en het USB Storage-scherm verschijnt).
Druk op [F1 (EXIT)] om de procedure te annuleren.

Waarschuwingen in verband met
mappen en bestanden
Respecteer de volgende richtlijnen wanneer u de RD-700SX hebt
aangesloten op een computer via USB.
• Maak geen RD-700SX mappen met de computer.
• Gebruik niet de computer voor functies op de RD-700SX zoals
het formatteren van het User-geheugen van de RD-700SX,
optimaliseringen, scannen van schijf enz.
• De RD-700SX kan enkel overweg met alfanumerieke karakters
van één byte.
• U kunt enkel het volgende soort bestanden uitwisselen tussen
de RD-700SX en computers.
Standaard MIDI-bestanden (met de extensie "MID")
SETUP-bestanden (met de extensie "RDS")

Gebruik een USB-kabel met een maximale lengte van 3 meter.

Aansluitingen

Bestanden uitwisselen
Windows Me/2000/XP-gebruikers
1.

1.

Schakel de RD-700SX uit.

2.

Start de computer.

3.

Sluit de RD-700SX aan op de computer met de USB-kabel.

4.

Zet de RD-700SX aan.

Macintosh-gebruikers

5.

Druk op [EDIT].

1.

6.

Druk op CURSOR [
]/[
] om "5. File Utility/USB" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].

7.

Druk op CURSOR [
]/[
] om "USB Storage" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].
“Connecting...” verschijnt op de display en de
aansluitprocedure start. Wanneer de verbinding gemaakt is
verschijn "Connected!" waardoor bevestiging van de bestanden
op de computer mogelijk wordt.
Er verschijnt een USB Storage-scherm.

Dubbelklik in "My Computer" op het pictogram "removable
hard disk".
De bestanden die in het geheugen van de RD-700SX zijn
opgeslagen, worden afgebeeld.

Dubbelklik op het RD-700SX pictogram.
De bestanden die in het geheugen van de RD-700SX zijn
opgeslagen, worden afgebeeld.

De Storage mode verlaten
Als u de RD-700SX wilt uitschakelen terwijl deze in Storage mode
verbonden is met uw computer, moet u eerst de USB-verbinding op
uw computer annuleren volgens onderstaande procedure.

Windows Me/2000/XP-gebruikers
1.

Na het verschijnen van de boodschap "Connected!" kan het enige
tijd duren voor bestanden in de computer worden herkend.

Dubbelklik in "My Computer" op het pictogram "removable
hard disk" en voer "Remove" uit.

Macintosh-gebruikers
Wanneer Storage mode niet wordt geselecteerd in de USBinstellingen, verschijnt de waarschuwing "USB is in MIDI
Mode!!" wanneer u op [ENTER] drukt in Stap 7.

1.

Sleep het RD-700SX pictogram naar de prullenbak.

fig.06-07g

Druk op [F2 (Set to Storage)] indien u wilt overschakelen naar
de USB Storage mode (het instrument schakelt over op de USB
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Aansluiten op uw computer via USB (USB-modus)

MIDI-boodschappen
uitwisselen met uw
computer
(MIDI mode)

Wat is het USB MIDI-stuurprogramma?
Het USB MIDI-stuurprogramma is een softwareprogramma
waarmee gegevens worden uitgewisseld tussen de RD-700SX
en de toepassing (sequencersoftware, enz.) die actief is op de via
USB verbonden computer.
Het USB MIDI-stuurprogramma stuurt gegevens van de
toepassing naar de RD-700SX, en brengt gegevens van de RD700SX over naar de toepassing.

Installatie van het stuurprogramma en
instellingen

fig.23-001_50

Als u de RD-700SX als een USB MIDI-toestel wilt gebruiken op uw
computer, moet u eerst het USB MIDI-stuurprogramma installeren.
Het USB MIDI-stuurprogramma vindt u op de meegeleverde "RD700SX Driver CD-ROM".

Application

Om USB in MIDI mode te kunnen gebruiken moet u het
stuurprogramma van
USB connector

USB
Driver

de meegeleverde CD-ROM op uw computer installeren.
Het juiste stuurprogramma en de installatieprocedure hangen af van
uw systeem en van de andere programma's die u gebruikt. Lees voor
de installatie eerst het Readme-bestand op de CD-ROM.
Windows XP/2000

USB cable

Computer

→ \W2kXP\Readme_E.htm
Windows Me/98/98SE
USB connector

→ \W98Me\Readme_E.htm
Mac OS 9 (9.04 of later)
→ \Driver E (Mac OS 9)\Readme_e.htm
Mac OS X
→ \Driver (Mac OS X)\Readme_e.htm

RD-700SX

Wanneer u het USB MIDI-stuurprogramma installeert, moet de
RD-700SX in "MIDI Mode" zetten (p. 104).

Gebruik een USB-kabel met een maximale lengte van 3 meter.

Waarschuwing bij het verwijderen
van de USB-kabel
Schakel de computer uit voor u de USB-kabel verwijdert.
Wanneer u de kabel verwijdert terwijl de computer
ingeschakeld is, kunt u de werking ervan destabiliseren.

Wisselen van USBstuurprogramma's
U bepaalt als volgt welk USB-stuurprogramma u dient te gebruiken
wanneer een computer aangesloten is op de USB-connector:
1.

Druk op [EDIT].

2.

Druk op CURSOR [
]/[
] om "1. SYSTEM" te
selecteren, en druk vervolgens op [ENTER].

3.

Blader door de schermen met CURSOR [
met CURSOR [

]/[

], en plaats

] de cursor op "USB Driver".

4.

Druk op [INC]/[DEC] om de waarde te bevestigen.

5.

Nadat u de instelling hebt bevestigd, zet u de RD-700SX uit
en vervolgens weer aan.

Parameter
USBstuurprogra
mma

Waarde
Original

Generic
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]/[

Beschrijving
Selecteer dit wanneer u het
meegeleverde stuurprogramma
gebruikt bij een USB-verbinding.
Selecteer dit wanneer u een generiek
USB-stuurprogramma gebruikt, dat
bij het besturingssysteem met een
USB-verbinding is geleverd.

MEMO
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Index

Problemen oplossen
Als de RD-700SX niet functioneert zoals u had verwacht, dient u eerst
de volgende punten te controleren. Als het probleem daarmee niet is
opgelost, neemt u het best contact op met uw handelaar of met een
Roland Service Station bij u in de buurt.
*

Als er bij gebruik bepaalde boodschappen in de display verschijnen, raadpleegt
u het best Foutmeldingen/Andere boodschappen (p. 111).

Probleem

Toestel start
niet op

Controleer / Oplossing

Probleem

Geen geluid
van een
specifieke Part

Is de stroomkabel van de RD-700SX
correct ingeplugd in een stopcontact en in
de RD-700SX zelf?
Staan de eventuele aangesloten versterkers
en luidsprekers aan? Staat het volume dicht?
Staat de VOLUME-regelaar helemaal dicht?
Zijn alle aansluitingen correct?
• Als u de RD-700SX als autonoom
instrument gebruikt, sluit dan
audiokabels aan of gebruik een
hoofdtelefoon (p. 21).

Geen geluid uit
het aangesloten
MIDI-toestel

Is er geluid te horen via de aangesloten
hoofdtelefoon?
• Als u wel geluid hoort via de
hoofdtelefoon, dan is mogelijk een van
de audiokabels defect of is er een
probleem met de versterker of de
mixer. Controleer nogmaals uw kabels
en apparatuur.

Geen geluid

U hoort geen geluid wanneer u een toets
aanslaat. Staat de Local Switch op OFF?
• Zet in de Utility Rec-instelling (Edit
mode) de Local Switch op ON (p. 101).

Geen klank in
een specifiek
bereik

Werd het volume verlaagd met een
pedaal of door MIDI-boodschappen
(volume messages of expression
messages) ontvangen van een extern
MIDI-toestel?
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Stemt het MIDI-ontvangstkanaal van de
Part overeen met het MIDI-verzendkanaal
van het aangesloten MIDI-toestel?
Controleer de instellingen voor MIDI
Receive Channel met Part Parameter
Receive Channel in Edit mode (p. 92).
Is het toestel in staat om MIDIboodschappen te verzenden?
• Zet [EXTERNAL/INTERNAL] en ZONE
SWITCH op ON (p. 64). Er kunnen geen
MIDI-boodschappen worden verzonden
als ZONE SWITCH op OFF staat.
Stemt het MIDI-verzendkanaal van het
keyboard controller-gedeelte van de RD300SX overeen met het MIDIontvangstkanaal van het aangesloten
MIDI-toestel?
• Regel de Ch(MIDI Transmit Channel)instellingen in het scherm External (p. 62).

Bepaalde Tones, bijv. Rhythm Sets, Bass
Tones, Timpani, enz. zullen niet
weerklinken als een deel van de Tone
buiten het ingestelde bereik valt.
Is V-Link ingeschakeld (p. 97)?
• zet de Local ON/OFF op ON in de VLink-instelling in Edit mode.
Het klavier produceert nog klanken
zelfs wanneer V-Link is ingeschakeld.

Zijn de effectinstellingen correct?
Controleer de volgende instellingen.
• ON/OFF-instellingen voor MULTI
EFFECTS [ON/OFF] (p. 52)
• Andere Multi-Effect-instellingen in Edit
mode (p. 87, p. 112)
Zijn de Wave Expansion Boards correct
geïnstalleerd?
• Wanneer u voor bepaalde instellingen
de Tones of Rhythm Sets van
EXPANSION [A] of [B] gebruikt,
controleer dan of de Wave Expansion
Boards correct geïnstalleerd zijn in de
slots (p. 15).

Staat het volume van de Part dicht?
Controleer de volgende instellingen.
• ZONE LEVEL-regelaars (p. 41, p. 64)
• Part Parameter Volume-instellingen in
Edit mode (p. 92)

Is het bereik waarin u wil spelen (de key
range) ingesteld?
Controleer de volgende instellingen.
• Instellingen voor de LWR en UPR Parts
in het scherm External (p. 66)
• Key Range-instellingen in Zone Info (p. 69)

Staat ZONE SWITCH op OFF?
(p. 41, p. 64)
Is het volume van een Part uitgeschakeld
met de ZONE LEVEL-regelaar? (p. 41, p.
64)

Controleer / Oplossing

Hebt u een Setup opgeroepen?
• Wanneer u een Setup oproept, worden
de huidige Tone-, effect- en andere
instellingen uitgeschakeld en is de
gekozen Setup van kracht (p. 56). Sla de
gewenste instellingen opnieuw op in
een Setup (p. 58).

Tones zijn
gewijzigd

Hebt u op ONE TOUCH [PIANO] of
[E.PIANO] gedrukt?
• Wanneer u op ONE TOUCH of
[E.PIANO] drukt, worden de huidige
Tone-, effect- en andere instellingen
uitgeschakeld en worden de
instellingen voor pianospel van kracht
(p. 32). Sla de gewenste instellingen
opnieuw op in een Setup (p. 58).

Problemen oplossen

Probleem

Tones zijn
gewijzigd
Wanneer u een
UPPER Tone
kiest, verandert
LOWER in
dezelfde Tone

Tone verandert
niet/Klavier
schakelt niet
over naar Split

Controleer / Oplossing

Probleem

Is de Tone Control-functie toegewezen aan
de MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop?
• Controleer de Control Knob Assigninstellingen in Edit mode (p. 85).
Is voor UPPER Part en LOWER Part
dezelfde waarde ingesteld in de Part
Assign-instellingen in Zone Info (p. 69)?

Staat [EXTERNAL/INTERNAL] op ON?
• Wanneer [EXTERNAL/INTERNAL]
op ON staat, wordt de externe
klankgenerator aangestuurd. Om de
Tones van de RD-700SX te veranderen
en instellingen in te geven in Keyboard
mode, moet u [EXTERNAL/
INTERNAL] op OFF zetten (p. 64).
Staat de ZONE SELECT-toets van de Zone
met te veranderen Tone op ON (p. 41))?

Effecten
worden niet
toegepast/
klinken
verkeerd

Staat [NUM LOCK] aan?
• U kunt met de TONE SELECT-knoppen
geen Tone-categorieën kiezen wanneer
[NUM LOCK] op ON staat.

Ritme
weerklinkt niet

Is het scherm “SONG/ARP” geselecteerd
voor het scherm Rhythm/Song/Arpeggio?
Druk op [RHYTHM/SONG] om naar het
scherm “RHYTHM/ARP” te gaan (p. 48).

Er worden geen
Multi-effecten
toegepast op de
Lower Part

Controleer de MFX Source- en MFX Destinstellingen (p. 86).
• Met bepaalde instellingen worden de
MFX-instellingen van de Lower Part
genegeerd.

Is er een TW-Organ 1–10 Tone
geselecteerd? Effecten worden op het
Tone Wheel anders toegepast dan bij
andere effecten.
• Effecten ingesteld in Effects MFX Source
(p. 86) worden toegepast ongeacht de
Part MFX Switch ON/OFF-instellingen
in de Part Parameter-instellingen (p. 92),
of de MFX-instelling voor elke Tone in
Tone Info (p. 68).
• Als Tone Wheel geselecteerd is voor
meerdere Parts, wordt dit toegepast op alle
Parts, ongeacht of de Rx Bender Switch en
Rx Hold-1 Switch in de Part Parameterinstellingen op ON of OFF staan (p. 92).
Staat MULTI EFFECTS [ON/OFF] op
OFF (p. 52)?
Staat de MULTI EFFECTS [CONTROL]knop op TEMPO?
• Zet in Edit mode de Control Knob
Assign-instelling in Effects op een
andere waarde dan TEMPO (p. 85).
Zelfs wanneer MFX Dest (p. 87) op “ALL”
wordt gezet, worden geen effecten toegepast
op Parts waarin de Edit mode Part Parameter
MFX-schakelaar (p. 92) op “OFF” staat.

Staat System Clock Source in Edit mode
op MIDI (p. 81)? Is er een extern MIDItoestel aangesloten?
• U kunt op de RD-700SX het tempo niet
instellen wanneer Clock Source op MIDI
staat. Als er geen extern MIDI-toestel is
aangesloten, wordt er geen tempo
ingesteld voor het ritme en zal het ritme
bijgevolg ook niet weerklinken.
Zet het Receive Channel van Part 10 in
Part Parameter (Edit mode) op 10 (p. 92).

Controleer / Oplossing

In sommige gevallen wanneer de delay
timing (DELAY-instellingen in Effects) op
een nootwaarde staat, is het mogelijk dat
het delay-geluid niet te horen is. Pas het
tempo aan of wijzig de numerieke waarde
van de delay timing (p. 122, p. 144).

Geen Pitch
Bend wanneer
de Pitch Bendhendel
bewogen wordt

Verschijnt het Tone Wheel-scherm in de
display?
• U kunt geen pitch bend-effect toepassen
met de pitch bend-hendel wanneer het
Tone Wheel-scherm in de display staat.
In dat geval fungeert de pitch bendhendel als een slow/fast-schakelaar voor
het Rotary-effect (p. 53).

Geluid komt van
links of rechts
wanneer u een
toets aanslaat
(Panned)

Sommige Tones zijn zo ingesteld dat het
geluid willekeurig van links of rechts
komt (ze zijn panned) telkens als u een
toets aanslaat. U kunt deze instellingen
niet wijzigen.

Geluid is
vervormd

Het geluid kan vervormd worden door
instellingen van equalizer, multi-effect en
Part volume. Pas de volgende
instellingen aan.
• ZONE LEVEL-regelaars (p. 41)
• System Master Volume-instellingen (p.
80).
• Equalizer Input Gain-instellingen (p.
45)
Wordt er een distortion-effect toegepast
op het geluid (p. 71, p. 87)?
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Problemen oplossen

Probleem

Tone Wheelscherm kan niet
worden
opgeroepen
Key Rangeinstellingen
hebben geen
effect

Tempo
verandert niet

Controleer / Oplossing
Dit scherm roept u op door een Organ
Tone (TW-Organ 1–10) te kiezen voor de
UPPER1, UPPER2 of LOWER Parts in het
Tone-scherm en vervolgens op CURSOR

Staat [SPLIT] op OFF?
• Key Range is pas van kracht wanneer
[SPLIT] op ON staat (p. 66, p. 69).

Is de RD-700SX ontstemd? Controleer de
volgende instellingen.
• System Master Tune-instellingen in
Edit mode (p. 27).
• Micro Tune-instellingen in Piano Edit
(p. 75)
Werd de toonhoogte gewijzigd met een
pedaal of door Pitch Bend-boodschappen
van een extern MIDI-toestel?

Sommige noten
vallen weg

Als u meer dan de maximale 128
stemmen tegelijkertijd speelt, kunnen
sommige noten wegvallen.
• Verhoog de Voice Reserve-instellingen
voor de Parts waarvan er geen noten
mogen wegvallen (p. 92).

Het geluid blijft
spelen wanneer
u een toets
aanslaat

Is de polariteit van het pedaal
omgekeerd?
• Controleer de instellingen van System
Pedal Polarity in Edit mode (p. 81).

Exclusive
messages
kunnen niet
worden
ontvangen

Stemt het Device ID-nummer van het
verzendende toestel overeen met het
Device ID-nummer van de RD-700SX?
• Controleer de System Device IDinstellingen in Edit mode (p. 81).
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Song Data
worden niet
correct
weergegeven

Staat System Clock Source-instelling in
Edit mode op “MIDI”?
• Als u wil spelen met het tempo van de
RD-700SX, stel hier dan “INT” in
(p. 81).

Is Coarse Tune, Fine Tune of Stretch Tune
ingesteld voor een bepaalde Part?
Controleer de volgende instellingen.
• Tone Info Course Tune, Fine Tune
(p. 71)
• Stretch Tune-instellingen in Edit mode
(p. 82)
• C.T- en F.T-instellingen in het scherm
External
(p. 67)

Controleer / Oplossing
Staat de Receive GM/GM2 System Onschakelaar op ON?
• Zet “System Rx GM System On” of
“System Rx GM2 System On” op ON in
Edit mode (p. 82).

[ ] te drukken (p. 53).

Naargelang de gekozen Tone kunnen de
toonhoogtes in bepaalde registers
veranderen en op andere toonhoogtes
worden gespeeld.

Toonhoogte
klinkt
eigenaardig

Probleem

Pedaalfunctie
wordt niet
beïnvloed

Speelt u songs in de GS-indeling af?
• Van zodra de RD-700SX een GS Resetboodschap ontvangt, kan het toestel
ook de GS-indeling lezen. Dit maakt de
weergave mogelijk van
muziekbestanden die het GS-logo
dragen (GS music files). Het is wel
mogelijk dat data die exclusief voor de
Sound Canvas-serie werden
aangemaakt, niet correct worden
afgespeeld op de RD-700SX.
Staat de System Pedal Mode-instelling in
Edit mode op “SYSTEM”?
• Verander dit in “SETUP” (p. 80).

Foutmeldingen/Andere boodschappen
Foutmeldingen

Andere boodschappen

Melding:

MIDI Buffer Full

Melding:

Situatie:

Doordat er te veel MIDI-boodschappen tegelijk
werden ontvangen, heeft de RD-700SX ze niet
correct kunnen verwerken.

Now, writing Bulk Dump Data. Keep on
POWER!!

Situatie:

Verschijnt wanneer er Bulk Dump-gegevens
worden ontvangen.

Maatregel:

Bij ontvangst worden de gegevens
weggeschreven in het interne geheugen van de
RD-700SX; schakel het toestel vooral niet uit
voordat "COMPLETED" in de display verschijnt.

Melding:

Unavailable while in Rec Mode

Situatie:

Verschijnt als u op de [EXTERNAL/
INTERNAL]-knop drukt terwijl Rec Mode op
"ON" staat.

Maatregel:

Als Rec Mode op "ON" staat, kunt u de Externe
instellingen niet veranderen. Om wijzigingen
aan te brengen in de Externe instellingen, moet
Rec Mode op "OFF" staan.
(p. 101).

Melding:

Memory Full!

Situatie:

Er is onvoldoende ruimte beschikbaar in het
gebruikergeheugen.

Maatregel:

verwijder bestanden die in het geheugen van de
RD-700SX zijn opgeslagen.

Maatregel:

Verminder het aantal MIDI-boodschappen dat
verzonden wordt.

Melding:

MIDI Communication Error

Situatie:

Er is een probleem met de aansluiting van de
MIDI-kabels.

Maatregel:

Controleer of de MIDI-kabels niet defect of
uitgetrokken zijn.

Melding:

BULK DUMP: Receive Data Error

Situatie:

Er werd een MIDI-boodschap incorrect
ontvangen.

Maatregel:

Als dezelfde foutmelding herhaaldelijk
verschijnt, is er een probleem met de MIDIboodschappen die naar de RD-700SX worden
gestuurd.

Melding:

File Error

Situatie:

Een bestand kan niet worden gelezen. Of een
bestand kan beschadigd zijn.

Maatregel:

Gebruik steeds standaard MIDI-bestanden (met de
extensie “MID”) en Setup-bestanden (met de extensie
“RDS“).

Melding:

System Error

Situatie:

Er kan een probleem zijn met het systeem.

Maatregel:

Schakel het toestel opnieuw in en herhaal de
procedure.

Melding:

File Exists. Overwrite OK?

Situatie:

Er bestaat al een bestand met dezelfde naam.

Maatregel:

Als u deze procedure uitvoert, wordt het
bestaande bestand overschreven. Als u het
bestand niet wilt overschrijven, dient u de
bestandsnaam te wijzigen.

Melding:

Can not Save

Situatie:

De save-opdracht kan niet correct worden
uitgevoerd.

Maatregel:

Het interne geheugen van the RD-700SX kan vol
zijn. verwijder bestanden die in het geheugen
van de RD-700SX zijn opgeslagen.

Melding:

Can not Delete

Situatie:

De gegevens kunnen niet worden verwijderd.

Maatregel:

Verander in het scherm DELETE File Type in
“ALL FILES” en herhaal de procedure.

Melding:

Panel is Locked

Situatie:

De knoppen zullen niet functioneren.

Maatregel:

Druk op [EXIT] om te annuleren.
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Effect-/Parameter-lijst
Parameter voor Multi-Effecten

Parameter
APhase Low
Sw

Waarde
OFF, ON

APhase Low
Lev

0–127

00: THRU
01: EQUALIZER
Dit is een vierbands stereo equalizer (low, mid x 2, high).

MFX Control

Toewijsbare parameters
Low Gain, High Gain, Level

Parameter
Low Freq
Low Gain
Mid1 Freq
Mid1 Gain
Mid1 Q

Waarde
200, 400 Hz
-15–+15 dB
200-8000 Hz
-15–+15 dB
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0

Mid2 Freq
Mid2 Gain
Mid2 Q

200-8000 Hz
-15–+15 dB
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0

High Freq

2000, 4000,
8000 Hz
-15–+15 dB
0–127

High Gain
Level

Beschrijving
Frequentie van het lage bereik
Gain van de lage reeks
Frequentie van de middenreeks 1
Gain van de middenreeks 1
Breedte van de middenreeks 1
Stel een hogere waarde voor Q in om het
bewerkte bereik te versmallen.
Frequentie van de middenreeks 2
Gain van de middenreeks 2
Breedte van de middenreeks 2
Stel een hogere waarde voor Q in om het
bewerkte bereik te versmallen.
Frequentie van het hoge bereik
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

02: SPECTRUM
Dit is een stereospectrum. Spectrum is een soort van filter die het
timbre verandert door het signaal bij specifieke frequenties te
versterken of te verzwakken.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Level

Parameter
Waarde
Band1 (250Hz) -15–+15 dB
Band2 (500Hz)
Band3 (1000Hz)
Band4 (1250Hz)
Band5 (2000Hz)
Band6 (3150Hz)
Band7 (4000Hz)
Band8 (8000Hz)
Q
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0
Level

0–127

Beschrijving
Toename van elke frequentieband

APhase Mid Sw OFF, ON
APhase Mid
0–127
Lev
Low Boost Sw

OFF, ON

Low Boost
Level

0–127

Level

0–127

04: LOW BOOST
Verhoogt het volume van het lage bereik voor krachtige lage tonen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Boost Gain, Boost Freq

Parameter
Boost Freq

Waarde
50–125 Hz

Boost Gain

0–+12 dB

Boost Width

WIDE, MID,
NARROW
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Low Gain
High Gain
Level

Dit is een filter met een bijzonder sterke helling. De cutoff-frequentie
kan cyclisch gevarieerd worden.

Past de breedte van de aangepaste
reeksen van alle frequentiebanden
gelijktijdig aan.
Uitvoervolume

MFX Control

Toewijsbare parameters
Filter Cutoff, Filter Resonance, Rate, Depth

Parameter
Filter Type

Waarde
LPF, BPF,
HPF,
NOTCH

Filter Slope

-12, -24, -36
dB

Filter Cutoff

0–127

Dit is een equalizer die het volume grotendeels afsnijdt, zodat u een
speciaal effect aan het geluid kunt toevoegen door het volume in
variërende frequentiegebieden af te snijden.
Toewijsbare parameters
Boost/Cut Low, Boost/Cut Mid, Boost/Cut High

Parameter
Waarde
Boost/Cut Low -60–+4 dB
Boost/Cut Mid
Boost/Cut
High
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Beschrijving
Centrale frequentie waarbij het lagefrequentiebereik versterkt zal worden
Hoeveelheid waarmee het lage bereik
versterkt zal worden
Breedte van het lage bereik dat versterkt
zal worden
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Uitvoervolume

05: SUPER FILTR (SUPER FILTER)

03: ISOLATOR

MFX Control

Beschrijving
Zet de Anti-Phase-functie aan en uit
voor de lage frequenties.
Wanneer dit actief is, wordt het counterkanaal van het stereogeluid omgekeerd
en toegevoegd aan het signaal.
Regelt de niveau-instellingen van de
lage frequenties.
Als u deze volumes voor bepaalde
frequenties aanpast, kunt u bepaalde
delen benadrukken. (Dit heeft enkel
effect met stereogeluid.)
Instellingen van de Anti-Phase-functie
voor de middenfrequenties
De parameters zijn dezelfde als voor de
lage frequenties.
Zet Low Booster aan/uit.
Dit benadrukt de lage frequenties om zo
een zwaar basgeluid te krijgen.
Hoe hoger deze waarde, hoe zwaarder
de lage tonen.
Afhankelijk van de Isolator- en
filterinstellingen kan dit effect moeilijk
te onderscheiden zijn.
Uitvoervolume

Beschrijving
Dit versterkt of verzwakt de hoge-,
midden- en lage-frequentiebereiken.
Bij -60 dB wordt het geluid onhoorbaar.
0 dB is equivalent aan het invoerniveau
van het geluid.

Filterresonantie 0–127

Beschrijving
Filter-type
Frequentiebereik dat door elke filter zal
passeren
LPF: Frequenties onder de cutoff
BPF: Frequenties in de buurt van de
cutoff
HPF: Frequenties boven de cutoff
NOTCH: frequenties die niet in de
buurt van de cutoff liggen
Hoeveelheid afzwakking per octaaf
-36 dB: bijzonder steil
-24 dB: steil
-12 dB: zacht
Cutoff-frequentie van de filter
Wanneer u deze waarde verhoogt, stijgt
de cutoff-frequentie.
Filterresonantieniveau
Door deze waarde te verhogen wordt de
omgeving rond de cutoff-frequentie
benadrukt.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Filter Gain

Waarde
0– +12 dB

Modulation Sw

OFF, ON

Modulation
Wave

TRI, SQR,
SIN, SAW1,
SAW2

SAW1

Beschrijving
Hoeveelheid versterking voor de filteroutput
On/off-schakelaar voor cyclische
verandering
De wijze waarop de cutoff-frequentie
zal worden gemoduleerd
TRI: driehoeksgolf
SQR: vierkante golf
SIN: sinusgolf
SAW2: zaagtandgolf (opwaarts)
SAW2: zaagtandgolf (neerwaarts)

SAW2

07: ENHANCER
Regelt de structuur van de boventonen voor de hoge frequenties;
zodat het geluid frisser en strakker gaat klinken.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Sens, Mix

Parameter
Sens
Mix

Waarde
0–127
0–127

Low Gain
High Gain
Level

-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Beschrijving
Gevoeligheid van de enhancer
Volume van de boventonen die de
enhancer genereert
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

08: AUTO WAH
Rate Mode

Hz, note

Rate (Hz)
Rate (
Depth
Attack

)

Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiesnelheid (Hz)
note (*1)
Modulatiesnelheid (note)
0–127
0–127

Level

0–127

Diepte van de modulatie.
Snelheid waarbij de cutoff-frequentie
zal wijzigen
Dit heeft effect als modulatiegolf SQR,
SAW1, of SAW2 is.
Uitvoervolume

Bestuurt een filter op cyclische wijze om een cyclische verandering in
klankkleur te creëren.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Manual, Sens, Rate, Depth, Phase

Parameter
Filter Type

Waarde
LPF, BPF

06: STEP FILTER

Manual

Dit is een filter waarvan de cutoff-frequentie in stappen kan worden
gemoduleerd. U kunt het patroon bepalen waarbij de cutoff-frequentie
zal veranderen.

Peak

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Filter Resonance, Filter Type

Parameter
Stappen 01–16
Rate Mode

Waarde
0–127
Hz, note

Rate (Hz)
Rate (
Attack

)

Filter Type

Sens

Beschrijving
Cutoff-frequentie bij elke stap
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiesnelheid (Hz)
note (*1)
Modulatiesnelheid (note)

Polarity

0–127

Rate Mode

LPF, BPF,
HPF,
NOTCH

Filter Slope

-12, -24, -36
dB

Filter
Resonance

0–127

Filter Gain

0–+12 dB

Level

0–127

Snelheid waarbij de cutoff-frequentie
zal wijzigen tussen stappen
Filter type
Frequentiebereik dat door elke filter zal
passeren
LPF: frequenties onder de cutoff
BPF: frequenties in de buurt van de
cutoff
HPF: frequenties boven de cutoff
NOTCH: frequenties die niet in de
buurt van de cutoff liggen
Hoeveelheid afzwakking per octaaf
-12 dB: zacht
-24 dB: steil
-36 dB: bijzonder steil
Filterresonantieniveau
Door deze waarde te verhogen wordt de
omgeving rond de cutoff-frequentie
benadrukt.
Hoeveelheid versterking voor de filteroutput
Uitvoervolume

Rate (Hz)
Rate (
Depth
Phase

)

Low Gain
High Gain
Level

Beschrijving
Type filter
LPF: het wah-effect wordt toegepast
over een breed frequentiebereik.
BPF: het wah-effect wordt toegepast
over een smal frequentiebereik.
0–127
Past de middenfrequentie, waarop het
effect wordt toegepast aan.
0–127
Past de hoeveelheid wah-effect aan, dat
binnen de reeks van de
middenfrequentie zal optreden.
Stel een hogere waarde voor Q in om het
bewerkte bereik te versmallen.
0–127
Past de gevoeligheid aan, waarmee het
filter wordt bestuurd.
UP, DOWN
Bepaalt de richting waarin de frequentie
zal veranderen waneer de auto-wah
filter gemoduleerd is.
UP: de filter zal naar een hogere
frequentie gaan.
DOWN: de filter zal naar een lagere
frequentie gaan.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg

-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Diepte van de modulatie.
Past de hoeveelheid faseverschuiving van
de linker- en rechtergeluiden aan
wanneer het wah-effect wordt toegepast.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

09: HUMANIZER
Geeft het geluid een vocaal karakter, zodat het net als een menselijke
stem klinkt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Drive, Depth, Vowel1, Vowel2, Manual

Parameter
Drive Sw
Drive

Waarde
OFF, ON
0–127

Vowel1
Vowel2

a, e, i, o, u
a, e, i, o, u

Beschrijving
Zet de drive aan/uit.
Mate van distortion
Wijzigt ook het volume.
Bepaalt de vocaal.
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (

)

Depth
Input Sync Sw

Input Sync
Thres
Manual

Low Gain
High Gain
Pan
Level

Waarde
Hz, note

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Frequentie waarbij de twee vocalen
worden verwisseld (Hz)
note (*1)
Frequentie waarbij de twee vocalen
worden verwisseld (noot)
0–127
Effect depth
OFF, ON
Bepaalt of de LFO voor het wisselen van
de vocalen door het invoergeluid
gereset wordt (ON) of niet (OFF).
0–127
Volumeniveau waarop de reset wordt
toegepast
0–100
Punt waarop Vowel 1/2 switch
49 of minder: vocaal 1 zal een langere
duur hebben.
50: vocalen 1 en 2 zullen dezelfde
duur hebben.
51 of meer: vocaal 2 zal een langere
duur hebben.
-15–+15 dB
Toename van het lage-frequentiebereik
-15–+15 dB
Toename van het hoge-frequentiebereik
L64–63R
Stereolocatie van de output
0–127
Uitvoervolume

10: SP.SIMULATR
(SPEAKER SIMULATOR)
Simuleert het luidsprekertype en de microfooninstellingen die worden
gebruikt om het luidsprekergeluid op te nemen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Direct Level, Mic Level, Speaker

Parameter
Speaker
Mic Setting

Waarde
(zie de tabel)
1, 2, 3

Mic Level
Direct Level
Level

0–127
0–127
0–127

Beschrijving
Luidsprekertype
Bepaalt de positie van de microfoon die
het geluid van de speaker opneemt.
Dit is regelbaar in drie stappen: bij
waarde 1 staat de microfoon het dichtst
bij de luidspreker, bij waarde 3 het verst.
Volume van de microfoon
Volume van de directe klank
Uitvoervolume

In de kolom “Speaker” staat de diameter van de luidsprekers (in
inches) en hun aantal.

SMALL 1

Kast

kleine open
luidsprekerkast
SMALL 2
kleine open
luidsprekerkast
MIDDLE
open luidsprekerkast
JC-120
open luidsprekerkast
BUILT-IN 1
open luidsprekerkast
BUILT-IN 2
open luidsprekerkast
BUILT-IN 3
open luidsprekerkast
BUILT-IN 4
open luidsprekerkast
BUILT-IN 5
open luidsprekerkast
BG STACK 1
gesloten luidsprekerkast
BG STACK 2
grote gesloten luidsprekerkast
MS STACK 1
grote gesloten
luidsprekerkast
MS STACK 2
grote gesloten
luidsprekerkast
METAL STACK grote double stack
2-STACK
grote double stack
3-STACK
grote triple stack
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Dit is een stereo phaser. Een in fase verschoven geluid wordt
toegevoegd aan het originele geluid en gemoduleerd.

MFX Control
Parameter
Mode

Manual
Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
Depth
Polarity

)

Luidspre
ker
10

Microfoon

10

dynamisch

12 x 1
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 4

dynamisch
dynamisch
dynamisch
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser

12 x 4

condenser

12 x 4
12 x 4
12 x 4

condenser
condenser
condenser

Toewijsbare parameters
Rate, Resonance, Manual, Mix
Waarde
4-STAGE,
8-STAGE,
12-STAGE
0–127

Beschrijving
Aantal stadia in de phaser

0–127
INVERSE,
SYNCHRO

Diepte van de modulatie.
Bepaalt of de linker- en rechterfase van de
modulatie hetzelfde of tegengesteld zijn.
INVERSE: de linker- en rechterfase
zijn tegengesteld. Wanneer u een
mono-signaalbron gebruikt, wordt
het geluid gespreid.
SYNCHRO: de linker- en rechterfase
zijn hetzelfde. Kies dit wanneer u een
stereo-signaalbron gebruikt.
Hoeveelheid feedback
Past de proportie van het phasergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Volume van het phase-shifted geluid
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

Past de basisfrequentie aan, van waaruit
het geluid gemoduleerd zal worden.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)

Resonance
Cross Feedback

0–127
-98– +98 %

Mix
Low Gain
High Gain
Level

0–127
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

12: STEP PHASER
Het phasereffect wordt geleidelijk gevarieerd.

MFX Control
Parameter
Mode

Specificaties van elk luidsprekertype

Type

11: PHASER

Manual
Rate Mode

dynamisch
Rate (Hz)
Rate (
Depth
Polarity

)

Resonance
Cross Feedback

Toewijsbare parameters
StepRate, Depth, Resonance, Manual, Mix
Waarde
4-STAGE,
8-STAGE,
12-STAGE
0–127

Beschrijving
Aantal stadia in de phaser

0–127
INVERSE,
SYNCHRO

Diepte van de modulatie.
Bepaalt of de linker- en rechterfase van de
modulatie hetzelfde of tegengesteld zijn.
INVERSE: de linker- en rechterfase
zijn tegengesteld. Wanneer u een
mono-signaalbron gebruikt, wordt
het geluid gespreid.
SYNCHRO: de linker- en rechterfase
zijn hetzelfde. Kies dit wanneer u een
stereo-signaalbron gebruikt.
Hoeveelheid feedback
Past de proportie van het phasergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.

Past de basisfrequentie aan, van waaruit
het geluid gemoduleerd zal worden.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)

0–127
-98– +98 %

Step Rate Mode Hz, note

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
StepRate(Hz)
Step Rate
(
)
Mix
Low Gain
High Gain
Level

Waarde
Beschrijving
0,10-20,00 Hz Tempo van de stapsgewijze
verandering in het phasereffect (Hz)
note (*1)
Tempo van de stapsgewijze
verandering in het phasereffect (note)
0–127
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Volume van het phase-shifted geluid
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

13: MULT PHASER
(MULTI STAGE PHASER)
Een buitengewoon hoge instelling van het faseverschil produceert een
diep phasereffect.

MFX Control
Parameter
Mode

Manual
Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Resonance
Mix
Pan
Low Gain
High Gain
Level

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Resonance, Manual, Mix
Waarde
4-STAGE,
8-STAGE,
12-STAGE,
16-STAGE,
20-STAGE,
24-STAGE
0–127

Beschrijving
Aantal phaser-stadia

Diepte van de modulatie.
Hoeveelheid feedback
Volume van het phase-shifted geluid
Stereolocatie van het uitvoergeluid
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

Een phaser die de frequentie waarbij het geluid wordt gemoduleerd,
blijft verhogen/verlagen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Speed, Resonance, Mix, Pan

Parameter
Mode

Waarde
1, 2, 3, 4

Speed

-100– +100

0–127
0–127
L64–63R
-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Level

0–127

MFX Control

Toewijsbare parameters
Frequency, Sens, Balance

Parameter
Frequency

Waarde
0–127

Sens

0–127

Polarity

UP, DOWN

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Beschrijving
Past de frequentie aan waarop de
modulatie wordt toegepast.
Bepaalt hoeveel frequentiemodulatie er
wordt toegepast.
Bepaalt of de frequentiemodulatie naar
de hogere frequenties (UP) of naar de
lagere frequenties (DOWN) beweegt.
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

16: STEP R.MOD (STEP RING
MODULATOR)

14: INF PHASER (INFINITE PHASER)

Resonance
Mix
Pan
Low Gain

Dit is een effect dat amplitudemodulatie (AM) toepast op het
invoersignaal, wat een geluid als van een klok geeft. U kunt de
modulatiefrequentie ook wijzigen in respons op
volumeveranderingen van het geluid dat in het effect wordt gestuurd.

Level

Past de basisfrequentie aan, van waaruit
het geluid gemoduleerd zal worden.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0–127
0–127
L64–63R
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

15: RING MODLTR (RING MODULATOR)

Beschrijving
Hogere waarden zullen een dieper
phasereffect produceren.
Snelheid waarmee de frequentie
waarop de geluiden worden
gemoduleerd, moet worden verhoogd
of verlaagd
(+: opwaarts / -: neerwaarts)
Hoeveelheid feedback
Volume van het phase-shifted geluid
Panning van het uitvoergeluid
Hoeveelheid toename/afname voor de
lage frequenties
Hoeveelheid toename/afnamevoor de
hoge frequenties
Uitvoervolume

Dit is een ringmodulator die en 16-staps sequens gebruikt voor het
variëren van de frequentie waarbij modulatie wordt toegepast.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Attack, Balance

Parameter
Stappen 01–16

Waarde
0–127

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (

)

Attack

Low Gain
High Gain
Balance
Level

Beschrijving
Frequentie van de ringmodulatie bij
elke stap
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (Hz)
note (*1)
Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (note)
0–127
Snelheid waartegen de
modulatiefrequentie zal wijzigen tussen
stappen
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor het lagefrequentiebereik
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
D100:0W–
Volumebalans van het oorspronkelijke
D0:100W
geluid (D) en het effectgeluid (W)
0–127
Uitvoervolume

17: TREMOLO
Zorgt voor een cyclische modulatie van het volume en voegt zo een
tremolo-effect toe aan het geluid.

MFX Control
Parameter
Mod Wave

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Mod Wave
Waarde
TRI, SQR,
SIN, SAW1,
SAW2

SAW1

Beschrijving
Modulation Wave
TRI: driehoeksgolf
SQR: vierkante golf
SIN: sinusgolf
SAW1/2: zaagtandgolf

SAW2
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
Depth

)

Waarde
Hz, note

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Frequentie van de verandering (Hz)
note (*1)
Frequentie van de verandering (note)
0–127

Low Gain
High Gain
Level

-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Diepte waarop het effect wordt
toegepast
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

18: AUTO PAN
Zorgt voor een cyclische modulatie van de stereolocatie van het
geluid.

MFX Control
Parameter
Mod Wave

Rate Mode

)

Beschrijving
Modulation Wave
TRI: driehoeksgolf
SQR: vierkante golf
SIN: sinusgolf
SAW1/2: zaagtandgolf

SAW2
R

L

Parameter
Stappen 01–16
Rate Mode

Waarde
L64–63R
Hz, note

Rate (Hz)
)

L

Input Sync Sw

Input Sync
Thres
Mode

Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Frequentie van de verandering (Hz)
note (*1)
Frequentie van de verandering (note)

-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Diepte waarop het effect wordt
toegepast
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Uitvoervolume

19: STEP PAN
Dit gebruikt een 16-staps sequens om de panning van het geluid te
variëren.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Attack

Parameter
Stappen 01–16
Rate Mode

Waarde
L64–63R
Hz, note

Rate (Hz)
)

Attack
Input Sync Sw

Input Sync
Thres
Level

Toewijsbare parameters
Rate, Attack, Shuffle

Attack

SAW1
R

0–127

Low Gain
High Gain
Level

Rate (

MFX Control

Hz, note

Rate (Hz)
Rate (
Depth

Door het geluid herhaalde malen af te snijden, laat dit effect een
gewoon geluid klinken alsof het als een begeleidende frase wordt
gespeeld. Dit heeft vooral effect wanneer u het toepast op sustaingeluiden.

Rate (

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Mod Wave
Waarde
TRI, SQR,
SIN, SAW1,
SAW2

20: SLICER

Beschrijving
Pan bij elke stap
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (Hz)
note (*1)
Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (note)
0–127
Snelheid waarbij de pan zal wijzigen
tussen stappen
OFF, ON
Geeft aan of een invoernoot de sequens
zal doen hervatten vanaf de eerste stap
van de sequens (ON) of niet (OFF).
0–127
Volume waarop een invoernoot
gedetecteerd zal worden
0–127
Uitvoervolume

Shuffle

Level

21: ROTARY
Het Rotary-effect simuleert het geluid van roterende luidsprekers, die
vaak bij oude elektrische orgels werden gebruikt. Omdat de beweging
van de rotors van het hoge en lage-frequentiebereik onafhankelijk
ingesteld kan worden, kunnen deze unieke modulatie kenmerken
bijna levensecht gesimuleerd worden. Dit effect is het best geschikt
voor Patches met elektrische orgelgeluiden.

MFX Control
Parameter
Speed

Wf Slow Rate
Wf Fast Rate
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Beschrijving
Niveau bij elke stap
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (Hz)
note (*1)
Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (note)
0–127
Snelheid waartegen het niveau zal
wijzigen tussen stappen
OFF, ON
Geeft aan of een invoernoot de sequens
zal doen hervatten vanaf de eerste stap
van de sequens (ON) of niet (OFF).
0–127
Volume waarop een invoernoot
gedetecteerd zal worden
LEGATO,
Bepaalt hoe het volume verandert van
SLASH
stap tot stap.
LEGATO: de volumeverandering
van de ene stap naar de volgende
blijft ongewijzigd. Als het volume bij
de volgende stap hetzelfde is als bij
de stap ervoor, dan is er geen
volumeverandering.
SLASH: het volume wordt
kortstondig op 0 gezet alvorens naar
het niveau van de volgende stap te
gaan. Deze volumeverandering doet
zich ook voor als het volume bij de
volgende stap hetzelfde is als dat bij
de stap ervoor.
0–127
Timing van de volumeveranderingen in
niveaus voor even stappen (stap 2, stap
4, stap 6...).
Hoe hoger de waarde, hoe later de tel
verandert.
0–127
Uitvoervolume

Toewijsbare parameters
Speed, Tw Fast Rate, Wf Fast Rate, Separation
Waarde
Beschrijving
SLOW, FAST De rotatiesnelheid van de lagefrequentierotor en van de hogefrequentierotor gelijktijdig schakelen.
SLOW: vertraagt de rotatie tot de
Slow Rate.
FAST: versnelt de rotatie tot de Fast
Rate.
0,05-10,00 Hz Lage snelheid (SLOW) van de lagefrequentierotor
0,05-10,00 Hz Hoge snelheid (FAST) van de lagefrequentierotor

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Woofer Accel

Wf Level
Tw Slow Rate
Tw Fast Rate
Tweeter Accel
Tweeter Level
Separation
Level

Waarde
0–15

Beschrijving
Past de tijd aan, waarbinnen de lagefrequentierotor de nieuw geselecteerde
snelheid bereikt, als er van snel naar
langzaam (of van langzaam naar snel)
wordt overgeschakeld. Lagere waarden
vereisen langere tijden.
0–127
Volume van de lage-frequentierotor
0,05-10,00 Hz Instellingen van de hoge0,05-10,00 Hz frequentierotor.
De parameters zijn dezelfde als die van
0–15
de lage-frequentierotor
0–127
0–127
Ruimtelijke spreiding van het geluid
0–127
Uitvoervolume

22: VK ROTARY
Dit type levert een gewijzigde respons voor de roterende luidspreker,
waarbij de lage frequenties verder worden versterkt.
Dit effect is een afgeleide van de ingebouwde roterende luidspreker
uit de Roland VK-serie.

MFX Control
Parameter
Speed

Toewijsbare parameters
Speed, Brake, Tw Fast Rate, Wf Fast Rate

Waarde
Beschrijving
SLOW, FAST Rotatiesnelheid van de roterende
luidspreker
Brake
OFF, ON
Wisselt de rotatie van de roterende
luidspreker.
Wanneer dit aan staat, zal de rotatie
geleidelijk stoppen. Wanneer dit uit
staat, zal de rotatie geleidelijk hervatten.
Wf Slow Rate
0,05-10,00 Hz Lage rotatiesnelheid van de woofer
Wf Fast Rate
0,05-10,00 Hz Hoge rotatiesnelheid van de woofer
Wf Trans Up
0–127
Past het tempo aan waartegen de
wooferrotatie versnelt wanneer de
rotatie van Slow op Fast wordt gezet.
Wf Trans Down 0–127
Past het tempo aan waartegen de
wooferrotatie versnelt wanneer de
rotatie van Fast op Slow wordt gezet.
Wf Level
0–127
Volume van de woofer
Tw Slow Rate
0,05-10,00 Hz Instellingen van de tweeter
Tw Fast Rate
0,05-10,00 Hz De parameters zijn dezelfde als voor de
woofer.
Tw Trans Up
0–127
Tw Trans
0–127
Down
Tweeter Level
0–127
Spread
0–10
Stelt het stereobeeld van de roterende
luidspreker in. Door een hogere waarde
in te geven, verbreedt u de
klankweergave.
Low Gain
-15–+15 dB
Gain van de lage reeks
High Gain
-15–+15 dB
Gain van de hoge reeks
Level
0–127
Uitvoervolume

23: CHORUS
Dit is een stereo choruseffect. Er is in een filter voorzien, zodat u het
timbre van het chorusgeluid kunt aanpassen.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Low Gain
High Gain
Balance
Level

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Balance
Waarde
OFF, LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

24: FLANGER
Dit is een stereo flanger. (De LFO heeft dezelfde fase voor links en
rechts.) Deze produceert een metaalachtige resonantie die stijgt en
daalt zoals een vliegtuig dat vertrekt of landt. Er wordt een filter
geboden, zodat u de timbre van het flangergeluid kunt aanpassen.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Feedback

Low Gain
High Gain
Balance
Level

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Feedback, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: verwijdert het frequentiebereik
boven de cutoff-frequentie.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar
wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-98– +98 %

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Past de proportie aan van het
flangergeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het flangergeluid (W)
Uitvoervolume
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Effect-/Parameter-lijst

25: STEP FLANGR (STEP FLANGER)
Dit is een flanger waarin de toonhoogte van het flangergeluid in
stappen wordt gewijzigd. De snelheid waarmee de toonhoogte
verandert, kan ook als nootwaarde van een gespecificeerd tempo
worden aangegeven.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Feedback

Toewijsbare parameters
StepRate, Depth, Feedback, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar
wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-98– +98 %

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Past de proportie aan van het
flangergeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Step Rate Mode Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
StepRate(Hz)
0,10-20,00 Hz Snelheid (tijdsduur) van de
toonhoogtewijziging (Hz)
Step Rate
note (*1)
Snelheid (tijdsduur) van de
toonhoogtewijziging (note)
(
)
Low Gain
-15–+15 dB
Gain van de lage reeks
High Gain
-15–+15 dB
Gain van de hoge reeks
Balance
D100:0W–
Volumebalans tussen het directe geluid
D0:100W
(D) en het flangergeluid (W)
Level
0–127
Uitvoervolume

Parameter
Pan Deviation

Waarde
0–20

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Beschrijving
Past het verschil in stereolocatie tussen
alle chorusgeluiden aan.
0: alle chorusgeluiden bevinden zich
in het midden.
20: elk chorusgeluid wordt op een
interval van 60 graden, gerelateerd
aan het midden, geplaatst.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

27: TREMOLO CHO (TREMOLO CHORUS)
Dit is een choruseffect met toegevoegde tremolo (cyclische
volumemodulatie).

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Depth, Cho Rate, Trm Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Rate Mode
Cho Rate(Hz)
Cho Rate
(
)
Chorus Depth
Treml Rate
Mode
Trm Rate(Hz)
Treml Rate
(
)
Treml
Separation
Treml Phase
Balance
Level

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie van het
choruseffect (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie van het
choruseffect (note)
0–127
Hz, note

Modulatiediepte van het choruseffect
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie van het tremoloeffect (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie van het tremoloeffect (note)
0–127

Verspreiding van het tremolo-effect

0-180 deg
D100:0W–
D0:100W
0–127

Verspreiding van het tremolo-effect
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het tremolo chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

26: HEXA-CHORUS

28: SPACE-D

Gebruikt een zesfasige chorus (zes lagen chorusgeluid), om het geluid
rijker en ruimtelijker te maken.

Dit is een meervoudig choruseffect dat tweefasenmodulatie toepast in
stereo. Dit geeft geen compressie of modulatie, maar produceert een
transparant choruseffect.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Pre Delay
Deviat
Depth
Deviation

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)

MFX Control

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

0–127
0–20

Rate (
)
Depth
Phase
Low Gain
High Gain
Balance

-20– +20

Diepte van de modulatie.
Past de verschillen in Pre Delay tussen
de chorusgeluiden aan.
Past de verschillen in modulatiediepte
tussen de chorusgeluiden aan.

Rate Mode
Rate (Hz)

Level
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Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

Effect-/Parameter-lijst

29: 3D CHORUS
Dit past een 3D-effect toe op het chorusgeluid. Het chorusgeluid
wordt 90 graden links en 90 graden rechts geplaatst.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Output Mode

Low Gain
High Gain
Balance
Level

Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
SPEAKER,
PHONES

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Modulatiediepte van het choruseffect
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Legt de methode vast die gebruikt zal
worden voor het beluisteren van het
geluid dat naar de OUTPUT Jacks
wordt gestuurd. Wanneer u
luidsprekers gebruikt, krijgt u het
optimale 3D-effect als u SPEAKER kiest,
of wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt, krijgt u het beste effect met
PHONES.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

Dit past een 3D-effect toe op het flangergeluid. Het flangergeluid
wordt 90 graden links en 90 graden rechts geplaatst.

Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Feedback

Waarde
SPEAKER,
PHONES

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Balance

30: 3D FLANGER

MFX Control

Parameter
Output Mode

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Feedback, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar
wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-98– +98 %

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Past de proportie van het flangergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.

Level

Beschrijving
Legt de methode vast die gebruikt zal
worden voor het beluisteren van het
geluid dat naar de OUTPUT Jacks
wordt gestuurd. Wanneer u
luidsprekers gebruikt, krijgt u het
optimale 3D-effect als u SPEAKER kiest,
of wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt, krijgt u het beste effect met
PHONES.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het flangergeluid (W)
Uitvoervolume

31: 3D S.FLANGR (3D STEP FLANGER)
Dit past een 3D-effect toe op het step flangergeluid. Het flangergeluid
wordt 90 graden links en 90 graden rechts geplaatst.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Feedback

Toewijsbare parameters
StepRate, Depth, Feedback, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar
wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
-98– +98 %

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Past de proportie van het flangergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Step Rate Mode Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
StepRate(Hz)
0,10-20,00 Hz Snelheid (tijdsduur) van de
toonhoogtewijziging (Hz)
Step Rate
note (*1)
Snelheid (tijdsduur) van de
toonhoogtewijziging (note)
(
)
Output Mode
SPEAKER,
Legt de methode vast die gebruikt zal
PHONES
worden voor het beluisteren van het
geluid dat naar de OUTPUT Jacks
wordt gestuurd. Wanneer u
luidsprekers gebruikt, krijgt u het
optimale 3D-effect als u SPEAKER kiest,
of wanneer u een hoofdtelefoon
gebruikt, krijgt u het beste effect met
PHONES.
Low Gain
-15–+15 dB
Gain van de lage reeks
High Gain
-15–+15 dB
Gain van de hoge reeks
Balance
D100:0W–
Volumebalans tussen het directe geluid
D0:100W
(D) en het flangergeluid (W)
Level
0–127
Uitvoervolume
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32: 2BND CHORUS (2BAND CHORUS)
Een choruseffect waarmee u een effect kunt toepassen onafhankelijk
van de lage- en hoge-frequentiebereiken.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Low Depth, High Depth, Low Rate, HighRate, Balance

Parameter
Split Freq

Waarde
200-8000 Hz

Beschrijving
Frequentie waarop de hoge- en lagefrequentiebereiken verdeeld zullen worden
Low Pre Delay 0,0–100,0 ms Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het lage
frequentie chorusgeluid wordt gehoord.
Low Rate Mode Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Low Rate(Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het lage frequentie
chorusgeluid wordt gemoduleerd (Hz)
note (*1)
Tempo waartegen het lage frequentie
Low Rate (
)
chorusgeluid wordt gemoduleerd (note)
Low Depth
0–127
Modulatiediepte voor het lage
frequentie chorusgeluid
Low Phase
0-180 deg
Ruimtelijkheid van het lage frequentie
chorusgeluid
High Pre Delay 0,0–100,0 ms Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het hoge
frequentie chorusgeluid wordt gehoord
High Rate
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
Mode
effect gesynchroniseerd met het tempo.
HighRate(Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het hoge frequentie
chorusgeluid wordt gemoduleerd (Hz)
High Rate
note (*1)
Tempo waartegen het hoge frequentie
chorusgeluid wordt gemoduleerd (note)
(
)
High Depth
0–127
Modulatiediepte voor het hoge
frequentie chorusgeluid
High Phase
0-180 deg
Ruimtelijkheid van het hoge frequentie
chorusgeluid
Balance
D100:0W–
Volumebalans van het oorspronkelijke
D0:100W
geluid (D) en het chorusgeluid (W)
Level
0–127
Uitvoervolume

33: 2BND FLANGR (2BAND FLANGER)
Een flanger waarmee u een effect kunt toepassen onafhankelijk van de
lage- en hoge-frequentiebereiken.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Low Rate, HighRate, Low Feedback,
High Feedback

Parameter
Split Freq

Waarde
200-8000 Hz

Beschrijving
Frequentie waarop de hoge- en lagefrequentiebereiken verdeeld zullen worden
Low Pre Delay 0,0–100,0 ms Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het lage
frequentie flangergeluid wordt gehoord
Low Rate Mode Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Low Rate(Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het lage frequentie
flangergeluid wordt gemoduleerd (Hz)
note (*1)
Tempo waartegen het lage frequentie
Low Rate (
)
flangergeluid wordt gemoduleerd (note)
Low Depth
0–127
Modulatiediepte voor het lage
frequentie flangergeluid
Low Phase
0-180 deg
Ruimtelijkheid van het lage frequentie
flangergeluid
Low Feedback
-98– +98%
Proportie van het lage frequentie flangergeluid
dat teruggestuurd wordt naar de invoer
(negatieve waarden keren de fase om)
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Parameter
High Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het hoge
frequentie flangergeluid wordt gehoord
High Rate
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
Mode
effect gesynchroniseerd met het tempo.
HighRate(Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het hoge frequentie
flangergeluid wordt gemoduleerd (Hz)
note (*1)
Tempo waartegen het hoge frequentie
High Rate (
)
flangergeluid wordt gemoduleerd (note)
High Depth
0–127
Modulatiediepte voor het hoge
frequentie flangergeluid
High Phase
0-180 deg
Ruimtelijkheid van het hoge frequentie
flangergeluid
High Feedback -98– +98%
Proportie van het hoge frequentie
flangergeluid dat teruggestuurd wordt
naar de invoer (negatieve waarden
keren de fase om)
Balance
D100:0W–
Volumebalans van het oorspronkelijke
D0:100W
geluid (D) en het flangergeluid (W)
Level
0–127
Uitvoervolume

34: 2BND S.FLN (2BAND STEP
FLANGER)
Een step flanger waarmee u een effect kunt toepassen onafhankelijk
van de lage- en hoge-frequentiebereiken.

MFX Control

Toewijsbare parameters
LoStp Rt, HiStp Rt, Low Feedback, Hi Feedback, Balance

Parameter
Split Freq

Waarde
200-8000 Hz

Beschrijving
Frequentie waarop de hoge- en lagefrequentiebereiken verdeeld zullen worden
Low Pre Delay 0,0–100,0 ms Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het lage
frequentie flangergeluid wordt gehoord
Low Rate Mode Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Low Rate(Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het lage frequentie
flangergeluid wordt gemoduleerd (Hz)
Low Rate
note (*1)
Tempo waartegen het lage frequentie
flangergeluid wordt gemoduleerd (note)
(
)
Low Depth
0–127
Modulatiediepte voor het lage
frequentie flangergeluid
Low Phase
0-180 deg
Ruimtelijkheid van het lage frequentie
flangergeluid
Low Feedback
-98– +98%
Proportie van het lage frequentie
flangergeluid dat teruggestuurd wordt
naar de invoer (negatieve waarden
keren de fase om)
LoStp Mode
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
LoStp Rt(Hz)
0,10-20,00 Hz Tempo voor de stappencyclus van het
lage frequentie flangergeluid (Hz)
note (*1)
Tempo voor de stappencyclus van het
LoStp Rt(
)
lage frequentie flangergeluid (note)
Hi Pre Delay
0,0–100,0 ms Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid wordt
gehoord en het moment waarop het hoge
frequentie flangergeluid wordt gehoord
Hi Rate Mode
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Hi Rate (Hz)
0,05-10,00 Hz Tempo waartegen het hoge frequentie
flangergeluid wordt gemoduleerd (Hz)
note (*1)
Tempo waartegen het hoge frequentie
Hi Rate (
)
flangergeluid wordt gemoduleerd (note)
Hi Depth
0–127
Modulatiediepte voor het hoge
frequentie flangergeluid

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Hi Phase

Waarde
0-180 deg

Hi Feedback

HiStp Mode
HiStp Rt(Hz)
HiStp Rt(
Balance
Level

)

Beschrijving
Ruimtelijkheid van het hoge frequentie
flangergeluid
-98– +98%
Proportie van het hoge frequentie
flangergeluid dat teruggestuurd wordt
naar de invoer (negatieve waarden
keren de fase om)
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,10-20,00 Hz Tempo voor de stappencyclus van het
hoge frequentie flangergeluid (Hz)
note (*1)
Tempo voor de stappencyclus van het
hoge frequentie flangergeluid (note)
D100:0W–
Volumebalans van het oorspronkelijke
D0:100W
geluid (D) en het flangergeluid (W)
0–127
Uitvoervolume

39: GTR AMP SIM (GUITAR AMP
SIMULATOR)
Dit is een effect dat het geluid van een gitaarversterker simuleert.
Toewijsbare parameters
Pre Amp Master, Pre Amp Volume, Pre Amp, Speaker

MFX Control
Parameter
Pre Amp Sw
Pre Amp

Waarde
OFF, ON
JC-120,
CLEAN
TWIN,
MATCH
DRIVE,
BG LEAD,
MS1959I,
MS1959II,
MS1959I+II,
SLDN LEAD,
METAL5150,
METAL
LEAD,
OD-1,
OD-2 TURBO,
DISTORTION,
FUZZ
0–127

35: OVERDRIVE
Creëert een zachte vervorming, zoals die van
vacuümbuizenversterkers.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Level, Amp Type, Drive, Pan

Parameter
Drive

Waarde
0–127

Amp Type

SMALL,
BUILT-IN,
2-STACK,
3-STACK

Low Gain
High Gain
Pan
Level

-15–+15 dB
-15–+15 dB
L64–63R
0–127

Beschrijving
Mate van Distortion
Wijzigt ook het volume.
Type gitaarversterker
SMALL: kleine versterker
BUILT-IN: comboversterker
2-STACK: grote 2-delige stack
3-STACK: grote 3-delige stack
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Stereolocatie van het uitvoergeluid
Uitvoervolume

36: DISTORTION
Creëert een meer intense vervorming dan Overdrive. De parameters
zijn dezelfde als voor “35: OVERDRIVE”.

Pre Amp
Volume
Pre Amp
Master
Pre Amp Gain

0–127

Pre Amp Bass
Pre Amp
Middle
Pre Amp Treble

LOW,
MIDDLE,
HIGH
0–127

Pre Amp
Presence

0–127
(MATCH
DRIVE:
-127 – 0)
Pre Amp Bright OFF, ON

37: VS OVRDRIVE (VS OVERDRIVE)
Dit is een overdrive die een zware vervorming geeft.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Level, Tone, Amp Type, Drive, Pan

Speaker Sw

OFF, ON

Parameter
Drive

Waarde
0–127

Luidspreker

Tone
Amp Sw
Amp Type

0–127
OFF, ON
SMALL,
BUILT-IN,
2-STACK,
3-STACK

Mic Setting

(Zie de onderstaande tabel.)
1, 2, 3

Mic Level
Direct Level
Pan
Level

0–127
0–127
L64–63R
0–127

Low Gain
High Gain
Pan
Level

-15–+15 dB
-15–+15 dB
L64–63R
0–127

Beschrijving
Mate van distortion
Wijzigt ook het volume.
Geluidskwaliteit van het overdrive-effect
Zet de Amp Simulator aan/uit.
Type gitaarversterker
SMALL: kleine versterker
BUILT-IN: comboversterker
2-STACK: grote 2-delige stack
3-STACK: grote 3-delige stack
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Stereolocatie van het uitvoergeluid
Uitvoervolume

38: VS DIST(VS DISTORTION)
Dit is een distortion-effect met een zware vervorming. De parameters
zijn dezelfde als voor “37: VS OVERDRIVE.”

Beschrijving
Zet de Amp-schakelaar aan/uit.
Type gitaarversterker

Volume en hoeveelheid vervorming
van de versterker
Volume van de volledige
voorversterking
Hoeveelheid vervorming van de
voorversterker
Toon van het bass/mid/treble
frequentiebereik
* Midden kan niet worden ingesteld als
“Match Drive” als voorversterkertype
is geselecteerd.
Toon voor het ultrahogefrequentiebereik

Als u dit op "ON" zet, krijgt u een
scherper en helderder geluid.
* Deze parameter is van toepassing op
de “JC-120,” “Clean Twin,” en “BG
Lead” voorversterkertypes.
Bepaalt of het signaal door de
luidspreker gaat (ON) of niet (OFF).
Luidsprekertype
Bepaalt de positie van de microfoon die
het geluid van de luidspreker opneemt.
Dit kan worden aangepast in drie stappen,
van 1 tot 3, waarbij de microfoon verder
weg staat naarmate de waarde stijgt.
Volume van de microfoon
Volume van de directe klank
Stereolocatie van de output
Uitvoervolume

Specificaties van elk luidsprekertype
In de kolom "Luidspreker" staat de diameter van de luidsprekers (in
inches) en hun aantal.
Type
SMALL 1
SMALL 2
MIDDLE
JC-120

Kast
kleine open luidsprekerkast
kleine open luidsprekerkast
open luidsprekerkast
open luidsprekerkast

Luidspreker
10
10
12 x 1
12 x 2

Microfoon
dynamisch
dynamisch
dynamisch
dynamisch
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Type
BUILT-IN 1
BUILT-IN 2
BUILT-IN 3
BUILT-IN 4
BUILT-IN 5
BG STACK 1
BG STACK 2
MS STACK 1
MS STACK 2
METAL
STACK
2-STACK
3-STACK

Kast
open luidsprekerkast
open luidsprekerkast
open luidsprekerkast
open luidsprekerkast
open luidsprekerkast
gesloten luidsprekerkast
grote gesloten luidsprekerkast
grote gesloten
luidsprekerkast
grote gesloten
luidsprekerkast
grote double stack

Luidspreker
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 2
12 x 4

Microfoon
dynamisch
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser
condenser

12 x 4

condenser

12 x 4

condenser

grote double stack
grote triple stack

12 x 4
12 x 4

condenser
condenser

40: COMPRESSOR
Maakt hoge volumes vlakker en verbetert de lage volumes, zodat
volumeschommelingen worden verminderd.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Threshold, Attack, Level

Parameter
Attack

Waarde
0–127

Threshold

0–127

Post Gain
Low Gain
High Gain
Level

0–+18 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Beschrijving
Stelt de snelheid in waarop compressie
begint
Stelt het volume in waarbij compressie
begint
Past de uitvoertoename aan
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Uitvoervolume

Parameter
Mode

Waarde
GATE,
DUCK

Attack

0–127

Hold

0–127

Release

0–127

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

43: DELAY
Dit is een stereo-delay.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay L, Delay R

Parameter
Delay L Mode

Waarde
ms, note

Delay L (ms)

0-1300 ms

Delay L (

)

note (*1)

41: LIMITER

Delay R Mode

ms, note

Comprimeert signalen die boven een opgegeven volumeniveau
komen, om te voorkomen dat er vervorming optreedt.

Delay R (ms)

0-1300 ms

MFX Control

Toewijsbare parameters
Threshold, Release, Level

Parameter
Release

Waarde
0–127

Threshold

0–127

Ratio

1,5:1, 2:1, 4:1,
100:1
0–+18 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Post Gain
Low Gain
High Gain
Level

Beschrijving
Past de tijd aan nadat het signaalvolume
onder het drempelniveau (Threshold
Level) komt, totdat er niet langer
compressie wordt toegepast
Stelt het volume in waarbij compressie
begint
Compressieratio
Past de uitvoertoename aan
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Uitvoervolume

42: GATE

Delay R (

)

note (*1)

Phase Left
NORMAL,
INVERSE
Phase Right
Feedback Mode NORMAL,
CROSS
Feedback

-98– +98 %

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Snijdt de delay van de reverb af volgens het volume van het geluid dat
naar het effect wordt gestuurd. Gebruik dit wanneer u een artificieel
klinkende afname wilt creëren voor het uitsterven van de reverb.

Beschrijving
Soort Gate
GATE: de gate zal sluiten wanneer het
volume van het oorspronkelijke geluid
afneemt, zodat dit geluid wordt
weggefilterd.
DUCK (Ducking): de gate zal sluiten
wanneer het volume van het
oorspronkelijke geluid toeneemt, zodat
dit geluid wordt weggefilterd.
Bepaalt hoe lang de gate erover doet om zich
volledig te openen nadat ze getriggered is.
Bepaalt hoe lang de gate erover doet om
zich te beginnen sluiten nadat het
brongeluid onder de Threshold
(drempel) komt.
Bepaalt hoe lang de gate erover doet om
volledig te sluiten nadat de hold time
verstreken is.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Phase van het delaygeluid
Selecteert de manier waarop het
delaygeluid wordt teruggestuurd naar
het effect. (Zie de afbeeldingen hiervoor.)
Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

44: LONG DELAY
Een delay die een lange delay-tijd biedt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Threshold, Hold, Release, Attack, Balance

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay, Pan

Parameter
Threshold

Waarde
0–127

Parameter
Delay Mode

Waarde
ms, note

Delay (ms)

0-2600 ms

122

Beschrijving
Volume waarbij de gate begint te sluiten

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid
wordt gehoord en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (Hz)

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Delay (

Waarde
note (*1)

)

Phase

NORMAL,
INVERSE
-98– +98%

Feedback

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Pan
Low Gain

L64–63R
-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Beschrijving
Duur van de delay tussen het moment
waarop het oorspronkelijke geluid
wordt gehoord en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (note)
Fase van het delaygeluid (NORMAL: niet
geïnverteerd, INVERT: geïnverteerd)
Proportie van het delaygeluid dat
teruggestuurd wordt naar de invoer
(negatieve waarden keren de fase om)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het delaygeluid worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Panning van het delaygeluid
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
Volumebalans van het oorspronkelijke
geluid (D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

45: SERIAL DLY (SERIAL DELAY)

46: MOD DELAY (MODULATION DELAY)
Voegt modulatie toe aan het vertraagde geluid.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Depth, Delay L, Delay R

Parameter
Delay L Mode

Waarde
ms, note

Delay L (ms)

0-1300 ms

Delay L (

)

Delay R Mode
Delay R (ms)

ms, note
0-1300 ms
note (*1)

Delay R (
)
Feedback Mode NORMAL,
CROSS

Selecteert de manier waarop het
delaygeluid wordt teruggestuurd naar
het effect. (Zie de afbeeldingen hiervoor.)
-98– +98 %
Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
200–8000 Hz, Past de frequentie aan waarboven het
BYPASS
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)

Feedback

HF Damp

Deze delay schakelt twee delay-units in serie. Feedback kan
onafhankelijk van elke delay-unit worden toegepast waardoor u
complexe delaygeluiden kunt produceren.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay1, Delay2, Pan

Parameter
Delay1 Mode

Waarde
ms, note

Delay1 (ms)

0-1300 ms

Delay1 (

)

note (*1)

Delay1
Feedback

-98– +98%

Dly1 HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay2 Mode

ms, note

Delay2 (ms)

0-1300 ms

Delay2 (

)

note (*1)

Delay2
Feedback

-98– +98%

Dly2 HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Pan
Low Gain

L64–63R
-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar Delay 1 wordt
gestuurd en het moment waarop het
delaygeluid wordt gehoord (Hz)
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar Delay 1 wordt
gestuurd en het moment waarop het
delaygeluid wordt gehoord (note)
Proportie van het delaygeluid dat
teruggestuurd wordt naar de invoer van
Delay 1 (negatieve waarden keren de fase om)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het delaygeluid van Delay 1 worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar Delay 2 wordt
gestuurd en het moment waarop het
delaygeluid wordt gehoord (Hz)
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar Delay 2 wordt
gestuurd en het moment waarop het
delaygeluid wordt gehoord (note)
Proportie van het delaygeluid dat
teruggestuurd wordt naar de invoer van
Delay 2 (negatieve waarden keren de fase om)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het delaygeluid van Delay 2 worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Panning van het delaygeluid
Hoeveelheid boost/cut voor het lagefrequentiebereik
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
Volumebalans van het oorspronkelijke
geluid (D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

note (*1)

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Instellingen van de Delay R
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay L.

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Phase
Low Gain
High Gain
Balance

0–127
0-180 deg
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

47: 3TP PAN DLY (3TAP PAN DELAY)
Levert drie delaygeluiden op: centraal, links en rechts.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay C, Delay L, Delay R

Parameter
Delay L Mode

Waarde
ms, note

Delay L (ms)

0-2600 ms

Delay L (

)

Delay R Mode
Delay R (ms)
Delay R (
)
Delay C Mode
Delay C (ms)
Delay C (
Center
Feedback

)

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Instellingen van de Delay R
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay L.

ms, note
0-2600 ms
note

Instellingen van de Delay C
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay L.

-98– +98 %

Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Volume van elke Delay
Volume van elke Delay

note (*1)

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Linkerniveau
Rechterniveau

0–127
0–127

123

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Centrale niveau
Low Gain
High Gain
Balance
Level

Waarde
0–127
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Beschrijving
Volume van elke Delay
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

48: 4TP PAN DLY (4TAP PAN DELAY)
Dit effect heeft vier delays.
Stereolocatie van elke delay
2
1
L

3

R

Toewijsbare parameters
Balance, Delay1, Delay2, Delay3, Delay4

Parameter
Delay1 Mode

Waarde
ms, note

Delay1 (ms)

0-2600 ms

Delay1 (

)

Delay2 Mode
Delay2 (ms)
Delay2 (
)
Delay3 Mode
Delay3 (ms)
Delay3 (
)
Delay4 Mode
Delay4 (ms)
Delay4 (
Delay1
Feedback

)

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Instellingen van de Delay 2
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Instellingen van de Delay 3
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Instellingen van de Delay 4
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

-98– +98 %

Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Volume van elke Delay

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay1 Level
Delay2 Level
Delay3 Level
Delay4 Level
Low Gain
High Gain
Balance

0–127

Level

124

Dit effect heeft vier delays. Elk van de Delay Time-parameters kunt u
instellen op een nootwaarde van het geselecteerde tempo. U kunt ook
de panning en het volume van elke delay instellen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay1, Delay2, Delay3, Delay4

Parameter
Delay1 Mode

Waarde
ms, note

Delay1 (ms)

0-2600 ms,
note
0–2600 ms,
note (*1)
ms, note
0-2600 ms,
note
0–2600 ms,
note (*1)
ms, note
0-2600 ms,
note
0–2600 ms,
note (*1)
ms, note
0-2600 ms,
note
0–2600 ms,
note (*1)
-98– +98 %

Delay1 (

4

MFX Control

note (*1)

49: MULTTAP DLY (MULTI TAP DELAY)

)

Delay2 Mode
Delay2 (ms)
Delay2 (

)

Delay3 Mode
Delay3 (ms)
Delay3 (

)

Delay4 Mode
Delay4 (ms)
Delay4 (

)

Delay1
Feedback
HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay1 Pan
Delay2 Pan
Delay3 Pan
Delay4 Pan
Delay1 Level
Delay2 Level
Delay3 Level
Delay4 Level
Low Gain
High Gain
Balance

L64–63R
L64–63R
L64–63R
L64–63R
0–127
0–127
0–127
0–127
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Instellingen van de Delay 2
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

Instellingen van de Delay 3
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

Instellingen van de Delay 4
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Stereopositie

Uitvoerniveau van Delays 1
Uitvoerniveau van Delays 2
Uitvoerniveau van Delays 3
Uitvoerniveau van Delays 4
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

50: REVERSE DLY (REVERSE DELAY)
Dit is een reverse delay dat een omgekeerd en vertraagd geluid
toevoegt aan het invoergeluid. Een tap delay wordt onmiddellijk
aangesloten op het reverse delay.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Rev Dly, Rev Dly Pan

Parameter
Threshold

Waarde
0–127

Rev Dly Mode

ms, note

Rev Dly (ms)

0-1300 ms

Beschrijving
Volume waarbij de toepassing van het
reverse delay start
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar de reverse delay
wordt gestuurd en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (Hz)

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Rev Dly (

)

Rev Dly Fbk

Waarde
note (*1)

ms, note
0-1300 ms
note (*1)

Beschrijving
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar de reverse delay
wordt gestuurd en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (note)
Proportie van het delaygeluid dat
teruggestuurd wordt naar de invoer van
de reverse delay (negatieve waarden
keren de fase om)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het reverse delaygeluid worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Panning van het reverse delaygeluid
Volume van het reverse delaygeluid
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar de tap delay
wordt gestuurd en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (Hz)
Duur van de delay tussen het moment
waarop het geluid naar de tap delay
wordt gestuurd en het moment waarop
het delaygeluid wordt gehoord (note)
Instellingen van de Delay 2
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

ms, note
0-1300 ms
note (*1)

Instellingen van de Delay 3
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

-98– +98%

-98– +98%

Rev Dly
HFDmp

200–8000 Hz,
BYPASS

Rev Dly Pan
Rev Dly Level
Delay1 Mode

L64–63R
0–127
ms, note

Delay1 (ms)

0-1300 ms

Delay1 (

)

Delay2 Mode
Delay2 (ms)
Delay2 (
)
Delay3 Mode
Delay3 (ms)
Delay3 (
Delay3
Feedback

)

note (*1)

Delay1 Pan
Delay2 Pan
Delay1 Level
Delay2 Level
Low Gain

L64–63R

Proportie van het delaygeluid dat
teruggestuurd wordt naar de invoer van de tap
delay (negatieve waarden keren de fase om)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het tap delaygeluid worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Panning van het tap delaygeluid

0–127

Volume van het tap delaygeluid

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

Hoeveelheid boost/cut voor het lagefrequentiebereik
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
Volumebalans van het oorspronkelijke
geluid (D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Level

51: SHUFFLE DLY (SHUFFLE DELAY)

Parameter
Acceleration

Waarde
0–15

Feedback

-98– +98 %

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Pan A
Pan B
Level A
Level B
Low Gain
High Gain
Balance

L64–63R

Beschrijving
Past de tijd aan waarover de Delay Time
verandert van de huidige naar een
nieuwe instelling.
Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Stereo location of Delay A/B

0–127

Volume van delay A/B

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

Level

52: 3D DELAY
Dit past een 3D-effect toe op het delaygeluid. Het delaygeluid wordt
90 graden links en 90 graden rechts geplaatst.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay C, Delay L, Delay R

Parameter
Delay L Mode

Waarde
ms, note

Delay L (ms)

0-2600 ms

Delay L (

Delay R Mode
Delay R (ms)
Delay R (
)
Delay C Mode
Delay C (ms)
Delay C (
Center
Feedback

HF Damp

Voegt een shuffle toe aan het delaygeluid, wat het geluid een levendig
en swingend delay-effect geeft.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay, Shuffle Rate

Parameter
Delay Mode

Waarde
ms, note

Delay (ms)

0-2600 ms

Delay (
Shuffle Rate

)

note (*1)
0–100 %

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Bepaalt de verhouding (%) van de tijd
die verstrijkt voordat het geluid in
Delay B speelt, t.o.v. de tijd die verstrijkt
voordat het geluid in Delay A speelt.
Bij een waarde van 100% zijn de
delaytijden gelijk.

)

)

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (note)
Instellingen van de Delay R
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

ms, note
0-2600 ms
note (*1)

Instellingen van de Delay C
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay 1.

-98– +98 %

Past de proportie aan van het
delaygeluid, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de frequentie waarboven het geluid,
dat naar het effect wordt teruggestuurd,
weggefilterd zal worden aan. Als u de
hoge frequenties niet wilt wegfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
Uitvoervolume van de delayklank

note (*1)

200–8000 Hz,
BYPASS

Linkerniveau
0–127
Rechterniveau
Centrale niveau
Output Mode
SPEAKER,
PHONES

Low Gain
High Gain
Balance
Level

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Legt de methode vast die gebruikt zal
worden voor het beluisteren van het geluid
dat naar de OUTPUT Jacks wordt
gestuurd. Wanneer u luidsprekers
gebruikt, krijgt u het optimale 3D-effect als
u SPEAKER kiest, of wanneer u een
hoofdtelefoon gebruikt, krijgt u het beste
effect met PHONES.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume
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Effect-/Parameter-lijst

53: T-CTRL DLY(TIME CTRL DELAY)

55: TAPE ECHO

Een stereo-delay waarbij de vertraging vloeiend kan worden
gevarieerd.

Een virtuele band-echo die een realistisch tape delaygeluid produceert. Dit
simuleert de bandechosectie van een Roland RE-2001 Space Echo.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay

MFX Control

Parameter
Delay Mode

Waarde
ms, note

Parameter
Mode

Delay (ms)

0-1300 ms

Waarde
S, M, L, S+M,
S+L, M+L,
S+M+L

Repeat Rate

0–127

Intensity
Bas

0–127
-15–+15 dB

Treble

-15–+15 dB

Delay (

)

Acceleration

Feedback

note (*1)
0–15

-98– +98 %

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Past de tijd aan waarover de Delay Time
verandert van de huidige naar een
nieuwe instelling.
De wijzigingssnelheid voor de Delay
Time heeft een directe invloed op de
snelheid van de toonhoogtewijziging.
Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

54: LONG TC DLY
(LONG TIME CTRL DELAY)
een delay waarbij de vertraging vloeiend kan worden gevarieerd, en
waarbij een extended delay kan worden geproduceerd.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Delay

Parameter
Delay Mode

Waarde
ms, note

Delay (ms)

0-2600 ms

Delay (

)

note (*1)

Acceleration

0–15

Feedback

-98– +98 %

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Pan
Low Gain
High Gain
Balance

L64–63R
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

126

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Past de tijd aan waarover de Delay Time
verandert van de huidige naar een
nieuwe instelling.
De wijzigingssnelheid voor de Delay
Time heeft een directe invloed op de
snelheid van de toonhoogtewijziging.
Past de hoeveelheid delaygeluid aan dat
teruggestuurd wordt naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat is teruggestuurd naar het
effect, wordt weggefilterd. Als u geen
hoge frequenties wilt wegfilteren, stelt u
deze parameter in op BYPASS
Stereolocatie van de Delay
Toename van het lage-frequentiebereik
Toename van het hoge-frequentiebereik
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

Toewijsbare parameters
Echo Level, Repeat Rate, Mode

Head S Pan
L64–63R
Head M Pan
Head L Pan
Tape Distortion 0–5

W/F Rate

0–127

W/F Depth
Echo Level
Direct Level
Level

0–127
0–127
0–127
0–127

Beschrijving
Combinatie van te gebruiken
weergavekoppen
Kies uit drie verschillende koppen met
verschillende delay-tijden.
S: kort M: middelmatig L: lang
Tape speed
Verhoog deze waarde om de tijd tussen
de delaygeluiden te verkorten.
Aantal herhalingen van de delay
Versterkt/verzwakt de lage frequenties
van het echogeluid
Versterkt/verzwakt de hoge
frequenties van het echogeluid
Onafhankelijke panning voor de korte,
middellange en lange weergavekoppen
Hoeveelheid toe te voegen taperuis
Dit simuleert de lichte veranderingen in de
klank die kunnen worden vastgesteld door
signaalanalyse-apparatuur. Verhoog deze
waarde voor meer distortion.
Snelheid van wow/flutter (complexe
variatie in toonhoogte veroorzaakt door
tapeslijtage en rotationele
onregelmatigheden)
Diepte van wow/flutter
Volume van de echoklank
Volume van het originele geluid
Uitvoervolume

56: LOFI NOISE
Naast een Lo-Fi-effect creëert dit effect ook verschillende soorten ruis,
zoals witte ruis en ruis van een vinylplaat.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Hum Noise Level, Disc Noise Level, Noise
Level, LoFi Type

Parameter
LoFi Type

Waarde
1–9

Post Fltr Type

OFF, LPF,
HPF

Post F-Cutoff
Noise Type

200-8000 Hz
WHITE,
PINK
200–8000 Hz,
BYPASS

Noise LPF

Noise Level
Disc Noise
Type

0–127
LP, EP, SP,
RND

DiscNoise LPF

200–8000 Hz,
BYPASS

Beschrijving
Doet de geluidskwaliteit afnemen. De
geluidskwaliteit wordt slechter
naarmate deze waarde stijgt.
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
Centrale frequentie van het filter
Wissel tussen witte ruis en roze ruis.
Centrale frequentie van de low pass
filter toegepast op de witte/roze ruis
(BYPASS: geen afsnijding)
Volume van de witte/roze ruis
Soort vinylruis
De frequentie waarbij u deze ruis hoort,
hangt af van het gekozen type.
Bepaalt de cutoff-frequentie van de low
pass filter die toegepast wordt op de
vinylruis. Als u geen hoge frequenties
wilt wegfilteren, stelt u deze parameter
in op BYPASS

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Disc Noise
Level
Hum Noise
Type
Hum Noise
LPF

Waarde
0–127

Beschrijving
Volume van de vinylruis

50 Hz, 60 Hz

Frequentie van de brom.

200–8000 Hz,
BYPASS

Hum Noise
Level
Low Gain
High Gain
Balance

0–127

Centrale frequentie van de low pass
filter toegepast op de brom (BYPASS:
geen afsnijding)
Volume van de brom

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

Level

57: LOFI COMPRS (LOFI COMPRESS)

59: TELEPHONE
MFX Control
Parameter
Voice Quality
Treble
Balance
Level

Toewijsbare parameters
Balance, Voice Quality
Waarde
0–15
-15–+15 dB
D100:0–
D0:100W
0–127

Beschrijving
Audiokwaliteit van de telefoonstem
Bandbreedte van de telefoonstem
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

60: PHONOGRAPH
Simuleert een geluid opgenomen op een analoge plaat en afgespeeld
op een platenspeler. Dit effect simuleert ook de verschillende soorten
ruis die eigen zijn aan platen, en zelfs de rotationele
onregelmatigheden van een oude draaitafel.

Dit is een effect dat de geluidskwaliteit opzettelijk verlaagt voor
creatieve doeleinden.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Total Noise Lev, Total W/F, Frequency Range, Balance

Parameter
Signal Dist
Frequentiebereik

Waarde
0–127
0–127

Disc Type

LP, EP, SP

ScratchNoise
Lev
Dust Noise Lev
Hiss Noise Lev
Total Noise Lev
Wow

0–127

Flutter

0–127

Random

0–127

58: LOFI RADIO

Total W/F

0–127

Naast een Lo-Fi-effect genereert dit effect ook radioruis.

Balance

D100:0W–
D0:100W
0–127

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, LoFi Type

Parameter
Pre Filter Type

Waarde
1–6

LoFi Type

1–9

Post Fltr Type

OFF,
LPF,
HPF

Post F-Cutoff
Low Gain
High Gain
Balance
Level

200-8000 Hz
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Beschrijving
Bepaalt welk type van filter er wordt
toegepast voordat het geluid door het
Lo-Fi-effect passeert.
Doet de geluidskwaliteit afnemen. De
geluidskwaliteit wordt slechter
naarmate deze waarde stijgt.
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
Basisfrequentie van het postfilter
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Radio Detune, Radio Noise Lev, LoFi Type

Parameter
LoFi Type

Waarde
1–9

Post Fltr Type

OFF,
LPF,
HPF

Post F-Cutoff
Radio Detune

Radio Noise
Lev
Low Gain
High Gain
Balance
Level

0–127

Beschrijving
Doet de geluidskwaliteit afnemen. De
geluidskwaliteit wordt slechter
naarmate deze waarde stijgt.
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
Basisfrequentie van het postfilter
Simuleert de ruis van een slecht
afgestemde radio. Naarmate deze waarde
toeneemt, wijkt de tuning verder af.
Volume van de radioruis

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

200-8000 Hz
0–127

Level

0–127
0–127
0–127
0–127

Beschrijving
Diepte van de distortion
Frequentierespons van het
weergavesysteem
Wanneer u deze waarde verlaagt,
creëert u de indruk dat het gaat om
een oud systeem met een slechte
frequentierespons.
Rotatiesnelheid van de draaitafel
Dit zal de frequentie van de ruis
beïnvloeden.
Hoeveelheid ruis door krassen op de
plaat
Hoeveelheid ruis door stof op de plaat
Volume van continue "hiss"
Volume van de algemene ruis
Diepte van de lange rotationele
onregelmatigheid
Diepte van de korte rotationele
onregelmatigheid
Diepte van de onbeperkte rotationele
onregelmatigheid
Diepte van de algemene rotationele
onregelmatigheid
Volumebalans tussen het directe
geluid (D) en het effectgeluid (W)
Uitvoervolume

61: PCH SHIFTER (PITCH SHIFTER)
Een stereo pitch shifter.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Fine, Coarse, Delay

Parameter
Coarse

Waarde
-24–+12 semi

Fine

-100–+100 cent

Delay Mode

ms, note

Delay (ms)

0-1300 ms

Delay (

)

note (*1)

Beschrijving
Past de toonhoogte aan van het pitchshifted geluid in stappen van een
halve toon.
Past de toonhoogte van het pitch-shifted
geluid aan in stappen van twee cent.
Wanneer dit op “note” staat, wordt
het effect gesynchroniseerd met het
tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf
het directe geluid totdat het pitchshifted geluid hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf
het directe geluid totdat het pitchshifted geluid hoorbaar wordt. (note)
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Feedback

Waarde
-98– +98 %

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

Beschrijving
Past de proportie van het delaygeluid
dat naar het effect wordt
teruggestuurd aan. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe
geluid (D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

62: 2V P.SHIFTR (2VOICE PITCH
SHIFTER)
Verschuift de toonhoogte van het oorspronkelijke geluid. Deze 2stemmige pitch shifter omvat twee pitch shifters, en kan twee geluiden
met verschoven toonhoogte aan het originele geluid toevoegen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Pch1 Coarse, Pch2 Coarse, Pch1 Dly, Pch2 Dly

Parameter
Pch1 Coarse

Waarde
-24–+12 semi

Pch1 Fine

-100–+100 cent

Pch1 Delay
Mode
Pch1 Dly (ms)

ms, note

Pch1 Delay

note (*1)

(

0-1300 ms

)

Pch1 Feedback

-98– +98 %

Pch1 Pan

L64–63R

Pch1 Level
Pch2 Coarse
Pch2 Fine
Pch2 Delay
Mode
Pch2 Dly (ms)
Pch2 Delay

0–127
-24–+12 semi
-100–+100 cent
ms, note

(
)
Pch2 Feedback
Pch2 Pan
Pch2 Level
Low Gain
High Gain
Balance
Level

Beschrijving
Past de toonhoogte van Pitch Shift 1
aan in stappen van een halve toon.
Past de toonhoogte van Pitch Shift 1
aan in stappen van twee cent.
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf
het directe geluid totdat het Pitch Shift
1-geluid hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf
het directe geluid totdat het Pitch Shift
1-geluid hoorbaar wordt. (note)
Past de proportie aan van het pitchshifted geluid dat naar het effect
wordt teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Stereolocatie van het Pitch Shift 1geluid.
Volume van het Pitch Shift1-geluid
Instellingen van het Pitch Shift 2geluid.
De parameters zijn dezelfde als die
van het Pitch Shift 1-geluid.

Parameter
Rate (Hz)
Rate (

)

Attack
Gate Time
Fine
Delay Mode
Delay (ms)

Delay (

)

Feedback

Low Gain
High Gain
Balance
Level

Waarde
Beschrijving
0,05-10,00 Hz Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (Hz)
note (*1)
Snelheid van de cyclus van de 16-staps
sequens (note)
0–127
Snelheid waarmee de hoeveelheid pitch
shift verandert tussen stappen
0–127
Duur van het pitch-shifted geluid bij
elke stap
-100–+100
Aanpassing van de pitch shift voor alle
cent
stappen (eenheden van 2 cent)
ms, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0-1300 ms
Duur van de delay van het
oorspronkelijke geluid tot het pitchshifted geluid wordt gespeeld (Hz)
note (*1)
Duur van de delay van het
oorspronkelijke geluid tot het pitchshifted geluid wordt gespeeld (note)
-98– +98%
Proportie van het pitch-shifted geluid
dat teruggestuurd wordt naar de invoer
(negatieve waarden keren de fase om)
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor het lagefrequentiebereik
-15–+15 dB
Hoeveelheid boost/cut voor het hogefrequentiebereik
D100:0W–
Volumebalans van het oorspronkelijke
D0:100W
geluid (D) en het pitch-shifted geluid (W)
0–127
Uitvoervolume

64: REVERB
Voegt galm aan het geluid toe, zodat een akoestische ruimte wordt
gesimuleerd.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Time, Type, Balance

Parameter
Type

Waarde
ROOM1,
ROOM2,
STAGE1,
STAGE2,
HALL1,
HALL2

Pre Delay

0,0–100,0 ms

Time
HF Damp

0–127
200–8000 Hz,
BYPASS

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

0-1300 ms
note (*1)
-98– +98 %
L64–63R
0–127
-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W
0–127

Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe
geluid (D) en het delaygeluid (W)
Uitvoervolume

63: S.P.SHIFTER (STEP PITCH SHIFTER)
Een pitch shifter waarbij de hoeveelheid pitsch shift wordt gevarieerd
door een 16-staps sequens.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Attack, Gate Time, Balance

Parameter
Stappen 01–16

Waarde
-24–+12 semi

Rate Mode

Hz, note

128

Beschrijving
Hoeveelheid pitch shift bij elke stap
(eenheden van een halve toon)
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.

Beschrijving
Type Reverb
ROOM1: dichte reverb met korte
decay
ROOM2: dunne reverb met korte
decay
STAGE1: reverb met veel late
weergalmingen
STAGE2: reverb met sterke vroege
weerkaatsingen
HALL1: reverb met heldere
weergalming
HALL2: reverb met rijke
weergalming
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het reverbgeluid
hoorbaar wordt.
Tijdsduur van het reverbeffect.
Past de frequentie aan, waarboven het
weerkaatsende geluid weggefilterd zal
worden.
Indien de frequentie lager wordt
ingesteld, zal er meer van de hoge
frequenties worden weggefilterd,
hetgeen in een zachtere en gedemptere
weerkaatsing resulteert. Als u de hoge
frequenties niet wilt wegfilteren, zet u
deze parameter op BYPASS.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het geluid met de gewijzigde
toonhoogte (W)
Uitvoervolume

Effect-/Parameter-lijst

65: GATED REV (GATED REVERB)
Dit is een speciaal type reverb, waarbij het weerkaatsende geluid voor
zijn natuurlijke lengte wordt afgekapt.

MFX Control
Parameter
Type

Toewijsbare parameters
Balance
Waarde
NORMAL,
REVERSE,
SWEEP1,
SWEEP2

Pre Delay

0,0–100,0 ms

Gate Time

5-500 ms

Low Gain
High Gain
Balance

-15–+15 dB
-15–+15 dB
D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Type Reverb
NORMAL: conventionele gated
reverb
REVERSE: omgekeerde reverb
SWEEP1: galmgeluid beweegt van
rechts naar links
SWEEP2: galmgeluid beweegt van
links naar rechts
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het reverbgeluid
hoorbaar wordt.
Past de tijd aan vanaf het moment dat de
reverb hoorbaar is totdat deze verdwijnt.
Gain van de lage reeks
Gain van de hoge reeks
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het geluid met de gewijzigde
toonhoogte (W)
Uitvoervolume

66: OVDRV→CHO
(OVERDRIVE→CHORUS)
Dit effect schakelt een overdrive en een chorus in serie.

MFX Control
Parameter
Overdrive
Drive
Overdrive Pan
Chorus PreDly

Rate Mode
Cho Rate(Hz)
Cho Rate
(
)
Chorus Depth
Chorus Bal

Level

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Cho Rate, Chorus Depth, Overdrive Drive
Waarde
0–127

Beschrijving
Mate van Distortion
Wijzigt ook het volume.
L64–63R
Stereo locatie van het overdrive-geluid
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
D100:0W–
D0:100W

0–127

Diepte van de modulatie.
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de chorus wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de chorus wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

67: OVDRV→FLNGR
(OVERDRIVE→FLANGER)
Dit effect schakelt een overdrive en een flanger in serie.

MFX Control
Parameter
Overdrive
Drive
Overdrive Pan

Toewijsbare parameters
Flngr Bal, Fln Rate, Flngr Depth, Flngr Feedback,
Overdrive Drive
Waarde
0–127
L64–63R

Beschrijving
Mate van Distortion
Wijzigt ook het volume.
Stereo locatie van het overdrive
geluid

Parameter
Flngr PreDly

Flngr Mode
Fln Rate(Hz)
Fln Rate(
)
Flngr Depth
Flngr Feedback

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
-98– +98 %

Flngr Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Diepte van de modulatie.
Past de proportie aan van het
flangergeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de volumebalans tussen het geluid
dat door de flanger wordt gestuurd (W)
en het geluid dat niet door de flanger
wordt gestuurd (D) aan.
Uitvoervolume

68: OVDRV→DELAY
(OVERDRIVE→DELAY)
Dit effect schakelt een overdrive en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay Bal, Overdrive Drive

Parameter
Overdrive
Drive
Overdrive Pan
Delay Mode

Waarde
0–127

Delay (ms)

0-2600 ms

Delay (

)

L64–63R
ms, note

note (*1)

Delay Feedback -98– +98 %

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Mate van Distortion
Wijzigt ook het volume.
Stereo locatie van het overdrive-geluid
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (note)
Past de proportie aan van het
delaygeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het geluid
dat naar het effect wordt teruggestuurd,
weggefilterd zal worden. Als u de hoge
frequenties niet wilt wegfilteren, zet u deze
parameter op BYPASS.
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de delay wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de delay wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

69: DIST→CHORUS
(DISTORTION→CHORUS)
De parameters zijn in wezen hetzelfde als in 66: OVERDRIVE →
CHORUS,” met uitzondering van de volgende twee.
Overdrive Drive→Distortion Drive
Overdrive Pan→Distortion Pan

70: DIST→FLANGR
(DISTORTION→FLANGER)
The parameters zijn in wezen hetzelfde als in “67: OVERDRIVE →
FLANGER,” met uitzondering van de volgende twee.
Overdrive Drive→Distortion Drive
Overdrive Pan→Distortion Pan
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71: DIST→DELAY (DISTORTION→DELAY)

74: ENH→DELAY (ENHANCER→DELAY)

De parameters zijn in wezen hetzelfde als in "68:
OVERDRIVE→DELAY,” met uitzondering van de twee volgende.
Overdrive Drive→Distortion Drive
Overdrive Pan→Distortion Pan

Dit effect schakelt een enhancer en een delay in serie.

72: ENH→CHORUS
(ENHANCER→CHORUS)
Dit effect schakelt een enhancer en een chorus in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Chorus Depth, Cho Rate, Enhancer Sens

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Chorus PreDly

Rate Mode
Cho Rate(Hz)
Cho Rate
(
)
Chorus Depth
Chorus Bal

Level

Beschrijving
Gevoeligheid van de Enhancer
Volume van de boventonen die de
Enhancer genereert
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
D100:0W–
D0:100W

0–127

Diepte van de modulatie.
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de chorus wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de chorus wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

73: ENH→FLANGER
(ENHANCER→FLANGER)
Dit effect schakelt een enhancer en een flanger in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay Bal, Enhancer Sens

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Delay Mode

ms, note

Delay (ms)

0-2600 ms

Delay (

)

Delay Feedback -98– +98 %

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

75: CHO→DELAY (CHORUS→DELAY)
Dit effect schakelt een chorus en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay Bal, Chorus Bal, Chorus Depth, Cho Rate
Waarde
0,0–100,0 ms

MFX Control

Toewijsbare parameters
Flngr Bal, Fln Rate, Flngr Depth, Flngr Feedback,
Enhancer Sens

Parameter
Chorus PreDly

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Rate Mode

Flngr PreDly

Flngr Mode
Fln Rate(Hz)
Fln Rate(
)
Flngr Depth
Flngr Feedback

Beschrijving
Gevoeligheid van de Enhancer
Volume van de boventonen die de
Enhancer genereert
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar
wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
-98– +98 %

Flngr Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127
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Diepte van de modulatie.
Past de proportie van het flangergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de volumebalans tussen het geluid
dat door de flanger wordt gestuurd (W)
en het geluid dat niet door de flanger
wordt gestuurd (D) aan.
Uitvoervolume

note (*1)

Beschrijving
Gevoeligheid van de Enhancer
Volume van de boventonen die de
Enhancer genereert
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (note)
Past de proportie aan van het
delaygeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd, weggefilterd zal
worden. Als u de hoge frequenties niet
wilt wegfilteren, zet u deze parameter
op BYPASS
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de delay wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de delay wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

Cho Rate(Hz)

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)

Cho Rate (
)
Chorus Depth
0–127
Chorus Bal
D100:0W–
D0:100W
Delay Mode
ms, note
Delay (ms)

Delay (

0-2600 ms

)

note (*1)

Delay Feedback -98– +98 %

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Diepte van de modulatie.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (note)
Past de proportie van het delaygeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het
geluid, dat naar het effect wordt
teruggestuurd, weggefilterd zal
worden. Als u de hoge frequenties niet
wilt wegfilteren, zet u deze parameter
op BYPASS.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Delay Bal

Waarde
D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de delay wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de delay wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

Parameter
Chorus Bal

Waarde
D100:0W–
D0:100W
0,0–100,0 ms

Flngr PreDly

Flngr Mode

76: FLN→DELAY (FLANGER→DELAY)
Dit effect schakelt een flanger en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay Bal, Flngr Bal, Fln Rate, Flngr Feedback

Parameter
Flngr PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Flngr Mode
Fln Rate(Hz)
Fln Rate(
)
Flngr Depth
Flngr Feedback

Flngr Bal

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
-98– +98 %

Delay Mode

D100:0W–
D0:100W
ms, note

Delay (ms)

0-2600 ms

Delay (

)

note (*1)

Delay Feedback -98– +98 %

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Diepte van de modulatie.
Past de proportie van het flangergeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het flangergeluid (W)
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (Hz)
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het delaygeluid
hoorbaar wordt. (note)
Past de proportie van het delaygeluid
aan, dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Past de frequentie aan waarboven het geluid
dat naar het effect wordt teruggestuurd,
weggefilterd zal worden. Als u de hoge
frequenties niet wilt wegfilteren, zet u deze
parameter op BYPASS
Past de volumebalans aan tussen het
geluid dat door de delay wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de delay wordt gestuurd (D).
Uitvoervolume

77: CHO→FLANGER
(CHORUS→FLANGER)

Fln Rate(Hz)
Fln Rate(

)

Flngr Depth
Flngr Feedback

Flngr Bal

Level

78: SYM.RESONCE (SYMPATHETIC
RESONANCE)
Wanneer u op een akoestische piano het demperpedaal indrukt, laat u andere
snaren meeresoneren met de noten die u speelt, zodat rijke en ruimtelijke
resonanties ontstaan. Dit effect simuleert deze sympathetic resonances.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Depth, Damper, P-Sft Amount, P-Sft Level

Parameter
Depth
Damper

Waarde
0–127
0–127

Pre LPF

16-15000 Hz,
BYPASS

Pre HPF

BYPASS, 16–
15000 Hz

Peaking Freq

200-8000 Hz

Peaking Gain

-15–+15 dB

Peaking Q

0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0

HF Damp

16-15000 Hz,
BYPASS

LF Damp Freq

BYPASS,
16-15000 Hz

Level
P-Sft Amount
P-Sft Level

0–127
0–10
0–10

P-Sft LPF

16-15000 Hz,
BYPASS

P-Sft HPF

BYPASS,
16-15000 Hz

Dit effect schakelt een chorus en een flanger in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Flngr Bal, Chorus Depth, Cho Rate, Fln
Rate, Flngr Feedback

Parameter
Chorus PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Rate Mode
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Cho Rate(Hz)
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie van het Choruseffect (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie van het ChorusCho Rate (
)
effect (note)
Chorus Depth
0–127
Modulatiediepte van het Chorus-effect

Beschrijving
Volumebalans tussen het directe geluid
(D) en het chorusgeluid (W)
Past de duur van de delay aan vanaf het
moment dat het directe geluid begint
totdat het flangergeluid hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie van het Flangereffect (Hz)
note (*1)
Modulatiefrequentie van het Flangereffect (note)
0-127
Modulatiediepte van het Flanger-effect
-98– +98 %
Past de proportie aan van het
flangergeluid dat naar het effect wordt
teruggestuurd. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
D100:0W–
Past de volumebalans aan tussen het
D0:100W
geluid dat door de flanger wordt
gestuurd (W) en het geluid dat niet door
de flanger wordt gestuurd (D).
0–127
Uitvoervolume

Beschrijving
Diepte van het effect
Diepte waarmee het demperpedaal
wordt ingedrukt (regelt het
resonantiegeluid)
Frequentie van de filter die de hoge
frequenties van het invoergeluid
wegfiltert (BYPASS: niet weggefilterd)
Frequentie van de filter die de lage
frequenties van het invoergeluid
wegfiltert (BYPASS: niet weggefilterd)
Frequentie van de filter die een specifiek
frequentiebereik van het invoergeluid
versterkt/reduceert.
Hoeveelheid boost/cut geproduceerd
door de filter in een specifiek
frequentiebereik van het invoergeluid
Breedte van het frequentiebereik dat
wordt versterkt/afgezwakt dor de
'Peaking Gain'-parameter (hogere
waarden maken het bereik kleiner)
Frequentie waarop de hoge frequenties
van het resonantiegeluid worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Frequentie waarop de lage frequenties
van het resonantiegeluid worden
weggefilterd (BYPASS: geen afsnijding)
Uitvoervolume
Hoeveelheid resonantie
Volumeniveau van de
resonantiecomponent
Basisfrequentie waarop de filter het
hoge-frequentiegedeelte van de
resonantiecomponent wegfiltert
(BYPASS: niet weggefilterd)
Basisfrequentie waarop de filter het
lage-frequentiegedeelte van de
resonantiecomponent wegfiltert
(BYPASS: niet weggefilterd)
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
P-Sft to Rev

Waarde
0–127

Damper offset

0–64

Beschrijving
Volume van de extra resonantie die aan
de resonantiecomponent wordt
toegevoegd
Naarmate de waarde stijgt, wordt er
meer lichte resonantie aan het geluid
toegevoegd, zelfs wanneer het
demperpedaal niet wordt ingedrukt.

79: PIANO EFX (PIANO EFFECTS)
Dit effect vergroot het realisme van de piano Tones die bij One Touch Piano
worden gebruikt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Lid, Piano Ambience, Mic Type, Mic Distance

Parameter
Lid

Waarde
1–6

Mic Distance

Mic Type

EQ Switch
EQ Mid Freq
EQ Mid Gain
EQ Mid Q

Piano Ambience
Level

Beschrijving
Dit reproduceert de verandering in het
geluid die optreedt wanneer de vleugel
van een vleugelpiano verder wordt
geopend of gesloten.
0–10
Dit stelt de schijnbare afstand in van de
microfoon die wordt gebruikt voor het
opnemen van het pianogeluid
OFF,
Dit stelt het soort microfoon in dat
CONDENSER wordt gebruikt voor het opnemen van
, DYNAMIC
het pianogeluid
OFF, ON
Equalizer switch
100–4000Hz basisfrequentie van de equalizer
-12,0–+12,0
Hoeveelheid versterking of afzwakking
dB
van de equalizer
0,5, 1,0, 2,0,
Bandbreedte van de equalizer
4,0, 8,0
(bandbreedte verkleint naarmate de
waarde stijgt)
0–5
Piano reverberation
0–127
Uitvoervolume

80: E.PIANO EFX (E. PINO EFFECTS)
Dit effect vergroot het realisme van de elektrische piano Tones die bij One
Touch E.Piano worden gebruikt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Tone Control, Amp Type

Parameter
Tone Control

Waarde
0–127

Amp Type

EQ Switch
EQ Mid Freq
EQ Mid Gain
EQ Mid Q

Level

OFF,
EP-AMP,
GTR-AMP
OFF, ON
100–4000Hz
-12,0–+12,0
dB
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0
0–127

Beschrijving
Met 64 als referentiewaarde, versterkt
het vergroten van de waarde de hoge
frequenties, terwijl het verlagen van de
waarde de lage frequenties versterkt.
Amp Type

Equalizer-schakelaar
Basisfrequentie van de equalizer
Hoeveelheid versterking of afzwakking
van de equalizer
Bandbreedte van de equalizer
(bandbreedte verkleint naarmate de
waarde stijgt)
Uitvoervolume

Parameter
Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
Depth
Phase
Balance

)

Waarde
Hz, Note

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiesnelheid (Hz)
note (*1)
Modulatiesnelheid (note)
0–127
0-180 deg
D100:0W–
D0:100W
0–127

Level

82: VR TREMOLO
Deze tremolo is afgeleid van de effecten van de Roland VR-serie. Dit
zorgt voor een cyclische verandering van het volumeniveau.
Wisselen tussen Mono en Stereo Tremolo Type-instellingen wisselt
ook de golfvorm van de volumeregeling.
MFX Control
Parameter
Tremolo Type

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (

)

Depth
Low Gain
High Gain
Level

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Tremolo Type
Waarde
Beschrijving
Mono, Stereo Mono: het linker- en
rechtervolumeniveau verandert
simultaan.
Stereo: het linker- en
rechtervolumeniveau verandert
afwisselend.
Hz, Note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Frequentie waarbij het effect wordt
toegepast (Hz)
note (*1)
Frequentie waarbij het effect wordt
toegepast (note)
0–127
Diepte van het effect
-15–+15 dB
Versterkt of verzwakt in het lage bereik
-15–+15 dB
Versterkt of verzwakt in het hoge bereik
0–127
Uitvoervolume

83: VR AUTO WAH
Deze wah is afgeleid van de effecten van de Roland VR-serie. Dit is een
speciaal wah-effect (een effect waarbij de Tone cyclisch wordt veranderd)
dat geproduceerd wordt door de filter cyclisch te verschuiven.
U kunt de Control Type-parameter wisselen om te kiezen uit Auto
Wah, Touch Wah of Pedal Wah.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Peak, Manual

Parameter
Control Type

Waarde
MOD,
TOUCH,
PEDAL

Filter Type

LPF, BPF

Manual

0–127

Peak

0–127

Rate Mode

Hz, Note

81: VR CHORUS
Deze chorus is afgeleid van de effecten van de Roland VR-serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Depth, Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0-100 ms
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Beschrijving
De tijd die nodig is voor de reproductie
van het chorusgeluid nadat het
originele geluid werd gespeeld.

Modulation Depth
De ruimtelijkheid van het chorusgeluid
Volumebalans tussen het originele, droge
geluid (D) en het chorusgeluid (W)
Uitvoervolume

Beschrijving
Effect Control Types
MOD: de toon verandert op de
ingestelde frequentie.
TOUCH: de toon verandert door
volumeveranderingen.
PEDAL: de toon verandert volgens de
functie van de Manual-parameter.
Kan als pedaal-wah worden gebruikt.
Filter Type
LPF:creëert een wah-effect met een
breed frequentiebereik.
BPF:creëert een wah-effect met een
smal frequentiebereik.
Wanneer Control Type op “PEDAL”
staat, kunt u met deze parameter de
Tone veranderen.
Wah effect bandwidth
De bandbreedte versmalt naarmate de
waarde hogere wordt.
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Rate (Hz)
Rate (

)

Depth
Phase

Low Gain
High Gain
Level

Waarde
Beschrijving
0,05-10,00 Hz Wah effect rate
note (*1)
Wah effect rate (note)
Wanneer Control Type op “TOUCH”
staat, past dit de gevoeligheid aan voor
het volume dat gebruikt wordt bij het
veranderen van de Tone.
0–127
Diepte van de sweep van het wah-effect
0-180 deg
Proportie van het wah-effectgeluid in de
linker- en rechtergedeelten wanneer de
spreiding niet gelijkmatig is
-15–+15 dB
Versterkt of verzwakt in het lage bereik
-15–+15 dB
Versterkt of verzwakt in het hoge bereik
0–127
Uitvoervolume

Instellingen bij gebruik van een pedaal-wah met een pedaal
aangesloten op FC1
• MFX Control: Manual
• Control Type: PEDAL:

Parameter
Vib/Cho Type

Waarde
V-1, V-2, V-3,
C-1, C-2, C-3

Vib/Cho
Vintage

’50, ’60, ’70

Vib/Cho Level
OD Switch
OD Drive
OD Level
Rotary Switch
Rotary Speed

0–127
OFF, ON
0–127
0–127
OFF, ON
SLOW, FAST

R-Wf Slow Sp

0,05-10,00 Hz

R-Wf Fast Sp

0,05-10,00 Hz

R-Wf Accel

0–15

R-Wf Level
R-Tw Slow Sp
R-Tw Fast Sp
R-Tw Accel
R-Tw Level
Rotary Separat
Rotary Level

0–127
0,05-10,00 Hz
0,05-10,00 Hz
0–15
0–127
0–127
De ruimtelijkheid van het geluid
0–127
Uitvoervolume

• EDIT/ 2. Control/ FC1: MFX Control

84: VR PHASER
Deze phaser is afgeleid van de effecten van de Roland VR-serie. Dit
creëert een wervelend effect door de toevoeging van geluiden die
gedefaseerd ziijn ten opzichte van het oorspronkelijke geluid.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Resonance, Depth

Parameter
Rate Mode

Waarde
Hz, Note

Rate (Hz)
Rate (
)
Depth
Resonance
Step Sw
Step Rate Mode
StepRate(Hz)
Step Rate
(
)
Low Gain
High Gain
Level

Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Phaser Frequency (Hz)
note (*1)
Phaser Frequency (note)
0–127
0–127
OFF, ON
Hz, Note

Depth
Feedback Level
Op ON creëert u een step phaser.
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,10-20,00 Hz Tempo van de stapsgewijze
veranderingen in het phasereffect (Hz)
note (*1)
Tempo van de stapsgewijze
veranderingen in het phasereffect (note)
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0–127

Versterkt of verzwakt in het lage bereik
Versterkt of verzwakt in het hoge bereik
Uitvoervolume

85: ORGAN MULTI
Dit is een effect waarbij het interne effect van de VK-serie wordt
gecombineerd met een orgeleffect met dezelfde functies.
Het omvat vibrato/chorus, overdrive en roterende effecten.

MFX Control
Parameter
Vib/Cho
Switch

Toewijsbare parameters
Rotary Speed, OD Drive
Waarde
OFF, ON

Beschrijving
Types vibrato- en choruseffect
V-1, V-2, V-3: voegt een trilling
(vibrato) toe die gecreëerd wordt door
veranderingen in toonhoogte.
Het effect wordt dieper naarmate deze
waarde toeneemt.
C-1, C-2, C-3: maakt het geluid voller
en ruimtelijker (chorus).
Het effect wordt dieper naarmate deze
waarde toeneemt.
Dit reproduceert de subtiele verschillen
in de vibrato- en choruseffecten in
orgels gebouwd op verschillende
tijdstippen.
Volume van het vibrato/choruseffect
Wisselt het overdrive-effect
Hoeveelheid distortion
Volume van het overdrive-effect
Wisselt het rotary-effect
Rotatiesnelheden in de lage en hoge
frequenties (tempo)
SLOW: (traag) FAST: (snel)
Snelheid bij een hoge-frequentierotor op
SLOW
Snelheid bij een lage-frequentierotor op
FAST
Snelheid waarmee het rotatietempo van de
lage-frequentierotor verandert wanneer de
rotatiesnelheid wordt omgeschakeld.
Volume van de lage-frequentierotor
Instelling van de hoge-frequentierotor
Deze parameter is hetzelfde als voor de
lage-frequentierotor.

86: *STEREO EQ (STEREO EQUALIZER)
Dit is een vierbands stereo equalizer (low, mid x 2, high).

MFX Control

Toewijsbare parameters
Level

Parameter
Low Freq

Waarde
200, 400 Hz

Low Gain

-15–+15 dB

High Freq
High Gain

2000, 4000,
8000 Hz
-15–+15 dB

P1 Freq

200–8000Hz

P1 Q

0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0

P1 Gain

-15–+15 dB

P2 Freq

200-8000 Hz

Beschrijving
Wisselt de vibrato- en choruseffecten

Beschrijving
Bepaalt de frequentie voor het lage
gebied (200 Hz/400 Hz).
Regelt de gain voor de lage
frequenties.Positieve (+) waarden
versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Bepaalt de frequentie voor het hoge
bereik (2000 Hz/4000 Hz/8000 Hz).
Regelt de gain voor de hoge frequenties.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Bepaalt de frequentie van Middle 1 (mid
range).
Deze parameter bepaalt de breedte van
het gebied rond de Middle 1-frequentie
dat beïnvloed wordt door de Gaininstelling. Hoe hoger de waarde voor
Middle 1 Q, hoe smaller het gebied dat
beïnvloed wordt.
Regelt de gain voor het gebied bepaald
door de Middle 1 Frequency- en Qinstellingen.
Positieve (+) waarden versterken het
Middle 1-gebied.
Bepaalt de frequentie van Middle 2 (mid
range).
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
P2 Q

Waarde
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0

P2 Gain

-15–+15 dB

Level

0–127

Beschrijving
Deze parameter bepaalt de breedte van
het gebied rond de Middle 2-frequentie
dat beïnvloed wordt door de Gaininstelling. Hoe hoger de waarde voor
Middle 2 Q, hoe smaller het gebied dat
beïnvloed wordt.
Regelt de gain voor het gebied bepaald
door de Middle 2 Frequency- en Qinstellingen.
Positieve (+) waarden versterken het
Middle 2-gebied.
Regelt het uitvoervolume.

Parameter
Level

Waarde
0–127

Beschrijving
Regelt het uitvoervolume.
Het is een goed idee om met deze
parameter het verschil in volume te
regelen tussen het signaal mét Distortion
en het signaal zonder Distortion.

89: *PHASER
Een phaser voegt een geluid met verschoven fase toe aan het directe
geluid, wat een draaiende modulatie produceert die het geluid ruimer
en dieper maakt.

87: *OVERDRIVE

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Manual

Dit effect creëert een zachte vervorming, zoals die van
vacuumbuizenversterkers.

Parameter
Manual

Waarde
100-8000 Hz

MFX Control

Toewijsbare parameters
Drive, Amp Type, Pan

Parameter
Drive

Waarde
0–127

Pan

L64–0–63R

Amp Type

SMALL,
BUILT-IN,
2-STACK,
3-STACK

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Level

0–127

Beschrijving
Bepaalt de graad van vervorming. Het
volume verandert samen met de
vervormingsgraad.
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Hier kiest u het type van
gitaarversterker.
SMALL: kleine versterker
BUILT-IN: comboversterker
2-STACK: grote 2-delige stack
3-STACK: grote 3-delige stack
Regelt de low frequency gain.Positieve
(+) waarden versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de high frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt het uitvoervolume.
Het is een goed idee om met deze
parameter het verschil in volume te
regelen tussen het signaal mét overdrive
en het signaal zonder overdrive.

88: *DISTORTION
Dit effect produceert een intensere vervorming dan overdrive.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Drive, Amp Type, Pan

Parameter
Drive

Waarde
0–127

Pan

L64–0–63R

Amp Type

SMALL,
BUILT-IN,
2-STACK,
3-STACK

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB
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Beschrijving
Bepaalt de graad van vervorming. Het
volume verandert samen met de
vervormingsgraad.
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Hier kiest u het type van
gitaarversterker.
SMALL: kleine versterker
BUILT-IN: comboversterker
2-STACK: grote 2-delige stack
3-STACK: grote 3-delige stack
Regelt de low frequency gain.Positieve
(+) waarden versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de high frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.

Rate
Depth
Resonance

Mix

Pan

Level

Beschrijving
Bepaalt de basisfrequentie van waaruit
de klank wordt gemoduleerd.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de frequentie (periode) van de
modulatie.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
0–127
Bepaalt de hoeveelheid feedback voor
de phaser.
Het effect wordt prominenter naarmate
deze waarde toeneemt.
0–127
Bepaalt volgens welke verhouding het
geluid met verschoven fase gecombineerd
wordt met het directe geluid.
L64–0–63R
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

90: *SPECTRUM
Spectrum is een soort van filter die het timbre verandert door het
signaal bij specifieke frequenties te versterken of te verzwakken. Het
lijkt op een equalizer, maar heeft 8 frequentiepunten, op vaste locaties
die het meest geschikt zijn om het geluid karakter te geven.

MFX Control
Parameter
Band1 (250Hz)
Band2 (500Hz)
Band3 (1000Hz)
Band4 (1250Hz)
Band5 (2000Hz)
Band6 (3150Hz)
Band7 (4000Hz)
Band8 (8000Hz)
Q

Toewijsbare parameters
Pan, Level

Pan

Waarde
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
-15–+15 dB
0,5, 1,0, 2,0,
4,0, 8,0
L64–0–63R

Level

0–127

Beschrijving
Regelt de 250 Hz gain.
Regelt de 500 Hz gain.
Regelt de 1000 Hz gain.
Regelt de 1250 Hz gain.
Regelt de 2000 Hz gain.
Regelt de 3150 Hz gain.
Regelt de 4000 Hz gain.
Regelt de 8000 Hz gain.
Regelt de breedte van alle 8
frequentiebanden tegelijkertijd.
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Regelt het uitvoervolume.

91: *ENHANCER
De Enhancer bepaalt de structuur van de boventonen voor de hoge
frequenties, zodat het geluid frisser en strakker wordt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Sens, Mix

Parameter
Sens

Waarde
0–127

Beschrijving
Regelt de gevoeligheid van de enhancer.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Mix

Waarde
0–127

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Level

0–127

Beschrijving
Bepaalt volgens welke verhouding de
boventonen, gegenereerd door de
enhancer, gecombineerd worden met
het directe geluid.
Regelt de low frequency gain.Positieve
(+) waarden versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de high frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt het uitvoervolume.

92: *AUTO WAH
De Auto Wah stuurt een filter aan om zo een cyclische verandering
van klankkleur te creëren.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Depth, Peak, Manual

Parameter
Filter Type

Waarde
LPF, BPF

Rate
Depth
Sens
Manual
Peak

Level

Beschrijving
Hier kiest u het type van filter.
LPF: het wah-effect wordt toegepast
over een breed frequentiebereik.
BPF: het wah-effect wordt toegepast
over een smal frequentiebereik.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de frequentie van de modulatie.
0–127
Bepaalt de diepte van de modulatie.
0–127
Regelt de gevoeligheid waarmee de
filter wordt aangestuurd.
0–127
Bepaalt vanaf welke frequentie het
effect wordt toegepast.
0–127
Bepaalt de hoeveelheid wah-effect in de
omgeving van de frequentie. Bij een
lage waarde wordt het effect toegepast
in een breed gebied rond de frequentie.
Bij een hoge waarde wordt het effect
toegepast in een smal gebied.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

Parameter
Hi Acceleration

Waarde
0–15

Lo Acceleration 0–15

High Level

0–127

Low Level

0–127

Separation

0–127

Level

0–127

94: *COMPRESSOR
De Compressor vlakt hoge signaalniveaus af en drijft zwakke signalen
op, zodat het volume gelijkgetrokken wordt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Pan, Level

Parameter
Sustain

Waarde
0–127

Attack

0–127

Pan

L64–0–63R

Post Gain
Low Gain

0, +6, +12,
+18 dB
-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Level

0–127

93: *ROTARY
Het rotary-effect simuleert het geluid van roterende luidsprekers, die
vaak bij oude elektrische orgels werden gebruikt. Omdat de beweging
van de rotors van het hoge en lage-frequentiebereik onafhankelijk
ingesteld kan worden, kunnen deze unieke modulatie kenmerken
bijna levensecht gesimuleerd worden. Dit effect is het best geschikt
voor Patches met elektrische orgelgeluiden.

MFX Control
Parameter
Hi Slow Rate
Lo Slow Rate
Hi Fast Rate
Lo Fast Rate
Speed

Toewijsbare parameters
Speed, Hi Fast Rate, Lo Fast Rate, Separation
Waarde
Beschrijving
0,05-10,00 Hz Regelt de lage snelheid (SLOW) van de
hoge-frequentierotor.
0,05-10,00 Hz Regelt de lage snelheid (SLOW) van de
lage-frequentierotor.
0,05-10,00 Hz Regelt de hoge snelheid (FAST) van de
hoge-frequentierotor.
0,05-10,00 Hz Regelt de hoge snelheid (FAST) van de
lage-frequentierotor.
SLOW, FAST De rotatiesnelheid van de lagefrequentierotor en de hogefrequentierotor gelijktijdig schakelen.
SLOW: de rotatie vertragen tot de
opgegeven snelheid (de Low Slow-/
Hi Slow-waarden).
FAST: de rotatie versnellen tot de
opgegeven snelheid (de Low Fast-/
Hi Fast-waarden).

Beschrijving
Bepaalt hoe snel de hogefrequentierotor overschakelt van de
hoge naar de lage snelheid (of
omgekeerd). Lagere waarden vereisen
langere tijden.
Bepaalt hoe snel de lage-frequentierotor
overschakelt van de hoge naar de lage
snelheid (of omgekeerd). Lagere
waarden vereisen langere tijden.
Regelt het volume van de hogefrequentierotor.
Regelt het volume van de lagefrequentierotor.
Regelt de ruimtelijke verspreiding van
het geluid.
Regelt het uitvoervolume.

Beschrijving
Bepaalt gedurende hoeveel tijd zwakke
signalen versterkt worden tot ze het
opgegeven volume bereiken.
Bepaalt de attack-tijd van een
invoergeluid.
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Regelt de output gain.
Regelt de low frequency gain.Positieve
(+) waarden versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de high frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt het uitvoervolume.

95: *LIMITER
De Limiter comprimeert signalen die een bepaald volume-niveau
overschrijden, om vervorming te voorkomen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Threshold, Release

Parameter
Threshold

Waarde
0–127

Release

0–127

Ratio

1,5:1, 2:1, 4:1,
100:1
L64–0–63R

Pan

Post Gain
Low Gain

0, +6, +12,
+18 dB
-15–+15 dB

Beschrijving
Bepaalt bij welk volume de compressie
moet beginnen.
Bepaalt hoe lang de compressie nog
blijft werken nadat het volume onder
het drempelniveau (Threshold Level) is
gezakt.
Bepaalt de compressieverhouding.
Bepaalt de stereopositie van het
uitvoergeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Regelt de output gain.
Regelt de low frequency gain.Positieve
(+) waarden versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
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Parameter
High Gain

Waarde
-15–+15 dB

Level

0–127

Beschrijving
Regelt de high frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt het uitvoervolume.

Parameter
Balance

Waarde
D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

96: *HEXA-CHO (HEXA-CHORUS)
Hexa-chorus gebruikt een 6-fasen chorus (zes lagen van chorusgeluid)
om een rijk en breed gespreid geluid te verkrijgen.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Rate
Depth
Pre Delay
Deviat

Depth
Deviation

Pan Deviation

Balance

Level

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
0–20
Pre Delay bepaalt het tijdsinterval
tussen het begin van het directe geluid
en het begin van het verwerkte geluid.
Pre Delay Deviation regelt de
verschillen in Pre Delay tussen de
verschillende chorusgeluiden.
-20– +20
Bepaalt het verschil in modulatiediepte
tussen de verschillende chorus-lagen.
De afstand tussen het begin van de
verschillende chorusgeluiden wordt
groter naarmate deze waarde toeneemt.
0–20
Bepaalt het verschil in stereopositie
tussen de chorusgeluiden. Bij een
waarde van "0" staan alle
chorusgeluiden centraal. Bij een waarde
van "20" is er tussen elk chorusgeluid
een interval van 60 t.o.v. het midden.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het chorusgeluid. Als
u hier "D100:0W" instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd en met
"D0:100W" wordt alleen het
chorusgeluid uitgestuurd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

97: *TREMOL CHO (TREMOLO CHORUS)
Tremolo Chorus is een choruseffect met toegevoegde Tremolo
(cyclische modulatie van het volume).

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Rate, Treml Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Chorus Rate
Chorus Depth
Treml Rate
Treml
Separation
Treml Phase

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
choruseffect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
choruseffect.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
tremolo-effect.
0–127
Bepaalt de spreiding van het tremoloeffect.
0–180 graden Bepaalt de spreiding van het tremoloeffect.

98: *SPACE-D
Space-D is een meervoudige chorus die een 2-fasige modulatie in
stereo toepast. Dit geeft geen compressie of modulatie, maar
produceert een transparant choruseffect.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Rate, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Rate
Depth
Phase
Low Gain

High Gain

Balance

Level

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het verwerkte geluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
0–180 graden Regelt de ruimtelijke spreiding van het
geluid.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het chorusgeluid. Als
u hier "D100:0W" instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd en met
"D0:100W" wordt alleen het
chorusgeluid uitgestuurd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

99: *STEREO CHO (STEREO CHORUS)
Dit is een stereo choruseffect. Er is in een filter voorzien, zodat u het
timbre van het chorusgeluid kunt aanpassen.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate
Depth
Phase
Low Gain
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Beschrijving
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het tremolo
chorusgeluid. Als u hier “D100:0W”
instelt, wordt enkel het directe geluid
uitgestuurd en met “D0:100W” wordt
alleen het tremolo chorusgeluid
uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

Toewijsbare parameters
Rate, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Hier kiest u het type van filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren
200-8000 Hz Bepaalt de basisfrequentie van de filter
(cutoff-requentie).
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het verwerkte geluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
0–180 graden Regelt de ruimtelijke spreiding van het
geluid.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
High Gain

Waarde
-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Bepaalt de volumebalans tussen het
directe geluid en het chorusgeluid. Als
u hier “D100:0W” instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd en met
“D0:100W” wordt alleen het
chorusgeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

100: *ST.FLANGER (STEREO FLANGER)
Dit is een stereo flanger. (De LFO heeft dezelfde fase voor links en
rechts.) Deze produceert een metaalachtige resonantie die stijgt en
daalt zoals een vliegtuig dat vertrekt of landt. Er wordt een filter
geboden, zodat u de timbre van het flangergeluid kunt aanpassen.

MFX Control
Parameter
Filter Type

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate
Depth
Phase
Feedback

Low Gain

High Gain

Balance

Level

101: *STEP FLNGR (STEP FLANGER)
Het step flanger-effect is een flanger waarbij de flanger-toonhoogte
stapsgewijs verandert.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Step Rate, Feedback, Balance

Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Rate
Depth
Feedback

Step Rate

Toewijsbare parameters
Rate, Feedback, Balance
Waarde
OFF,
LPF,
HPF

Beschrijving
Hier kiest u het type van filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren
200-8000 Hz Bepaalt de basisfrequentie van de filter
(cutoff-requentie).
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
0–180 graden Regelt de ruimtelijke spreiding van het
geluid.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
verwerkte geluid dat wordt
teruggestuurd (teruggekoppeld) naar
de input. Positieve (+) waarden sturen
het geluid terug in fase en negatieve (-)
waarden in tegenfase.
Het effect wordt prominenter naarmate
deze waarde toeneemt.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het flangergeluid. Als
u hier D100:0W instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en als u
D0:100W instelt, wordt enkel het
chorusgeluid uitgestuurd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

Phase
Low Gain

High Gain

Balance

Level

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
flangergeluid dat wordt teruggestuurd
(teruggekoppeld) naar de input. Negatieve
(-) instellingen keren de fase om.
Het effect wordt prominenter naarmate
deze waarde toeneemt.
0,10–20,00
Bepaalt de snelheid (periode) van de
Hz, note (*2) toonhoogteverandering.
De Step Rate-parameter kunt u instellen als
een nootwaarde van een tempo. Geef in dit
geval de waarde van de gewenste noot in.
0–180 graden Regelt de ruimtelijke spreiding van het
geluid.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het flangergeluid. Als
u hier “D100:0W” instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd en met
“D0:100W” wordt alleen het
chorusgeluid uitgestuurd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

102: *STEREO DLY (STEREO DELAY)
MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance

Parameter
Waarde
Feedback mode NORMAL,
CROSS

Delay Left

0,0-500,0 ms

Delay Right

0,0-500,0 ms

Phase Left

NORMAL,
INVERT

Phase Right

NORMAL,
INVERT

Feedback

-98– +98%

Beschrijving
U kunt bepalen op welke manier het
delaygeluid wordt teruggestuurd naar
het effect.
NORMAL: het linkerdelaygeluid wordt
teruggekoppeld naar de linkerdelay, en het
rechterdelaygeluid naar de rechterdelay.
CROSS: het linkerdelaygeluid wordt
teruggekoppeld naar de rechterdelay en
het rechterdelaygeluid naar de linkerdelay.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het linker delaygeluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het rechter delaygeluid hoort.
Bepaalt de fase van het linker delaygeluid.
NORMAL: de fase verandert niet.
INVERT: de fase wordt omgekeerd.
Bepaalt de fase van het rechter delaygeluid.
NORMAL: de fase verandert niet.
INVERT: de fase wordt omgekeerd.
Bepaalt het aandeel (%) van het delaygeluid
dat wordt teruggekoppeld naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase om.
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Effect-/Parameter-lijst

Parameter
HF Damp

Waarde
200–8000 Hz,
BYPASS

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde geluid wordt weggefilterd.
Als u de hoge frequenties van de feedback
niet wilt wegfilteren, kiest u hier BYPASS.
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het delaygeluid. Als u
hier “D100:0W” instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
“D0:100W” wordt alleen het
delaygeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

103: *MOD DELAY (MODULATION DELAY)
Dit effect voegt modulatie toe aan het delaygeluid, zodat u een
flangerachtig effect krijgt.
MFX Control

Delay Right

Feedback

HF Damp

Rate
Depth
Phase
Low Gain

High Gain

Balance
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Beschrijving
U kunt bepalen op welke manier het
delaygeluid wordt teruggestuurd naar
het effect.
NORMAL: het linkerdelaygeluid wordt
teruggekoppeld naar de linkerdelay, en het
rechterdelaygeluid naar de rechterdelay.
CROSS: het linkerdelaygeluid wordt
teruggekoppeld naar de rechterdelay en
het rechterdelaygeluid naar de linkerdelay.
0,0-500,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het linker delaygeluid hoort.
0,0-500,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het rechter delaygeluid hoort.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
200–8000 Hz, Bepaalt boven welke frequentie het
BYPASS
teruggekoppelde geluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid.
0–127
Bepaalt de diepte van de modulatie.
0–180 graden Regelt de ruimtelijke spreiding van het geluid.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
-15–+15 dB
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
D100:0W–
Regelt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het
modulationdelaygeluid. Als u hier
“D100:0W” instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
“D0:100W” wordt alleen het
modulation delaygeluid uitgestuurd.

Waarde
0–127

Beschrijving
Regelt het uitvoervolume.

104: *TRIPLE DLY (TRIPLE TAP DELAY)
De Triple Tap Delay produceert drie delaygeluiden; centraal, links en rechts.

MFX Control
Parameter
Dly Left

Dly Right

Dly Center

Toewijsbare parameters
Balance
Waarde
200–1000 ms,
opmerking
(*2)
200–1000 ms,
opmerking
(*2)
200–1000 ms,
note (*2)

Feedback

-98– +98%

HF Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Linkerniveau

0–127

Rechterniveau

0–127

Toewijsbare parameters
Rate, Balance

Parameter
Waarde
Feedback mode NORMAL,
CROSS

Delay Left

Parameter
Level

Centrale niveau 0–127
Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het linker delaygeluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het rechter delaygeluid hoort.
Hiermee bepaalt u het tijdsinterval
vanaf het begin van het directe geluid
tot het moment dat u het centrale
delaygeluid hoort.
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde geluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
Regelt het volume van het linker
delaygeluid.
Regelt het volume van het rechter
delaygeluid.
Regelt het volume van het centrale
delaygeluid.
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.Positieve (+) waarden
versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het delaygeluid. Als u
hier "D100:0W" instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
"D0:100W" wordt alleen het
delaygeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

De parameters Delay C, Delay L en Delay R kunt u instellen als een nootwaarde
van een tempo. Geef in dit geval de waarde van de gewenste noot in.

105: *QUAD.DELAY (QUADRUPLE TAP
DELAY)
De Quadruple Tap Delay heeft vier delays.
De stereopositie van de delaygeluiden is als volgt.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance

Parameter
Dly1 Time

Waarde
200–1000 ms,
note

Dly2 Time

200–1000 ms,
note

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het
directe geluid tot het moment dat u het
delay 1-geluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het
directe geluid tot het moment dat u het
delay 2-geluid hoort.

Effect-/Parameter-lijst

Parameter
Dly3 Time

Waarde
200–1000 ms,
note

Dly4 Time

200–1000 ms,
note

Level 1
Level 2
Level 3
Level 4
Feedback

HF Damp

Balance

Level

0–127
0–127
0–127
0–127
-98– +98%

200–8000 Hz,
BYPASS

D100:0W–
D0:100W

0–127

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het
directe geluid tot het moment dat u het
delay 3-geluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het
directe geluid tot het moment dat u het
delay 4-geluid hoort.
Regelt het volume van het delay 1-geluid.
Regelt het volume van het delay 2-geluid.
Regelt het volume van het delay 3-geluid.
Regelt het volume van het delay 4-geluid.
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde geluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het delaygeluid. Als u
hier “D100:0W” instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
“D0:100W” wordt alleen het
delaygeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

De parameters Delay 1-4 kunt u instellen als een nootwaarde van een
tempo. Geef in dit geval de waarde van de gewenste noot in.

106: *T-CTRL DLY (TIME CONTROL
DELAY)
Als de Effects MFX Control-instelling (p. 87) in Edit mode op “Delay”,
staat, kunt u de MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop gebruiken om
onmiddellijk de delay-tijd en de toonhoogte te veranderen.
Door verlenging van de delay wordt de toonhoogte verlaagd, door
verkorting wordt de toonhoogte verhoogd.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay, Balance

Parameter
Delay

Waarde
200-1000 ms

Feedback

-98– +98%

Acceleration

HF Damp

0–15

200–8000 Hz,
BYPASS

Pan

L64–0–63R

Low Gain

-15–+15 dB

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het
directe geluid tot het moment dat u het
delaygeluid hoort.
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Deze parameter bepaalt over hoeveel tijd
de Delay Time verandert van de huidige
naar een nieuw ingegeven waarde. De
wijzigingssnelheid voor de Delay Time
heeft een directe invloed op de snelheid
van de toonhoogtewijziging.
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde geluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
Bepaalt de stereopositie van het
delaygeluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Hiermee regelt u de gain van het lagefrequentiebereik.Positieve (+) waarden
versterken (boost) het lagefrequentiebereik.

Parameter
High Gain

Waarde
-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Hiermee regelt u de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Hiermee regelt u de volumebalans
tussen het directe geluid en het
delaygeluid. Als u hier “D100:0W”
instelt, wordt enkel het directe geluid
uitgestuurd en met “D0:100W” wordt
alleen het delaygeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

107: *2V PCH SFT (2 VOICE PITCH
SHIFTER)
Een Pitch Shifter verschuift de toonhoogte van het directe geluid.
Deze 2-stemmige pitch shifter bevat 2 pitch shifters en kan 2 geluiden
met verschoven toonhoogte toevoegen aan het directe geluid.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Coarse A, Coarse B

Parameter
Mode

Waarde
1, 2, 3, 4, 5

Coarse A

-24 – +12
halve tonen

Coarse B

-24 – +12
halve tonen

Fine A

-100 – +100
cent

Fine B

-100–+100
cent

Pre Delay A

0,0-500,0 ms

Pre Delay B

0,0-500,0 ms

Pan A

L64–0–63R

Pan B

L64–0–63R

Level Bal

A100:0B–
A0:100B

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Hoe hoger deze waarde, hoe trager de
respons, maar hoe stabieler de
toonhoogte.
Hiermee regelt u de toonhoogte van
Pitch Shift A in stapjes van een halve
toon (-2 – +1 octaven).
Hiermee regelt u de toonhoogte van
Pitch Shift B in stapjes van een halve
toon (-2 – +1 octaven).
Hiermee regelt u de toonhoogte van
Pitch Shift A fijn af in stapjes van 2 cents
(-100 – +100 cents).
Eén cent is 1/100 van een halve toon.
Hiermee regelt u de toonhoogte van
Pitch Shift B fijn af in stapjes van 2 cents
(-100 – +100 cents).
Eén cent is 1/100 van een halve toon.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het Pitch Shift A-geluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het Pitch Shift A-geluid hoort.
Bepaalt de stereopositie van het Pitch
Shift A-geluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Bepaalt de stereopositie van het Pitch
Shift B-geluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Regel de volumebalans tussen de Pitch
Shift A- en Pitch Shift B-geluiden.
Bij “A100:0B” wordt enkel het geluiid
van Pitch Shift A uitgestuurd; bij
“A0:100B” wordt enkel het geluid van
Pitch Shift B uitgestuurd.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het pitch shift-geluid.
Als u hier "D100:0W" instelt, wordt
enkel het directe geluid uitgestuurd en
met "D0:100W" wordt alleen het pitch
shift-geluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

139

Effect-/Parameter-lijst

108: *FBK P.SFT (FEEDBACK PITCH
SHIFTER)

Parameter
HF Damp

Waarde
200–8000 Hz,
BYPASS

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Met deze pitch shifter kunt u het pitch shift-geluid terugkoppelen naar
het effect.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance, Coarse, Feedback

Parameter
Mode

Waarde
1, 2, 3, 4, 5

Coarse

-24 – +12
halve tonen

Fine

-100–+100
cent

Pre Delay

0,0-500,0 ms

Feedback

-98– +98%

Pan

Low Gain

L64–0–63R

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Hoe hoger deze waarde, hoe trager de
respons, maar hoe stabieler de
toonhoogte.
Bepaalt de toonhoogte van het pitch
shift-geluid in stapjes van een halve
toon (-2 – +1 octaven).
Hiermee regelt u de toonhoogte van het
pitch shift-geluid fijn af in stapjes van 2
cents (één cent is 1/100 van een halve
toon).
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het pitch shift-geluid hoort.
Bepaalt het aandeel (%) van het verwerkte
geluid dat wordt teruggestuurd
(teruggekoppeld) naar de input. Negatieve
(-) instellingen keren de fase om.
Bepaalt de stereopositie van het pitch
shift-geluid. L64 is helemaal links, 0 is
het midden en 63R is geheel rechts.
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik.Positieve (+) waarden
versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het pitch shift-geluid.
Als u hier "D100:0W" instelt, wordt
enkel het directe geluid uitgestuurd en
met "D0:100W" wordt alleen het pitch
shift-geluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

110: *GATE REV (GATED REVERB)
Gate Reverb is een speciaal type van reverb waarin het galmgeluid
wordt weggefilterd vóór z'n natuurlijke lengte.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Balance

Parameter
Type

Waarde
NORMAL,
REVERSE,
SWEEP1,
SWEEP2

Pre Delay

0,0–100,0 ms

Time

5-500 ms

Low Gain

-15–+15 dB

High Gain

-15–+15 dB

Balance

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

109: *REVERB
Het reverbeffect voegt galm toe aan het geluid, om een akoestische
ruimte te simuleren.

MFX Control
Parameter
Type

Toewijsbare parameters
Time, Type, Balance
Waarde
ROOM1,
ROOM2,
STAGE1,
STAGE2,
HALL1,
HALL2

Pre Delay

0,0–100,0 ms

Time

0–127
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Beschrijving
Hier kiest u het type van reverbeffect.
ROOM1: dichte reverb met korte
decay
ROOM2: dunne reverb met korte
decay
STAGE1: reverb met veel late
weergalmingen
STAGE2: reverb met sterke vroege
weerkaatsingen
HALL1: reverb met heldere
weergalming
HALL2: reverb met rijke
weergalming
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het reverbgeluid hoort.
Bepaalt de tijdsduur van de
weergalming.

Beschrijving
Bepaalt boven welke frequentie het
galmgeluid wordt weggefilterd. Indien
de frequentie lager wordt ingesteld, zal
er meer van de hoge frequenties worden
weggefilterd, hetgeen in een zachtere en
gedemptere weerkaatsing resulteert.
Als u niet wil dat de hoge frequenties
worden weggefilterd, stel deze
parameter dan in op BYPASS.
Regelt de gain van het lagefrequentiebereik. Positieve (+) waarden
versterken (boost) het lagefrequentiebereik.
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het reverbgeluid. Als u
hier "D100:0W" instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
"D0:100W" wordt alleen het
reverbgeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

Beschrijving
Hier kiest u het type van reverb.
NORMAL: conventionele gate reverb
REVERSE: omgekeerde reverb
SWEEP1: galmgeluid beweegt van
rechts naar links
SWEEP2: galmgeluid beweegt van
links naar rechts
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het reverbgeluid hoort.
Bepaalt het tijdsinterval van wanneer u
de reverb hoort tot wanneer hij
verdwijnt.
Regelt de low frequency gain.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het lage-frequentiebereik.
Regelt de gain van het hogefrequentiebereik.
Positieve (+) waarden versterken
(boost) het hoge-frequentiebereik.
Regelt de volumebalans tussen het
directe geluid en het reverbgeluid. Als u
hier "D100:0W" instelt, wordt enkel het
directe geluid uitgestuurd en met
"D0:100W" wordt alleen het
reverbgeluid uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

Effect-/Parameter-lijst

111: *OVDRV→CHO (OVERDRIVE→
CHORUS)

113: *OVDRV→DLY (OVERDRIVE→
DELAY)

Dit effect schakelt een overdrive en een chorus in serie.

Dit effect schakelt een overdrive en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Chorus Rate, OD Drive

MFX Control

Toewijsbare parameters
Delay Bal, OD Drive

Parameter
OD Drive

Waarde
0–127

Parameter
OD Drive

Waarde
0–127

OD Pan

L64–0–63R

Delay Time

0,0-500,0 ms

OD Pan

Chorus PreDly

Chorus Rate
Chorus Depth
Chorus Bal

Level

Beschrijving
Bepaalt de vervormingsgraad van de
overdrive. Het volume verandert samen
met de vervormingsgraad.
L64–0–63R
Bepaalt de stereopositie van het
overdrive-geluid. L64 is helemaal links,
0 is het midden en 63R is geheel rechts.
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
choruseffect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
choruseffect.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
overdrive-geluid dat door de chorus
wordt gestuurd en het overdrive-geluid
dat niet door de chorus wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het overdrive-geluid uitgestuurd.
Als u hier “D0:100W” instelt, wordt
enkel het overdrivegeluid uitgestuurd,
dat door de chorus is gepasseerd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

112: *OVDRV→FLN
(OVERDRIVE→FLANGER)
Dit effect schakelt een overdrive en een flanger in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Flngr Bal, Flngr Rate, OD Drive

Parameter
OD Drive

Waarde
0–127

OD Pan

Flngr PreDly

Flngr Rate
Flngr Depth
Flngr Fbk

Flngr Bal

Level

Beschrijving
Bepaalt de vervormingsgraad van de
overdrive. Het volume verandert samen
met de vervormingsgraad.
L64–0–63R
Bepaalt de stereopositie van het
overdrive-geluid. L64 is helemaal links,
0 is het midden en 63R is geheel rechts.
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
flanger-effect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
flanger-effect.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
flangergeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-) instellingen
keren de fase om.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
overdrive-geluid dat door de flanger
wordt gestuurd en het overdrive-geluid
dat niet door de flanger wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het overdrive-geluid uitgestuurd.
Als u hier “D0:100W” instelt, wordt
enkel het overdrivegeluid uitgestuurd,
dat door de flanger is gepasseerd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

Delay Feedback -98– +98%

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Bepaalt de vervormingsgraad van de
overdrive. Het volume verandert samen
met de vervormingsgraad.
Bepaalt de stereopositie van het
overdrive-geluid. L64 is helemaal links,
0 is het midden en 63R is geheel rechts.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het delaygeluid hoort.
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde delaygeluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
Bepaalt de volumebalans tussen het
overdrive-geluid dat door de delay
wordt gestuurd en het overdrive-geluid
dat niet door de delay wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het overdrive-geluid uitgestuurd.
Als u hier “D0:100W” instelt, wordt
enkel het overdrive-geluid uitgestuurd,
dat door de delay is gepasseerd.
Regelt het uitvoervolume.

114: *DIST→CHO (DISTORTION→
CHORUS)
Dit effect schakelt een distortion en een chorus in serie. De parameters
zijn in wezen dezelfde als voor “111: OD→CHORUS”, met
uitzondering van de volgende twee.
OD Drive→Dst Drive (Bepaalt de hoeveelheid vervorming.)
OD Pan→Dist Pan (Bepaalt de stereo-positie van het distortion-geluid.)

115: *DIST→FLNGR (DISTORTION→
FLANGER)
Dit effect schakelt een distortion en een flanger in serie. De parameters
zijn in wezen hetzelfde als in “112: OD→FLANGER”, met
uitzondering van de volgende twee.
OD Drive→Dst Drive (Bepaalt de hoeveelheid vervorming.)
OD Pan→Dist Pan (Bepaalt de stereopositie van het distortion-geluid.)

116: *DIST→DELAY (DISTORTION→
DELAY)
Dit effect schakelt een distortion en een delay in serie. De parameters
zijn in wezen hetzelfde als in “113: OD→DELAY”, met uitzondering
van de volgende twee.
OD Drive
→Dst Drive (Bepaalt de hoeveelheid vervorming.)
OD Pan
→Dist Pan (Bepaalt de stereopositie van het
distortion-geluid.)
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117: *ENH→CHORUS (ENHANCER→
CHORUS)
Dit effect schakelt een enhancer en een chorus in serie.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Chorus Rate, Enhancer Sens

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Chorus PreDly

Chorus Rate
Chorus Depth
Chorus Bal

Level

Beschrijving
Regelt de gevoeligheid van de enhancer.
Bepaalt volgens welke verhouding de
boventonen, gegenereerd door de
enhancer, gecombineerd worden met
het directe geluid.
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
choruseffect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
choruseffect.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
enhancer-geluid dat door de chorus
wordt gestuurd en het enhancer-geluid
dat niet door de chorus wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het enhancer-geluid uitgestuurd.
Als u hier “D0:100W” instelt, wordt
enkel het enhancer-geluid uitgestuurd,
dat door de chorus is gepasseerd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

118: *ENH→FLANGR (ENHANCER→
CHORUS)
Dit effect schakelt een enhancer en een flanger in serie.
MFX Control

Toewijsbare parameters
Flngr Bal, Flngr Rate, Enhancer Sens

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Flngr PreDly

Flngr Rate
Flngr Depth
Flngr Fbk

Flngr Bal

Level

Beschrijving
Regelt de gevoeligheid van de enhancer.
Bepaalt volgens welke verhouding de
boventonen, gegenereerd door de enhancer,
gecombineerd worden met het directe geluid.
0,0–100,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
flanger-effect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
flanger-effect.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
flangergeluid dat wordt teruggekoppeld
naar het effect. Negatieve (-) instellingen
keren de fase om.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
enhancer-geluid dat door de flanger
wordt gestuurd en het enhancer-geluid
dat niet door de flanger wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het enhancer-geluid uitgestuurd.
Als u hier “D0:100W” instelt, wordt
enkel het enhancer-geluid uitgestuurd
dat door de flanger is gepasseerd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

119: *ENH→DELAY (ENHANCER→
DELAY)
Dit effect schakelt een enhancer en een delay in serie.
MFX Control
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Toewijsbare parameters
Delay Bal, Enhancer Sens

Parameter
Enhancer Sens
Enhancer Mix

Waarde
0–127
0–127

Delay Time

0,0-500,0 ms

Delay Feedback -98 – +98%

Delay HF
Damp

200–8000 Hz,
BYPASS

Delay Bal

D100:0W–
D0:100W

Level

0–127

Beschrijving
Regelt de gevoeligheid van de enhancer.
Bepaalt volgens welke verhouding de
boventonen, gegenereerd door de
enhancer, gecombineerd worden met
het directe geluid.
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het delaygeluid hoort.
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar de delay-input. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Bepaalt boven welke frequentie het
teruggekoppelde delaygeluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de delay feedback niet wilt
wegfilteren, kiest u hier BYPASS.
Bepaalt de volumebalans tussen het
enhancer-geluid dat door de delay
wordt gestuurd en het enhancer-geluid
dat niet door de delay wordt gestuurd.
Als u hier “D100:0W” instelt, wordt
enkel het enhancer-geluid uitgestuurd.
Als u hier "D0:100W" instelt, wordt
enkel het enhancergeluid dat door de
delay is gepasseerd, uitgestuurd.
Regelt het uitvoervolume.

120: *CHO→DELAY (CHORUS→DELAY)
Dit effect schakelt een chorus en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Delay Bal

Parameter
Chorus PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
Chorus Rate
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
choruseffect.
Chorus Depth
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
choruseffect.
Chorus Bal
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het chorusgeluid. Als
u hier "D100:0W" instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd. Als u
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid uitgestuurd.
Delay Time
0,0-500,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het delaygeluid hoort.
Delay Feedback -98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar de Delay-invoer. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Delay HF
200–8000 Hz, Bepaalt boven welke frequentie het
Damp
BYPASS
teruggekoppelde delaygeluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de feedback niet wilt wegfilteren,
kiest u hier BYPASS.
Delay Bal
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
chorusgeluid dat door de delay wordt
gestuurd en het chorusgeluid dat niet
door de delay wordt gestuurd. Als u
hier "D100:0W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid uitgestuurd. Als u hier
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid dat door de delay is
gepasseerd, uitgestuurd.
Level
0–127
Regelt het uitvoervolume.

Effect-/Parameter-lijst

121: *FLANGR→DLY (FLANGER→DELAY)
Dit effect schakelt een flanger en een delay in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Flngr Bal, Delay Bal

Parameter
Flngr PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
Flngr Rate
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
flanger-effect.
Flngr Depth
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
flanger-effect.
Flngr Fbk
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
flangergeluid dat wordt
teruggekoppeld naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Flngr Bal
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het flangergeluid. Als
u hier "D100:0W" instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd. Als u
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
flangergeluid.
Delay Time
0,0-500,0 ms Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het delaygeluid hoort.
Delay Feedback -98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
delaygeluid dat wordt teruggekoppeld
naar de Delay-invoer. Negatieve (-)
instellingen keren de fase om.
Delay HF
200–8000 Hz, Bepaalt boven welke frequentie het
Damp
BYPASS
teruggekoppelde delaygeluid wordt
weggefilterd. Als u de hoge frequenties
van de delay feedback niet wilt
wegfilteren, kiest u hier BYPASS.
Delay Bal
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
flangergeluid dat door de delay wordt
gestuurd en het flangergeluid dat niet
door de delay wordt gestuurd. Als u
hier "D100:0W" instelt, wordt enkel het
flangergeluid uitgestuurd. Als u hier
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
flangergeluid dat door de delay is
gepasseerd, uitgestuurd.
Level
0–127
Regelt het uitvoervolume.

122: *CHO→FLANGR (CHORUS→
FLANGER)
Dit effect schakelt een chorus en een flanger in serie.

MFX Control

Toewijsbare parameters
Chorus Bal, Flngr Bal, Chorus Rate, Flngr Rate

Parameter
Chorus PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Chorus Rate
Chorus Depth
Chorus Bal

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het chorusgeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
choruseffect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
choruseffect.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
directe geluid en het chorusgeluid. Als
u hier "D100:0W" instelt, wordt enkel
het directe geluid uitgestuurd. Als u
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid uitgestuurd.

Parameter
Flngr PreDly

Waarde
0,0–100,0 ms

Beschrijving
Bepaalt het tijdsinterval vanaf het begin
van het directe geluid tot het moment
dat u het flangergeluid hoort.
0,05-10,00 Hz Bepaalt de modulatiesnelheid van het
flanger-effect.
0–127
Bepaalt de modulatiediepte van het
flanger-effect.
-98– +98%
Bepaalt het aandeel (%) van het
flangergeluid dat wordt
teruggekoppeld naar het effect.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
D100:0W–
Bepaalt de volumebalans tussen het
D0:100W
chorusgeluid en het chorusgeluid dat
door de flanger is gepasseerd. Als u hier
"D100:0W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid uitgestuurd. Als u
"D0:100W" instelt, wordt enkel het
chorusgeluid dat door de Flanger
passeert, uitgestuurd.
0–127
Regelt het uitvoervolume.

Flngr Rate
Flngr Depth
Flngr Fbk

Flngr Bal

Level

123: *CHORUS/DLY (CHORUS/DELAY)
Dit effect schakelt een chorus en een delay in parallel. De parameters
zijn dezelfde als voor “120: CHORUS→DELAY.” De parameter "Delay
Bal" regelt echter de volumebalans tussen het directe geluid en het
delaygeluid.

124: *FLANGR/DLY (FLANGER/DELAY)
Dit effect schakelt een flanger en een delay in parallel. De parameters
zijn dezelfde als voor “121: FLANGER→DELAY.” De parameter
"Delay Bal" bepaalt echter de volumebalans tussen het directe geluid
en het delaygeluid.

125: *CHO/FLNGR (CHORUS/FLANGER)
Dit effect schakelt een chorus en een flanger in parallel. De parameters
zijn dezelfde als voor “122: CHORUS→FLANGER.” De parameter
"Flg Bal" bepaalt echter de volumebalans tussen het directe geluid en
het flangergeluid.

note (1):
(Triool van vierenzestigste noten),

(Achtste noot),
(Kwartnoot),

(Triool van achtste noten),
(Triool van kwartnoten),

(Triool van halve noten),

(Triool van hele noten),

(Gepuncteerde zestiende noot),

(Gepuncteerde achtste noot),
(Gepuncteerde kwartnoot),

(Gepuncteerde halve noot),

(Triool van dubbele noten),

(Triool van tweeëndertigste noten ),

(Gepuncteerde tweeëndertigste noot),

(Triool van zestiende noten),

(Tweeëndertigste noot),
(Zestiende noot),

(Vierenzestigste noot),

(Halve noot),

(Hele noot),

(Gepuncteerde hele noot),

(Dubbele noot)

note (2):
(Zestiende noot),

(Triool van achtste noten),

(Half-note triplet),

(Triool van halve noten),

(Gepuncteerde zestiende noot),
(Kwartnoot),

(Achtste noot),

(Triool van halve noten),

(Gepuncteerde kwartnoot), (Halve noot),
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Chorus-parameter
De Chorus-effectunit van de RD-700SX kan ook worden gebruikt als
een stereo delay-unit.

0: OFF
Chorus noch Delay worden gebruikt.

1: CHORUS
Parameter
Filter Type

Waarde
OFF, LPF,
HPF

Cutoff Freq
Pre Delay

Rate Mode
Rate (Hz)
Rate (
Depth
Phase
Feedback

)

Beschrijving
Type filter.
OFF: er wordt geen filter gebruikt.
LPF: het frequentiebereik boven de
cutoff-frequentie wegfilteren.
HPF: het frequentiebereik onder de
cutoff-frequentie wegfilteren.
200-8000 Hz Basisfrequentie van het filter
0,0–100,0 ms Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Hz, note
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
0,05-10,00 Hz Modulatiefrequentie (Hz)
note (*)
Modulatiefrequentie (note)
0–127
0-180 deg
0–127

Diepte van de modulatie.
Ruimtelijke verdeling van het geluid
Past de hoeveelheid chorusgeluid aan dat
terug naar het effect wordt gestuurd.

2: DELAY
Parameter
Delay L Mode

Waarde
ms, note

Delay L (ms)

0-1000 ms

Delay L (
Delay R Mode
Delay R (ms)

)

note (*)
ms, note
0-1000 ms
note (*)

Delay R (
)
Delay C Mode
ms, note
Delay C (ms)
0-1000 ms
note (*)
Delay C (
)
Center Feedbak -98–+98 %

HF Damp

200-8000
Hz,
BYPASS

Linkerniveau
0–127
Rechterniveau
0–127
Centrale niveau 0–127
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Beschrijving
Wanneer dit op “note” staat, wordt het
effect gesynchroniseerd met het tempo.
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (Hz)
Past de tijd aan tot het delaygeluid
hoorbaar is (note)
Instellingen van de Delay R
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay L.
Instellingen van de Delay C
De parameters zijn dezelfde als voor de
Delay L.
Past de proportie van het delaygeluid aan,
dat naar het effect wordt teruggestuurd.
Negatieve (-) instellingen keren de fase
om.
Past de frequentie waarboven het geluid,
dat naar het effect wordt teruggestuurd,
weggefilterd zal worden aan. Als u de
hoge frequenties niet wilt wegfilteren, zet
u deze parameter op BYPASS
Volume van elk delaygeluid
Volume van elk delaygeluid
Volume van elk delaygeluid

3: GM2 CHORUS
Parameter
Pre-LPF

Waarde
0–7

Level
Feedback

0–127
0–127

Delay

0–127

Rate
Depth
Send To
Reverb

0–127
0–127
0–127

Beschrijving
Zwakt de hoge frequenties af van het
geluid dat naar de chorus gaat.
Hogere waarden zullen de hoge
frequenties meer afzwakken.
Volume van het chorusgeluid
Past de hoeveelheid chorusgeluid aan dat
terug naar het effect wordt gestuurd.
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het chorusgeluid
hoorbaar wordt.
Frequentie van de modulatie.
Diepte van de modulatie.
Past de hoeveelheid chorusgeluid aan dat
naar de reverb zal worden gestuurd.

note (*):
fig.MFX-note2e

(Triool van vierenzestigste noten),

(Achtste noot),
(Kwartnoot),

(Triool van achtste noten),
(Triool van kwartnoten),

(Triool van halve noten),

(Triool van hele noten),

(Gepuncteerde zestiende noot),

(Gepuncteerde achtste noot),
(Gepuncteerde kwartnoot),

(Gepuncteerde halve noot),

(Triool van dubbele noten),

(Triool van tweeëndertigste noten ),

(Gepuncteerde tweeëndertigste noot),

(Triool van zestiende noten),

(Tweeëndertigste noot),
(Zestiende noot),

(Vierenzestigste noot),

(Halve noot),

(Hele noot),

(Gepuncteerde hele noot),

(Dubbele noot)

Effect-/Parameter-lijst

Reverb-parameter
Met deze instellingen kunt u het gewenste type reverb en de
eigenschappen ervan selecteren.

Parameter
HF
DampFreq

Waarde
4000 Hz-12,5
kHz

HF Damp
Gain

-36–0 dB

0: OFF
Reverb wordt niet
gebruikt.

3: SRV HALL
Dit simuleert de typische akoestische weerkaatsingen van een
concertzaal.
De parameters zijn dezelfde als voor “2: SRV_ROOM.”

1: REVERB
Normale reverb
Parameter
Type

Time

HF Damp

Delay
Feedback

Waarde
ROOM1,
ROOM2,
STAGE1,
STAGE2,
HALL1,
HALL2,
DELAY,
PANDELAY

0–127

200–8000 Hz,
BYPASS

0–127

Beschrijving
Type Reverb/Delay.
ROOM1: korte reverb met hoge
dichtheid
ROOM2: korte reverb met lage
dichtheid
STAGE1: reverb met veel late galm
STAGE2: reverb met sterke vroege
weerkaatsingen
HALL1: zeer helder klinkende reverb
HALL2: rijke reverb
DELAY: conventioneel Delay-effect
PAN-DELAY: delayeffect met echo’s die
naar links en rechts pannen
Tijdsduur van het reverbeffect.(Bij type:
ROOM1-HALL2)
Tijdsduur van de Delay(Bij type: DELAY,
PAN-DELAY)
Past de frequentie aan waarboven de hogefrequentie-inhoud van het reverbgeluid
wordt onderdrukt of “damped”. Als u de
hoge frequenties niet wilt onderdrukken,
zet u deze parameter op BYPASS
Past de hoeveelheid delay-feedback aan
wanneer de instelling Type op DELAY of
PAN-DELAY staat.

2: SRV ROOM
Dit simuleert de typische akoestische weerkaatsingen van een kamer.
Parameter
Pre Delay

Waarde
0,0–100,0 ms

Time
Size
High Cut

0–127
1–8
160 Hz–12,5
kHz,
BYPASS

Density
Diffusion

0–127
0–127

LF Damp
Freq

50-4000 Hz

LF Damp
Gain

-36–0 dB

Beschrijving
Past de frequentie aan waarboven de hoge
frequenties van het reverbgeluid worden
gereduceerd of “damped”.
Stelt de hoeveelheid demping in die wordt
toegepast op het frequentiebereik
geselecteerd met HF Damp. Met een
instelling "0" zullen de hoge frequenties
van de reverb niet worden gereduceerd.

Beschrijving
Past de duur van de delay aan vanaf het
directe geluid totdat het reverbgeluid
hoorbaar wordt.
Tijdsduur van het reverbeffect.
Grootte van de gesimuleerde kamer of zaal
Hiermee bepaalt u boven welke frequentie
de hoge frequenties van de reverb
onderdrukt worden. Als u de hoge
frequenties niet wilt onderdrukken, zet u
deze parameter op BYPASS
Dichtheid van de reverb
Bepaalt de verandering in de dichtheid
van de reverb in functie van de tijd. Hoe
hoger de waarde, hoe meer de dichtheid
toeneemt met de tijd. (Het effect van deze
instelling is het meest uitgesproken bij
lange reverb-tijden.)
Stelt de frequentie in waaronder de lage
frequenties van het reverbgeluid worden
gereduceerd of “damped”.
Stelt de hoeveelheid demping in die wordt
toegepast op het frequentiebereik
geselecteerd met LF Damp. Met een
instelling "0" zullen de lage frequenties
van de reverb niet gereduceerd worden.

4: SRV PLATE
Dit simuleert een galmplaat, een populair soort artificieel
galmapparaat dat zijn geluid produceert door het vibreren van een
metalen plaat
De parameters zijn dezelfde als voor “2: SRV_ROOM.”

5: GM2 REVERB
GM2 Reverb
Parameter
Character

Waarde
0–7

Pre-LPF

0–7

Level
Time
Delay
Feedback

0–127
0–127
0–127

Beschrijving
Type Reverb
0–5: reverb
6, 7: delay
Zwakt het hoge-frequentiebereik af van
het geluid dat naar de reverb gaat.
Hogere waarden zullen de hoge
frequenties meer afzwakken.
Outputniveau van de galm
Tijdsduur van het reverbeffect.
Regelt de hoeveelheid delaygeluid dat
wordt teruggestuurd naar het effect
wanneer de Reverb Character-instelling 6
of 7 bedraagt.

6: CATHEDRAL
Simuleert het soort galm dat te horen is in kerken en andere plaatsen
met harde muren
Parameter
Pre LPF

Waarde
0–7

Level
Time

0–127
0–127

Beschrijving
Zwakt het hoge-frequentiebereik af van
het geluid dat naar de reverb gaat.
Hogere waarden zullen de hoge
frequenties meer afzwakken.
Outputniveau van de galm
Tijdsduur van het reverbeffect.
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Lijst van de Tones
MSB: Bank Select MSB (Control Number: 0)
LSB: Bank Select LSB (Control Number: 32)
PC: Program Change

[PIANO]
Nr.

Tone-naam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Superior Grd
X-Ultimate
Grand RD
Dark Ballad
X-Pure Grand
Mellow Piano
Bright Grand
X-PureMellow
Superior Str
Superior Pd1
Superior Pd2
Hybrid Grd 1
Hybrid Grd 2
600 Grand
Dynamic Grd
Rock Piano 1
Rock Piano 2
Honky-tonk
SuperiorMono
GrandRD Mono

[CLAV/MALLET]
MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

[E.PIANO]
Nr.

Tone-naam

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

SX E.Piano 1
Stage Phazer
Hit EP
60’sE.Piano1
60’sE.Piano2
Phaser EP
StageCabinet
NY E.Piano
SX E.Piano 2
FM E.Piano
60’sE.Piano3
70’s E.Piano
Psycho EP
EP Belle
D-50 E.Piano
Pro Stage
Vintage EP 1
Vintage EP 2
S.A.E.P.
Hard 60’s EP
E.Grand
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MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nr.

Tone-naam

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Funky D
SX Clavi
Clav 1
Clav 2
Phase Clav
WahWah Clav
Cutter Clavi
D6 Clavi
Natural Hps.
Harpsi+Str
NaturalC.Hps
St.Harpsichd
Celesta
Vibrations
Vibraphone
Marimba
Morning Lite
Ballad Bells
Chime Bells
MusicBox Pad
Islands Mlt

[STRINGS]

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

[ORGAN]
Nr.

Tone-naam

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

TW-Organ 1
TW-Organ 2
TW-Organ 3
TW-Organ 4
TW-Organ 5
TW-Organ 6
TW-Organ 7
TW-Organ 8
TW-Organ 9
TW-Organ 10
X Perc Organ
Rock Organ
Zepix Organ
Gospel Spin
Mellow Bars
Perc.Organ 1
FullDraw Org
Full Stops
British B
Perc.Organ 2
Perc. B
60’s Organ
Surf’s Up!
R&B Organ
Rocker Spin
Purple Spin
Massive Pipe
Mid Pipe Org
Theater Org
ParisRomance

MSB LSB PC
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67
67

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

No. Tone Name
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

SX Strings 1
Studio Sect.
Staccato VS
Full Strings
SX Strings 2
Warm Strings
X StrSection
2-way Sect.
Stringz 101
Biggie Bows
OrchestraPad
Orch & Horns
Soft Orch
ChmbrStrings
Ending Scene
Str Quartet
Pizzicato
Machine Str
JP Strings 1
JP Strings 2
SynthStrings
OB Slow Str

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[PAD]
Nr.

Tone-naam

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

Soft Pad
Silky Way
Lunar Strngs
Nu Epic Pad
Strings Pad
Mashy Scene
Side Band X
R&B SoftPad
Glass Organ
Evolution X
Whisper Pad
Combination
HumanKindnes
StellarTreck
Jupiter-X
Mash Pad
InfinitePhsr
Flange Dream
Morph Filter
Jupiter 2005

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lijst van de Tones

[GTR/BASS]
Nr.

Tone-naam

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

NaturalNylon
Dyna Nylon
Nylon Guitar
Steel Gtr
Steel Away
12str Gtr
Jz Gtr Hall
Clear Guitar
JC Strat
DistGt Mt
Blusey OD
Touch Drive
Punker
SX Ac.Bass
SX Upright
FingerMaster
Chorus Bass
Pick Bass
Slap Bass
SX Fretnot
RichFretless
All Round Bs
Return2Base!
Rubber Bass
Virtual RnBs
Punch MG
Garage Bass
Smooth Bass
MG Bass
101 Bass
Poly Bass
Synth Bass
Gashed Bass
Vox Bass
Bass+RideCym
Pearly Harp
Sitar 1
Sitar 2

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

[BRASS/WINDS]
Nr.

Tone-naam

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

R&R Brass
VoyagerBrass
StackTp Sect
Oct Brass
FullSt Brass
Wood Symphny
Bigband Sax
Biggie Brass
ChamberWinds
Soprano Sax
Alto Sax
Tenor Sax
Honker Bari
Flute
Oboe
Pan Pipes
Bend SynBrs
Saw Brass

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nr.

Tone-naam

191
192
193
194
195
196

Jump For KY
X-Saw Brass
JP8000 Brass
Silky JP
Afro Horns
Triumph Brs

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87

71
71
71
71
71
71

19
20
21
22
23
24

[VOICE/SYNTH]
Nr.

Tone-naam

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Jazz Scat
Morning Star
Aerial Choir
Angelique
Aah Vox
Beauty Vox
Choir Aahs
Jazz Doos
Female Aahs
Gospel Oohs
Galactic SX
Synth Stack
Power Stack
Oct Unison
Trancy Synth
SideBandBell
Saw Lead 1
Saw Lead 2
Square Lead
Sweep Lead
SuperSawSlow
Jupiter Lead

MSB LSB PC
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87
87

72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[RHY/GM2]
Nr.

Tone-naam

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

SX Pop Kit
SX Rock Kit
SX Jazz Kit
SX R&B Kit
SX House Kit
GM2 STANDARD
GM2 ROOM
GM2 POWER
GM2 ELECTRIC
GM2 ANALOG
GM2 JAZZ
GM2 BRUSH
GM2 ORCHSTRA
GM2 SFX
Piano 1
Piano 1w
European Pf
Piano 2
Piano 2w
Piano 3
Piano 3w
Honky-tonk
Honky-tonk 2
E.Piano 1
St.Soft EP

MSB LSB PC
86
86
86
86
86
120
120
120
120
120
120
120
120
120
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

64
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1

1
2
3
4
5
1
9
17
25
26
33
41
49
57
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Nr.

Tone-naam

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305

FM+SA EP
60’s E.Piano
E.Piano 2
Detuned EP 2
St.FM EP
EP Legend
EP Phase
Harpsichord
Coupled Hps.
Harpsi.w
Harpsi.o
Clav.
Pulse Clav
Celesta
Glockenspiel
Music Box
Vibraphone
Vibraphone w
Marimba
Marimba w
Xylophone
Tubular-bell
Church Bell
Carillon
Santur
Organ 1
Trem. Organ
60’s Organ 1
70’s E.Organ
Organ 2
Chorus Or.2
Perc. Organ
Organ 3
Church Org.1
Church Org.2
Church Org.3
Reed Organ
Puff Organ
Accordion Fr
Accordion It
Harmonica
Bandoneon
Nylon-str.Gt
Ukulele
Nylon Gt.o
Nylon Gt.2
Steel-str.Gt
12-str.Gt
Mandolin
Steel + Body
Jazz Gt.
Pedal Steel
Clean Gt.
Chorus Gt.
Mid Tone GTR
Muted Gt.
Funk Pop
Funk Gt.2
Jazz Man
Overdrive Gt
Guitar Pinch
DistortionGt

MSB LSB PC
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

2
3
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
0
0
1
2
3
0
1
2
0
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
0
1
2
0
1
2
3
0
1
0

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
10
11
12
12
13
13
14
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
19
20
20
20
21
21
22
22
23
24
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
30
30
31
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Lijst van de Tones

Nr.

Tone-naam

306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

Feedback Gt.
Dist Rtm GTR
Gt.Harmonics
Gt. Feedback
Acoustic Bs.
Fingered Bs.
Finger Slap
Picked Bass
Fretless Bs.
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Synth Bass 1
SynthBass101
Acid Bass
Clavi Bass
Hammer
Synth Bass 2
Beef FM Bass
RubberBass 2
Attack Pulse
Violin
Slow Violin
Viola
Cello
Contrabass
Tremolo Str
PizzicatoStr
Harp
Yang Qin
Timpani
Orche str
Orchestra
60s Strings
Slow Strings
Syn.Strings1
Syn.Strings3
Syn.Strings2
Choir Aahs
Chorus Aahs
Voice Oohs
Humming
SynVox
Analog Voice
OrchestraHit
Bass Hit
6th Hit
Euro Hit
Trumpet
Dark Trumpet
Trombone
Trombone 2
Bright Tb
Tuba
MutedTrumpet
MuteTrumpet2
French Horns
Fr.Horn 2
Brass 1
Brass 2
Synth Brass1
Pro Brass
Oct SynBrass
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MSB LSB PC
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2
3
0
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2

31
31
32
32
33
34
34
35
36
37
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
47
48
49
49
49
50
51
51
52
53
53
54
54
55
55
56
56
56
56
57
57
58
58
58
59
60
60
61
61
62
62
63
63
63

Nr.

Tone-naam

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Jump Brass
Synth Brass2
SynBrass sfz
Velo Brass 1
Soprano Sax
Alto Sax
Tenor Sax
Baritone Sax
Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
Piccolo
Flute
Recorder
Pan Flute
Bottle Blow
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Square Wave
MG Square
2600 Sine
Saw Wave
OB2 Saw
Doctor Solo
Natural Lead
SequencedSaw
Syn.Calliope
Chiffer Lead
Charang
Wire Lead
Solo Vox
5th Saw Wave
Bass & Lead
Delayed Lead
Fantasia
Warm Pad
Sine Pad
Polysynth
Space Voice
Itopia
Bowed Glass
Metal Pad
Halo Pad
Sweep Pad
Ice Rain
Soundtrack
Crystal
Syn Mallet
Atmosphere
Brightness
Goblin
Echo Drops
Echo Bell
Echo Pan
Star Theme
Sitar
Sitar 2
Banjo
Shamisen
Koto

MSB LSB PC
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

3
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
3
4
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
1
0
0
0

63
64
64
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
81
82
82
82
82
82
83
84
85
85
86
87
88
88
89
90
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
99
100
101
102
103
103
103
104
105
105
106
107
108

Nr.

Tone-naam

430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488

Taisho Koto
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai
Tinkle Bell
Agogo
Steel Drums
Woodblock
Castanets
Taiko
Concert BD
Melo. Tom 1
Melo. Tom 2
Synth Drum
808 Tom
Elec Perc
Reverse Cym.
Gt.FretNoise
Gt.Cut Noise
String Slap
Breath Noise
Fl.Key Click
Seashore
Rain
Thunder
Wind
Stream
Bubble
Bird
Dog
Horse-Gallop
Bird 2
Telephone 1
Telephone 2
DoorCreaking
Door
Scratch
Wind Chimes
Helicopter
Car-Engine
Car-Stop
Car-Pass
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Starship
Burst Noise
Applause
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps
Gun Shot
Machine Gun
Lasergun
Explosion

MSB LSB PC
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
2
0
0
1
2
0
1
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3

108
109
110
111
112
113
114
115
116
116
117
117
118
118
119
119
119
120
121
121
121
122
122
123
123
123
123
123
123
124
124
124
124
125
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128

Lijst van de ritmepatronen
* [EXC]: weerklinkt niet samen met andere percussie-instrumenten van hetzelfde nummer.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88
89

90

91
92
93
94
95
C7 96

97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
C8 108

SX Pop Kit

SX Rock Kit

SX Jazz Kit

SX R&B Kit

SX House Kit

Rock Kick
Pop Kick
Analog Kick 1
Hush Kick
Pop CHH 1
[EXC1]
Reg. Snare 1
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap 1
Hand Clap 2
Hand Clap 3
Pop PHH
[EXC1]
Hand Clap 4
Snare Roll
Old Kick
Hush Kick
Reg.Stick
Reg. Snare
Reg. Snare Ghost
Titan Snare
Reg. Low Tom Flm
Pop CHH 1
[EXC1]
Reg. Low Tom
Pop CHH 2
[EXC1]
Reg.Mid Tom Flm
Pop OHH
[EXC1]
Reg. Mid Tom
Reg. High Tom Flm
Pop Crash Cymbal 1
Reg. High Tom
Pop RideCymbal 1
Pop Chinese Cymbal
Pop Ride Bell
Tambourine
Pop Splash Cymbal
Cha Cha Cowbell
Pop Crash Cymbal 2
Vibraslap
Pop RideCymbal 2
Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Mute
Conga Hi
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Bell Hi
Agogo Bell Lo
Shaker 2
Shaker 3
Whistle Short
[EXC2]
Whistle Long
[EXC2]
Guiro Short
[EXC3]
Guiro Long
[EXC3]
Claves
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Cuica Mute
[EXC4]
Cuica Open
[EXC4]
Triangle Mt
[EXC5]
Triangle Op
[EXC5]
Cabasa
Jingle Bell
Wind Chime
Castanets
Surdo Mute
[EXC6]
Surdo Open
[EXC6]
Cana
Flamenco Timbale Hi
Flamenco Timbale Lo
Flamenco Timbale Flam
Shaker 1
Shaker 2
Bongo Lo Mt
Grit Snare
Jungle Snare 1
Reg.Stick
Titan Snare
Old Kick
Pop Kick
Rock Kick
Analog Kick 1
Rock Snare Dry
Electric Snare
Reg. Snare Ghost
Slappy
Wah Gtr Noise 1
Wah Gtr Noise 2

Old Kick
Pop Kick
Analog Kick 1
Rock Kick
Rock CHH1
[EXC1]
Rock Snare 1
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap 1
Hand Clap 2
Hand Clap 3
Pop PHH
[EXC1]
Hand Clap 4
Snare Roll
Old Kick
Rock Kick
Rock Side Stick
Rock Snare 1
Snare Ghost
Rock Snare 2
Rock Low Tom Flm
Rock CHH 1
[EXC1]
Rock Low Tom
Rock CHH 2
[EXC1]
Rock Mid Tom Flm
Rock OHH
[EXC1]
Rock Mid Tom
Rock High Tom Flm
Rock Crash Cymbal
Rock HighTom
Pop Ride Cymbal 2
Rock Chinese Cymbal
Rock Ride Bell
Tambourine
Rock Splsh Cymbal
Cha Cha Cowbell
Rock Chinese Cymbal 2
Vibraslap
Pop Ride Cymbal 1
Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Mute
Conga Hi
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Bell Hi
Agogo Bell Lo
Shaker 2
Shaker 3
Whistle Short
[EXC2]
Whistle Long
[EXC2]
Guiro Short
[EXC3]
Guiro Long
[EXC3]
Claves
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Cuica Mute
[EXC4]
Cuica Open
[EXC4]
Triangle Mt
[EXC5]
Triangle Op
[EXC5]
Cabasa
Jingle Bell
Wind Chime
Castanets
Surdo Mute
[EXC6]
Surdo Open
[EXC6]
Cana
Flamenco Timbale Hi
Flamenco Timbale Lo
Flamenco Timbale Flam
Shaker 1
Shaker 2
Bongo Lo Mt
LoFi Snare
Jungle Snare 1
Rock Side Stick
Rock Snare 2
Old Kick
Pop Kick
Rock Kick
Analog Kick 1
Rock Snare Dry
Electric Snare
Rock Snare Ghost
Slappy
Wah Gtr Noise 1
Wah Gtr Noise 2

Old Kick
Jazz Kick 1
Analog Kick 1
Jazz Swish
Jazz Tap 1
Jazz Tap 2
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap 1
Hand Clap 2
Hand Clap 3
Pop PHH
[EXC1]
Gospel Hand Clap
Snare Roll
Pop Kick
Jazz Kick 2
Jazz Snare Swing
Jazz Snare 1
Pop Snare Swing
Jazz Snare 2
Jazz Low Tom Flm
Pop CHH 1
[EXC1]
Jazz Low Tom
Pop CHH 2
[EXC1]
Jazz Mid Tom Flm
Pop OHH
[EXC1]
Jazz Mid Tom
Jazz High Tom Flm
Jazz Crash Cymbal
Jazz HighTom
Jazz Ride Cymbal 1
Jazz Chinese Cymbal
Jazz Ride Cymbal 2
Tambourine
Pop Splsh Cymbal
Cha Cha Cowbell
Jazz Crash Cymbal 2
Vibraslap
Pop Ride Cymbal 1
Bongo Hi
Bongo Lo
Conga Mute
Conga Hi
Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Bell Hi
Agogo Bell Lo
Shaker 2
Shaker 3
Whistle Short
[EXC2]
Whistle Long
[EXC2]
Guiro Short
[EXC3]
Guiro Long
[EXC3]
Claves
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Cuica Mute
[EXC4]
Cuica Open
[EXC4]
Triangle Mt
[EXC5]
Triangle Op
[EXC5]
Cabasa
Jingle Bell
Wind Chime
Castanets
Surdo Mute
[EXC6]
Surdo Open
[EXC6]
Cana
Flamenco Timbale Hi
Flamenco Timbale Lo
Flamenco Timbale Flam
Shaker 1
Shaker 2
Bongo Lo Mt
Jazz Snare 1
Jazz Snare 2
Jazz Snare Swing
Jazz Swish
Old Kick
Jazz Kick 1
Jazz Kick 2
Analog Kick 1
Jazz Tap 1
Jazz Tap 2
Pop Snare Swing
Slappy
Wah Gtr Noise 1
Wah Gtr Noise 2

Analog Kick 2
TR909 Kick 1
TR909 Kick 2
R&B CHH 2
[EXC1]
R&B CHH 3
[EXC1]
R&B CHH 4
[EXC1]
Finger Snap
707 Claps
Hand Clap 1
Gospel Hand Clap 2
Hand Clap 2
R&B CHH 5
[EXC1]
Gospel Hand Clap
Lo-Bit CHH
[EXC1]
Analog Kick 1
R&B Kick
R&B Side Stick 1
R&B Snare 1
R&B Snare 2
R&B Snare 3
Sharp Low Tom 6
R&B CHH 1
[EXC1]
Sharp Low Tom 5
R&B CHH 1
[EXC1]
Sharp Low Tom 4
R&B OHH
[EXC1]
Sharp High Tom 3
Sharp High Tom 2
R&B Crash Cymbal
Sharp High Tom 1
Pop Ride Cymbal 1
R&B Chinese Cym
R&B Ride Bell
Tambourine
TR909 Ride
Cha Cha Cowbell
House Crash Cymbal
Vibraslap
Pop Ride Cymbal 2
House Bongo Hi
House Bongo Lo
House Conga Hi
House Conga Mt
House Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Bell Hi
Agogo Bell Lo
Cabasa
House Maracas
Whistle Short
[EXC2]
Whistle Long
[EXC2]
Guiro Short
[EXC3]
Guiro Long
[EXC3]
House Claves
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Hoo Hi
[EXC4]
Hoo Lo
[EXC4]
Triangle Mt
[EXC5]
Triangle Op
[EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Wind Chime
Castanets
Surdo Mute
[EXC6]
Surdo Open
[EXC6]
Tambourine
Tambourine
Cabasa Up
Cabasa Down
Shaker 1
Shaker 2
Bongo Lo Mt
Grit Snare
Jungle Snare 1
R&B Side Stick 2
Analog Snare
HipHop Kick
TR808 Kick 1
TR808 Kick 2
Techno Kick
Rock Snare Dry
Electric Snare
Jungle Snare 2
Vinyl Noise
Wah Gtr Noise 1
Wah Gtr Noise 2

Dance Kick
Lo-Bit CHH
[EXC1]
Techno Kick 2
Concert Snare
Snare Roll
Finger Snap
High-Q
Slap
Scratch Push
Scratch Pull
Sticks
Square Click
Metro Click
Metro Bell
House Kick 1
House Kick 2
R&B Side Stick 1
House Snare 1
House Snare 2
House Snare 3
House Low Tom 1
House CHH
[EXC1]
House Low Tom 2
House PHH
[EXC1]
House Mid Tom 1
House OHH
[EXC1]
House Mid Tom 2
House High Tom 1
House Crash Cymbal
House High Tom 2
House Ride Cymbal
Reverse Cymbal
House Ride Bell
ShakeTambourine
House Splash Cymbal
House Cowbell
HouseCrash Cymbal
Vibraslap
Pop Ride Cymbal 2
House Bongo Hi
House Bongo Lo
House Conga Hi
House Conga Mt
House Conga Lo
Timbale Hi
Timbale Lo
Agogo Bell Hi
Agogo Bell Lo
Cabasa
House Maracas
Whistle Short
[EXC2]
Whistle Long
[EXC2]
Guiro Short
[EXC3]
Guiro Long
[EXC3]
House Claves
Wood Block Hi
Wood Block Lo
Hoo Hi
[EXC4]
Hoo Lo
[EXC4]
Electric Triangle Mt [EXC5]
Electric Triangle Op [EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Wind Chime
Castanets
Surdo Mute
[EXC6]
Surdo Open
[EXC6]
Cana
Flamenco Timbale Hi
Flamenco Timbale Lo
Flamenco Timbale Flam
Shaker 1
Shaker 2
Bongo Lo Mt
LoFi Snare
Jungle Snare 1
R&B Side Stick 2
Analog Snare
TR808 Kick 1
TR808 Kick 2
Jungle Kick
Techno Kick
Rock Snare Dry
Electric Snare
Jungle Snare 2
Slappy
Wah Gtr Noise 1
Wah Gtr Noise 2
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Lijst van de ritmepatronen

* -----: Geen klank.
* [EXC]: weerklinkt niet samen met andere percussie-instrumenten van hetzelfde nummer.

21
22
23
24
25

26

27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88

150

GM2 STANDARD

GM2 ROOM

GM2 POWER

GM2 ELECTRIC

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Jazz Kick 1
Mix Kick
Side Stick
Standard SN1
909 HandClap
Elec Snare 3
Real Tom 6
Close HiHat2
Real Tom 6
Pedal HiHat2
Real Tom 4
Open HiHat2
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash Cym.1
Real Tom 1
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Mix Kick
Standard KK1
Side Stick
Standard SN2
909 HandClap
Elec Snare 7
Room Tom 5
Close HiHat2
Room Tom 6
Pedal HiHat2
Room Tom 2
Open HiHat2
Room Tom 2
Rock Tom 1
Crash Cym.1
Rock Tom 1
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Standard KK1
Power Kick1
Side Stick
Dance Snare1
909 HandClap
Elec Snare 4
Room Tom 5
Close HiHat2
Room Tom 6
Pedal HiHat2
Room Tom 2
Open HiHat2
Room Tom 2
Rock Tom 1
Crash Cym.1
Rock Tom 1
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Power Kick1
Elec Kick 1
Side Stick
Elec. Snare
909 HandClap
Elec Snare 2
Synth Drum 2
Close HiHat2
Synth Drum 2
Pedal HiHat2
Synth Drum 2
Open HiHat2
Synth Drum 2
Synth Drum 2
Crash Cym.1
Synth Drum 2
Ride Cymbal
ReverseCymbl
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

Lijst van de ritmepatronen

* -----: Geen klank.
* [EXC]: weerklinkt niet samen met andere percussie-instrumenten van hetzelfde nummer.

21
22
23
24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
C2 36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
46
47
C3 48
49
50
51
52
53

54

55
56
57
58
59
C4 60
61
62
63
64
65

66

67
68
69
70
71
C5 72
73
74
75
76
77

78

79
80
81
82
83
C6 84
85
86
87
88

GM2 ANALOG

GM2 JAZZ

GM2 BRUSH

GM2 ORCHSTRA

GM2 SFX

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
TR-808 Kick2
TR-808 Kick
808 Rimshot
808 Snare 1
909 HandClap
Elec Snare 6
808 Tom 2
TR-808 CHH
808 Tom 2
808__chh
808 Tom 2
TR-808 OHH
808 Tom 2
808 Tom 2
808 Crash
808 Tom 2
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cym.
808cowbe
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
808 Conga
808 Conga
808 Conga
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
808marac
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
808clave
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Standard SN3
909 HandClap
Elec Snare 5
Real Tom 6
Close HiHat2
Real Tom 6
Pedal HiHat2
Real Tom 4
Open HiHat2
Real Tom 4
Real Tom 1
Crash Cym.1
Real Tom 1
Ride Cymbal
ChinaCymbal
Ride Bell 3
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Jazz Kick 2
Jazz Kick 1
Side Stick
Brush Swirl
Brush Slap1
Brush Swirl
Brash Tom 2
Close HiHat3
Brash Tom 2
Pedal HiHat3
Brash Tom 2
Open HiHat3
Brash Tom 2
Brash Tom 2
Crash Cym.3
Brash Tom 2
Ride Cymbal2
ChinaCymbal
Ride Bell 2
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Crash Cym.2
Vibraslap
Ride Cymbal4
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
-----

------------------------Close HiHat2
Pedal HiHat2
Open HiHat2
Ride Cymbal3
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Concert BD
Mix Kick
Side Stick
Concert Snr
Castanets
Concert Snr
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Timpani
Tambourine
Splash Cym.
Cowbell
Con.Cymbal2
Vibraslap
Concert Cym.
Bongo High
Bongo Lo
Mute H.Conga
Conga Hi Opn
Conga Lo Opn
High Timbale
Low Timbale
Agogo
Agogo
Cabasa
Maracas
ShrtWhistle
LongWhistle
Short Guiro
Long Guiro
Claves
Woodblock
Woodblock
Mute Cuica
Open Cuica
MuteTriangl
OpenTriangl
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo
Open Surdo
Applause

------------------------------------------------------------------------High-Q
Slap
ScratchPush
ScratchPull
Sticks
SquareClick
Mtrnm.Click
Mtrnm. Bell
Gt.FretNoiz
Gt.CutNoise
Gt.CutNoise
String Slap
Fl.KeyClick
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps
Footsteps
Applause
Creaking
Door
Scratch
Wind Chimes
Car-Engine
Car-Stop
Car-Pass
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Helicopter
Starship
Gun Shot
Machine Gun
Lasergun
Explosion
Dog
HorseGallop
Bird
Rain
Thunder
Wind
Seashore
Stream
Bubble
-----------------

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC1]
[EXC1]
[EXC1]

[EXC2]
[EXC2]
[EXC3]
[EXC3]

[EXC4]
[EXC4]
[EXC5]
[EXC5]

[EXC6]
[EXC6]

[EXC7]
[EXC7]
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Lijst van de Arpeggio Styles
Nr.

Arpeggio Style

Nr.

Arpeggio Style

No.

Arpeggio Style

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Phrase 1
Key Backing 1
Pop Piano 1
Pop Piano 2
Phrase 2
Phrase 3
Single Note 1
Single Note 2
Rock Keys
Rock Shuffle
Blues Shuffle
Blues
Salsa 1
Salsa 2
Fast Bossa
Ballad Keys
Triplet Keys
Bossa Gtr
Synth Brass 1
Synth Brass 2
Jazz Strum
Pop Strum
Strum 1
Strum 2
Guitar Arp 1
Guitar Arp 2
Guitar Arp 3
Gtr Backing 1
Gtr Backing 2
Gtr Backing 3
Gtr Backing 4
Gtr Backing 5
Rock Mute 1
Rock Mute 2
Rock Mute 3
Phrase 4
Phrase 5
Phrase 6
Phrase 7
Phrase 8
Phrase 9
Phrase 10

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Phrase 11
Phrase 12
Phrase 13
Phrase 14
Phrase 15
Phrase 16
Phrase 17
Phrase 18
Phrase 19
Phrase 20
Key Backing 2
Key Backing 3
Key Backing 4
Key Backing 5
Key Backing 6
Key Backing 7
Key Backing 8
Key Backing 9
Key Backing 10
Key Backing 11
Key Backing 12
Key Backing 13
Key Backing 14
Key Backing 15
Key Backing 16
Key Backing 17
Key Backing 18
5th Bass
8th Rock
Boogie Bass
Shuffle D Stop
Swing Bass
Synth Bass 1
Synth Bass 2
Synth Bass 3
Bassline 1
Bassline 2
Bassline 3
Bassline 4
Bassline 5
Bassline 6
Bassline 7

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Bassline 8
Bassline 9
Bassline 10
Bassline 11
Bassline 12
Bassline 13
Bassline 14
Bassline 15
Bassline 16
Salsa 3
Pop Harp
R&B Harp
Synth 1
Synth 2
Synth 3
Synth 4
Synth 5
Synth 6
Synth 7
Seq Pattern 1
Seq Pattern 2
Seq Pattern 3
Seq Pattern 4
Seq Pattern 5
Seq Pattern 6
Seq Pattern 7
Seq Pattern 8
Seq Pattern 9
Seq Pattern 10
Seq Pattern 11
Seq Pattern 12
Seq Pattern 13
Seq Pattern 14
Seq Pattern 15
Seq Pattern 16
Seq Pattern 17
Basic 1
Basic 2
Basic 3
3 Tone Up
4 Tone Up
3 Tone Down
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Lijst van de ritmepatronen
Nr.

Ritmepatroon

Nr.

Ritmepatroon

Nr.

Ritmepatroon

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062

R&B Pop 1
R&B Pop 2
R&B 1
R&B 2
Shuffle Pop 1
Shuffle Pop 2
Latin Pop 1
Latin Pop 2
Jazz Brush 1
Jazz Waltz
Ballad 1
Ballad 2
Rock 1
Rock 2
Back Beat 1
Back Beat 2
Elec Dance 1
Elec Dance 2
Pop 1
Pop 2
Pop 3
Pop 4
8Beat Pop 1
8Beat Pop 2
8Beat Pop 3
8Bt Fusion 1
8Bt Fusion 2
Pop Funk 1
Pop Funk 2
Pop Funk 3
Pop Funk 4
Pop Funk 5
Pop Funk 6
Pop Funk 7
Pop Funk 8
16Beat Pop 1
16Beat Pop 2
16Beat Pop 3
16Bt Fusion 1
16Bt Fusion 2
16Bt Fusion 3
Shuffle Pop 3
Shuffle Pop 4
Shuffle Pop 5
Shuffle Pop 6
Shuffle Pop 7
West Coast
Motown
R&B Pop 3
R&B Pop 4
R&B Pop 5
Back Beat 3
Back Beat 4
Back Beat 5
Back Beat 6
Back Beat 7
Back Beat 8
Back Beat 9
Back Beat 10
R&B 3
R&B 4
R&B 5

063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

R&B 6
R&B 7
R&B 8
R&B 9
R&B 10
R&B 11
R&B 12
R&B 13
R&B 14
R&B 15
R&B 16
R&B 17
R&B 18
Funk 1
Funk 2
Funk 3
8Beat Rock 1
8Beat Rock 2
8Beat Rock 3
16Beat Rock 1
16Beat Rock 2
Ballad 3
Piano Ballad
Rockaballad
Blue Grass
Combo 1
Combo 2
Fast Swing 1
Fast Swing 2
Swing 1
Swing 2
Swing 3
Jazz Brush 2
Free Jazz
Jazz 1
Jazz 2
Jazz 3
Jazz 4
Jazz 5
Jazz 6
Jazz 7
Jazz 8
Jazz 9
Jazz 10
Blues 1
Blues 2
Gospel 1
Gospel 2
Polka 1
Polka 2
Latin Pop 3
Latin Pop 4
Latin Pop 5
Latin Pop 6
Latin Pop 7
Latin Pop 8
Latin Pop 9
Latin Pop 10
Latin Pop 11
Bossa Nova 1
Bossa Nova 2
Bossa Nova 3

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Fast Bossa
Pop Bossa
Salsa 1
Salsa 2
Samba 1
Samba 2
Rhumba
Mambo 1
Mambo 2
Merengue
Power Fusion 1
Power Fusion 2
Rock 3
Rock 4
Rock 5
Rock 6
Rock 7
Rock 8
Rock 9
Rock 10
Rock 11
Rock 12
Rock 13
Rock 14
Rock 15
Rock 16
Rock 17
Rock 18
Rock 19
Rock 20
Progressive
Elec Dance 3
Elec Dance 4
Elec Dance 5
Elec Dance 6
Elec Dance 7
Elec Dance 8
Elec Dance 9
Elec Dance 10
Acid Jazz
Techno
Hip Hop
House
Jungle
Dance
Pop Waltz 1
Pop Waltz 2
Pop Waltz 3
Pop Waltz 4
Simple Waltz 1
Simple Waltz 2
3/4 Brush
5/4 Fusion
5/4 Swing
5/8 Progress
6/4 Fusion
6/8 Progress
6/8 Swing
7/4 Fusion
7/4 Swing
7/8 Progress
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Setup-lijst
’ “Opgeslagen instellingen kiezen ([SETUP])” (p. 56)
No.001–020 “RHY: Setup”:

Deze Setups laten toe om een ritme te spelen met een "jam session"-sfeer. Probeer het maar.
Meer over de ritmes vindt u in “Ritmepatronen spelen ([RHYTHM/SONG])” (p. 48).

Nr.

Setup-naam

Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Piano&Pad 1
RHY:Contemp1
RHY:Rock 1
RHY:R&B Grv1
Piano&Pad 2
RHY:LatinPop
RHY:Contemp2
RHY:Disco 1
GtrArp&Bass
RHY:RckBalad
Bell Pad
RHY:PianoPop
RHY:Dramatic
RHY:R&B Grv2
RHY:Bossa 1
RHY:Trance 1
RHY:Bigband
RHY:R&B Grv5
PadpAdpaDp@d
RHY:Fairy EP
RHY:Jz Trio1
RHY:GrvPiano
4 Split
RHY:R&B Bld1
RHY:Rock 2
RHY:Trance 2
OD Organ
RHY:PnoBalad
RHY:Bossa 2
RHY:SwingPop
RHY:Clav+Org
RHY:Jz Funk1
RHY:SwingVib

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Setup-naam
RHY:R&B Grv4
SX Orchestra
RHY:Phaser
Chamber Orch
Paris Street
RHY:Jz Trio2
RHY:Elec 1
Touch Orch
RHY:Contemp3
RHY:Latin 1
RHY:R&B Grv7
RHY:Synth/Gt
RHY:Lead/Brs
Large Choir
RHY:Elec 2
RHY:GrvFlute
Melancholy
RHY:Hps&Harp
RHY:Grv Scat
RHY:Disco 2
RHY:Jz Trio3
Bright Stack
RHY:Trance 3
RHY:ShuflPop
A Cappella
RHY:Grv E.P.
E.Piano&Pad1
RHY:Rock 3
RHY:Latin 2
RHY:Blues 1
RHY:Latin 3
RHY:SpacePop
Piano&Pad 3

Nr.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Setup-naam
RHY:Jz Funk2
RHY:Jz Trio4
Try! Slider
RHY:R&B Grv6
RHY:SaxBeats
RHY:Salsa
RHY:Contemp4
RHY:Elec 3
RHY:Rock 4
RHY:Samba
Mysterious
RHY:Jz Trio5
RHY:Blues 2
E.Piano&Pad2
RHY:Trance 4
RHY:Latin 4
Jumpin’
RHY:Elec 4
RHY:R&B Grv3
RHY:Rock 5
RHY:SynSitar
RHY:ONDO
Piano&EPiano
Piano&Str.
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP
RD SETUP

De Setups nr. 091–100 (RD SETUP) bevatten de “Basic Setup”. Gebruik deze wanneer u Setups van nul creëert.
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Lijst van de sneltoetsen
U kunt de instellingen voor de volgende functies makkelijk wijzigen met een aantal toetsen.
* “[A] + [B]” betekent dat u [A] ingedrukt houdt en op [B] drukt.
Wat wil u doen?

Handeling

Pag.

Arpeggio Hold in- en uitschakelen

[ARPEGGIO] + [CONTROL/ZONE LEVEL]

p. 96

Zone kiezen om Arpeggio's te spelen

[ARPEGGIO] + PART SWITCH

p. 96

Transpose-instelling wijzigen

[TRANSPOSE] + toets

p. 42

Split Point van het klavier veranderen

[SPLIT] + toets

p. 39

Panel Lock

[EDIT] + [ENTER]

p. 55

MFX2 Source wijzigen

MULTI EFFECTS [ON/OFF] + ZONE SWITCH

p. 86

Hoeveelheid Reverb/Chorus instellen voor elke Part ZONE SWITCH + REVERB- of CHORUS-knop

p. 71

U kunt makkelijk de Edit-schermen voor aanverwante parameters van de volgende functies oproepen
door [SHIFT] ingedrukt te houden wanneer u paneeltoetsen, knoppen of andere regelaars bedient.
* Bijvoorbeeld

"Edit: Effects: Reverb Type" verwijst naar de Reverb Type-parameter van de Effecten in het Edit-scherm.

Wat wil u doen?

Handeling

Pag.

Pag.

Het Demperpedaal uit- of aanzetten

[SHIFT] + Damper Pedal

Zone Info Damper Pedal Switch

p. 70

Functies toewijzen aan pedalen

[SHIFT] + FC1/2

Edit: Control: FC1/FC2

p. 85

De V-Link instellen

[SHIFT] + [V-LINK]

Edit: V-Link

p. 97

De Sound Control instellen

[SHIFT] + [SOUND CONTROL]

Edit: Sound Control

p. 88

Het Chorus/Delay-type kiezen

[SHIFT] + [CHORUS/DELAY]

Edit: Effecten: Chorus Type

p. 88

De hoeveelheid Chorus instellen (*1)

[SHIFT] + CHORUS-knop

Tone Info: Chorus Amount

p. 71

Reverb-type kiezen

[SHIFT] + [REVERB]

Edit: Effecten: Reverb Type

p. 87

De hoeveelheid Reverb instellen (*1)

[SHIFT] + REVERB-knop

Tone Info: Reverb Amount

p. 71

Parameter van de[CONTROL]-knop
veranderen

[SHIFT] +
MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop

Edit: Effecten: MFX Control

MFX Type wijzigen

[SHIFT] + MULTI EFFECTS [ON/OFF]

Edit: Effecten: MFX Type

p. 87

[SHIFT] + [RHYTHM/SONG]

Edit: Rhythm/Arpeggio:
Rhythm Pattern

p. 93

[SHIFT] + [ARPEGGIO]

Edit: Rhythm/Arpeggio:
Arpeggio Style

p. 95

De Tone voor elke Zone kiezen (*1)

[SHIFT] + ZONE SWITCH

Zone Info Tone

p. 68

Het volume voor elke Zone instellen (*1)

[SHIFT] + ZONE LEVEL-regelaar

Zone Info Volume

p. 68

Functies toewijzen aan schuifregelaars

[SHIFT] + [CONTROL/ZONE LEVEL]

Edit: Control: Slider Assign

p. 85

[SHIFT] + [SETUP]

Edit: File Utility/USB:
Load SETUP File

p. 90

De transpositie voor elke Tone instellen (*1) [SHIFT] + [TRANSPOSE]

Tone Info: Coarse Tune

p. 71

Het toetsenbereik voor elke Zone
instellen (*1)

Zone Info Key Range

De ritmepatronen veranderen
De Arpeggio Style veranderen

SETUP-bestanden laden

De controllers voor aansturing van de
Zone in- en uitschakelen (*1)

[SHIFT] + [SPLIT]
[SHIFT] + Bender

Zone Info Bender Sw

[SHIFT] + Modulation

Zone Info Modulation Sw

p. 87

p. 69

p. 70

* 1: De INTERNAL Zone-instellingen worden vastgelegd terwijl [EXTERNAL/INTERNAL] op OFF staat,
de EXTERNAL Zone-instellingen worden vastgelegd terwijl [EXTERNAL/INTERNAL] op ON staat
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Date: Nov. 1, 2004

MIDI Implementation Chart

Model RD-700SX

Transmitted

Function...

Version: 1.00

Recognized

Remarks

Basic
Channel

Default
Changed

1–16
1–16

1–16
1–16

Memorized

Mode

Default
Messages
Altered

Mode 3
Mono, Poly

Mode 3
Mode 3, 4 (M = 1)

*2

**************

Note
Number : True Voice

0–127
**************

0–127
0–127
O
O

Velocity

Note On
Note Off

O
X 8n V=64

After
Touch

Key’s
Channel’s

X
O

Pitch Bend
Control
Change

*5

O
0, 32
1
2
4
5
6, 38
7
8
10
11
16
17
18
19
64
65
66
67
68
69
70
71

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*1
*5
*5

*5
*5
*5
*5
*5
*5

*5
*5
*5

O
O

*4
*4

O

*1

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*1
*1
*5
*5

*1
*5
*1
*5
*5
*5
*5
*1

*5
*5
*5

Bank select
Modulation
Breath type
Foot type
Portamento time
Data entry
Volume
Balance
Panpot
Expression
General purpose controller 1
General purpose controller 2
General purpose controller 3
General purpose controller 4
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Legato foot switch
Hold 2
Sound variation
Resonance

MIDI Implementation
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Digital Piano

72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
91
92
93
94
95
1–31, 33–95
1–31, 33–95
98, 99
100, 101
0–127
Program
Change

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5
*5

O
: True Number

*1

**************

System Exclusive

O

: Song Position
System
: Song Select
Common
: Tune Request

X
X
X

System
: Clock
Real Time : Commands

O
O

*3

*5
*5
*5

O
0–127

*1

O

*1

Program No. 1–128

*1

O
X

*1

O (120, 126, 127)
O
X
O (123–127)
O
X
O X is selectable.
Recognized as M=1 even if M≠1.
Transmits when Data Transfer is executed or RQ1 received.
GM Mode only.
Transmits and receives by FC1/2 or MFX Control when these messages
are assigned.

Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No

MIDI Implementation
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Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 3 : OMNI OFF, POLY

*1
*2
*3
*4
*5

*4
*4
*4
*4
*5
*5
*5
*5
*5

Release time
Attack Time
Cuttoff
Decay time
Vibrato rate
Vibrato depth
Vibrato delay
General purpose controller 5
General purpose controller 6
General purpose controller 7
General purpose controller 8
Portamento control
General purpose effects 1
Tremolo
General purpose effects 3
Celeste
Phaser
Foot Controller 1/2
MFX Control
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB

X
X
X

X
: All Sound Off
: Reset All Controllers X
Aux
X
: Local On/Off
Messages : All Notes Off
X
O
: Active Sensing
X
: System Reset
Notes

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O (Reverb)
O
O (Chorus)
O
O
O
O
X
O
X

Technische specificaties
RD-700SX: digitale piano (conform het General MIDI 2-systeem)
• Klavier

• Display

88 toetsen (Progressive Hammer Action-klavier)

128 x 64 dots grafische LCD (verlicht)

• Part

• Aansluitingen

16 Parts

Hoofdtelefoonaansluiting: 1/4 inch stereo-aansluiting voor
hoofdtelefoon

• Maximale polyfonie
128 stemmen

Output Jacks (L/MONO, R): 1/4 inch phone type
Output Jacks (L, R): XLR type

• Wave-geheugen

Pedal Jacks (DAMPER, FC1, FC2): 1/4 inch TRS phone type

128 M bytes (16-bit lineair equivalent)

MIDI-connectors (IN, OUT1, OUT2, THRU)

• Uitbreidingssleuven
Wave Expansion Board SRX-serie: 2 sleuven

• Tones
Gewone Tones: 208
Tone Wheel Organ: 10

USB-aansluiting (ondersteunt bestandsoverdracht en MIDI)
Stroomaansluiting

• Voeding
AC 117 V, AC 230 V of AC 240 V (50/60 Hz)
AC 220 V (60 Hz)

General MIDI 2 Tones: 256

• Opgenomen vermogen

Ritmepatronen: 5

12 W

General MIDI 2 Rhythm Sets: 9

• Afmetingen

• Setups

141,4 (B) x 37,4 (D) x 14,3 (H) cm

100

55-11/16 (W) x 14-3/4 (D) x 5-11/16 (H) inches

• USB-opslagcapaciteit

• Gewicht

Ca. 1 M Bytes (1000 Kbytes)

24,5 kg / 54 lbs 1 oz

• Effecten

• Accessoires

Multi-effecten: 2 systemen, 125 types

Handleiding

Reverb: 6 types

Cd-rom (Roland Digital USB-stuurprogramma)

Chorus: 3 types

Demperpedaal (DP-8)

Sound Control (3-bands compressor)

Stroomkabel

3-bands digitale equalizer

• Opties

• Arpeggiator

Wave Expansion Board: SRX-serie

128 stijlen

Keyboard Stand: KS-17

• Ritmepatronen
185 patronen

• Controllers
PART volumeregelaar x 4 (toewijsbaar)
Equalizer-knoppen

Pedaalschakelaar: DP-2
Demperpedaal: DP-8
Foot Switch: BOSS FS-5U,
FS-6 (TRS-aansluitingen kunnen niet worden
gebruikt.)
Expressiepedaal: EV-5, EV-7

Reverb-knop
Chorus-knop
Multi-Effects Control-knop
Pitch Bend/Modulation-hendel

158

962a

* In het belang van de productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit toestel zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Index
Symbols
[CONTROL]-knop ........................................................ 85
\ZONE SWITCH ........................................................... 12

A
Aansluiting
Externe apparatuur ................................................. 21
MIDI .......................................................... 60, 101, 103
Pedaal ........................................................................ 22
USB ............................................................................ 60
Ambience ........................................................................ 73
AMP Type ...................................................................... 77
Arp Accent ..................................................................... 96
Arp Hold ........................................................................ 96
Arp Octave Range ......................................................... 96
Arp Velocity ................................................................... 96
Arp Zone ........................................................................ 96
[ARPEGGIO] ............................................................ 12, 46
Arpeggio ......................................................................... 46
Arpeggio Accent ............................................................ 96
Arpeggio Hold ............................................................... 96
Arpeggio Key Range ..................................................... 96
Arpeggio Motif .............................................................. 95
Arpeggio Octave Range ............................................... 96
Arpeggio Style ......................................................... 47, 95
Arpeggio Tempo ........................................................... 95
Arpeggio Velocity ......................................................... 96
Arpeggio Zone ............................................................... 96
ATK ................................................................................. 66
Attack Time
External Zone ........................................................... 66
Tone Info ................................................................... 72

B
B.R ....................................................................................
BALANCED OUT Jacks ...............................................
Bank Select LSB .............................................................
Bank Select MSB ............................................................
Bend Range
External Zone ...........................................................
Tone Info ...................................................................
Bender/Modulation-hendel ........................................
BS .....................................................................................
Bulk Dump .....................................................................
Bulk Dump SETUP .......................................................
Bulk Dump Temporary ................................................

67
14
63
63
67
72
44
92
98
99
99

C
C.T ...................................................................................
C1 (MFX Control) ..........................................................
C2 (MFX Control) ..........................................................
carte d’extension Wave ................................................
CC1 ..................................................................................
CC2 ..................................................................................
Ch ....................................................................................
CHO ................................................................................
Chorus .............................................................................
Edit .............................................................................

67
87
87
18
67
67
62
65
43
88

External Zone ........................................................... 65
Tone Info ................................................................... 71
Chorus Amount ............................................................. 71
Chorus Type ................................................................... 88
[CHORUS/DELAY] ................................................ 12, 43
CHORUS/DELAY [DEPTH]-knop ....................... 12, 44
Clock Out ........................................................................ 81
Clock Source ................................................................... 81
Coarse Tune
External Zone ........................................................... 67
Tone Info ................................................................... 71
COF .................................................................................. 66
CONTRAST-knop ......................................................... 13
Control ............................................................................ 84
Control Channel ............................................................ 81
Control Knob Assign .................................................... 85
[CONTROL/ZONE LEVEL] ....................................... 12
Ctrl-knop ........................................................................ 85
Cutoff
E.Piano Edit .............................................................. 77
External Zone ........................................................... 66
Piano Edit .................................................................. 76
Tone Info ................................................................... 72

D
Damper ........................................................................... 81
DCY ................................................................................. 66
Decay Time
E.Piano Edit .............................................................. 77
External Zone ........................................................... 66
Piano Edit .................................................................. 76
Tone Info ................................................................... 72
Delay ............................................................................... 43
DEMO PLAY .................................................................. 31
Device ID ........................................................................ 81
Display Mode ................................................................. 82
Distance ........................................................................... 74
Dp(Damper Pedal Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70

E
[E.PIANO] .......................................................... 13, 32, 76
E.Piano Edit .................................................................... 76
[EDIT] ........................................................................ 13, 30
Effect Depth .................................................................... 77
Effect Rate ....................................................................... 77
Effect Type ...................................................................... 77
Effects .............................................................................. 86
[ENTER] .......................................................................... 13
EQ Frequency
E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 74
EQ Gain
E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 74
EQ Mode ......................................................................... 80
EQ Q
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Index

E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 74
EQ SW
E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 74
Equalizer ................................................................... 45, 80
E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 74
Ex ..................................................................................... 92
EXPANSION-knoppen ................................................. 13
[EXTERNAL/INTERNAL] .............................. 12, 61–65

F
F.T .................................................................................... 67
[F1(Tone Info)] ............................................................... 70
F1(FC1 Pedal Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70
[F2(Zone Info)] ............................................................... 68
F2(FC1 Pedal Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70
Factory Reset .......................................................... 25, 100
Favoriete setups ............................................................. 57
FC1 ............................................................................. 80, 85
Polarity ...................................................................... 81
FC2 ............................................................................. 80, 85
Polarity ...................................................................... 81
Feet ............................................................................ 53–54
File Delete ....................................................................... 91
File Utility/USB ............................................................. 89
Fine Tune
External Zone ........................................................... 67
Tone Info ................................................................... 71
FX1 ................................................................................... 68
FX2 ................................................................................... 68

H
H1 .................................................................................... 92
Harmonische balk ......................................................... 54
[HIGH]-knop ................................................................. 12

I
Initialize(Piano Edit) ..................................................... 76

K
Key Range
Arpeggio ...................................................................
External Zone ...........................................................
V-Link ........................................................................
Zone Info ...................................................................
Key Range Lower
External Zone ...........................................................
Zone Info ...................................................................
Key Range Upper
External Zone ...........................................................
Zone Info ...................................................................
Key Touch ......................................................................
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96
66
98
69
66
69
66
69
83

Edit ............................................................................. 83
Piano Edit .................................................................. 74
Key Touch Offset
Edit ............................................................................. 83
Piano Edit .................................................................. 75

L
Lid .................................................................................... 74
Lijst van de Arpeggio Styles ...................................... 152
Lijst van de ritmepatronen ................................. 149, 153
Lijst van de sneltoetsen ............................................... 155
Lijst van de Tones ........................................................ 146
Load SETUP File ............................................................ 90
Local ON/OFF ............................................................... 98
Local Switch ......................................................... 101–102
[LOW]-knop ................................................................... 12
Lower Tone .................................................................... 38
Lowest No ...................................................................... 98
LSB ................................................................................... 63
LW1(Slider Assign) ....................................................... 85
LW1(Slider Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70
LW2(Slider Assign) ....................................................... 85
LW2(Slider Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70
LWR ........................................................................... 66, 69

M
M.D .................................................................................. 67
M/P ................................................................................. 66
Master Tune ................................................................... 27
Master Volume .............................................................. 80
MAX ................................................................................ 67
Max .................................................................................. 69
Md(Modulation Switch)
External Zone ........................................................... 67
MIDI ........................................................................... 92
Zone Info ................................................................... 70
MFX ............................................................... 52, 68, 86, 92
MFX Control ................................................................... 87
MFX Dest ........................................................................ 87
MFX Structure ................................................................ 86
MFX Switch .................................................................... 92
MFX TYPE ...................................................................... 71
MFX Type
Tone Info ................................................................... 71
MFX1 Source .................................................................. 86
Zone Info ................................................................... 68
MFX2 Source .................................................................. 86
Zone Info ................................................................... 68
Mic Type ......................................................................... 74
Micro Tune ..................................................................... 75
[MID FREQ]-knop ......................................................... 12
[MID LEVEL]-knop ....................................................... 12
MIDI .................................................................. 60, 92, 101
Aansluiting ............................................................... 21

Index

MIDI mode ........................................................... 104, 106
MIDI OUT Channel ...................................................... 62
MIDI Out Channel (Rhythm) ...................................... 94
MIDI Out Port (Rhythm) .............................................. 94
MIDI OUT-poort ........................................................... 61
MIDI-connectors ............................................................ 14
Modulation ..................................................................... 44
Modulation Depth
External Zone ........................................................... 67
Mono/Poly
External Zone ........................................................... 66
Tone Info ................................................................... 71
Motif ................................................................................ 95
MSB ................................................................................. 63
MULTI EFECTS [CONTROL]-knop ........................... 85
MULTI EFFECTS [CONTROL] ................................... 52
MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop ......................... 12
Multi-Effecten .............................................. 52, 68, 86, 92
MULTI-EFFECTS [ON/OFF] ...................................... 12
MULTI EFFECTS [ON/OFF] ....................................... 52

N
Nuance ............................................................................ 73
[NUM LOCK] .................................................... 13, 30, 34

O
[ON/OFF] ...................................................................... 12
ONE TOUCH [E.PIANO] ...................................... 32, 76
ONE TOUCH [PIANO] .......................................... 32, 73
Opname ........................................................................ 102
OUT ................................................................................. 61
OUTPUT Jacks ............................................................... 14
Output SELECT ............................................................. 88

P
P.A ................................................................................... 69
P.T .................................................................................... 67
PAN ........................................................................... 65, 68
Pan
External Zone ........................................................... 65
MIDI .......................................................................... 92
Part Parameter ......................................................... 92
Zone Info ................................................................... 68
Panel Lock ...................................................................... 55
Part ............................................................................ 28, 92
Tone Info ................................................................... 71
Part Assign
Zone Info ................................................................... 69
Part Mode ....................................................................... 82
Part Parameter ............................................................... 91
Part Switch ..................................................................... 92
Patrn ................................................................................ 93
PB(Pitch Bend Switch)
External Zone ........................................................... 67
MIDI .......................................................................... 92
Zone Info ................................................................... 70
PC .............................................................................. 63, 92
Pedaal

Aansluiting ............................................................... 22
PEDAAL Jacks ............................................................... 14
Pedal Assign ................................................................... 85
Pedal Mode ..................................................................... 80
PHONES Jack ................................................................. 14
[PIANO] .............................................................. 13, 32, 73
Piano Edit ....................................................................... 73
Pitch Bend ....................................................................... 44
Pitch Bend/Modulation-hendel .................................. 13
Pn ..................................................................................... 92
Polariteit van pedalen ................................................... 81
POR .................................................................................. 67
Portamento
External Zone ........................................................... 67
Tone Info ................................................................... 71
Portamento Sw ............................................................... 71
Portamento Switch
External Zone ........................................................... 67
Tone Info ................................................................... 71
Portamento Time
External Zone ........................................................... 67
Tone Info ................................................................... 71
Power .............................................................................. 23
[POWER ON] ................................................................. 23
[POWER ON]-schakelaar ............................................. 14
Program Change ............................................................ 63

R
Rec Mode ...................................................................... 101
Rec Setting .................................................................... 101
Receive Channel ............................................................ 92
REL .................................................................................. 66
Release Time
E.Piano Edit .............................................................. 77
External Zone ........................................................... 66
Piano Edit .................................................................. 76
Tone Info ................................................................... 72
RES ................................................................................... 66
Resonance
E.Piano Edit .............................................................. 77
External Zone ........................................................... 66
Tone Info ................................................................... 72
Resonance Depth ........................................................... 75
Resonance Level ............................................................ 75
Resonance Pitch ............................................................. 75
REV .................................................................................. 65
[REVERB] .................................................................. 12, 43
Reverb ............................................................................. 43
Edit ............................................................................. 87
External Zone ........................................................... 65
Piano Edit .................................................................. 73
Tone Info ................................................................... 71
Reverb Amount ............................................................. 71
REVERB [DEPTH]-knop ........................................ 12, 43
Reverb Level ................................................................... 73
Reverb Type ................................................................... 87
Rhy Accent ..................................................................... 94
Rhy Set ............................................................................ 94
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Index

Rhy Set Change ............................................................. 94
Rhy/Arp Duration ........................................................ 94
Rhy/Arp Grid ................................................................ 94
Rhythm Accent .............................................................. 94
Rhythm MIDI Out Channel ......................................... 94
Rhythm MIDI Out Port ................................................ 94
Rhythm Pattern ............................................................. 93
Rhythm Set ..................................................................... 94
Rhythm Set Change ...................................................... 94
Rhythm/Arpeggio ........................................................ 93
Rhythm/Arpeggio Duration ....................................... 94
Rhythm/Arpeggio Grid ............................................... 94
[RHYTHM/SONG] ........................................... 12, 48, 50
Ritmepatroon ................................................................. 49
Rotary Effect ................................................................... 54
Rx. GM/GM2 System ON ............................................ 82
Rx. GS Reset ................................................................... 82
Rx.Bank Select ................................................................ 92
Rx.Expression ................................................................ 92
Rx.Hold-1 ....................................................................... 92
Rx.Modulation ............................................................... 92
Rx.Pan ............................................................................. 92
Rx.Pitch Bend ................................................................. 92
Rx.Program Change ...................................................... 92
Rx.Volume ...................................................................... 92

S
Save SETUP File ............................................................ 89
[SETUP] .................................................................... 13, 56
SETUP
Bulk Dump ............................................................... 99
Setup ................................................................. 29, 56, 103
Write .......................................................................... 58
SETUP-bestanden ........................................................ 105
[SHIFT/EXIT] ................................................................ 13
Slider Assign .................................................................. 85
SMF .......................................................................... 50, 105
SNS .................................................................................. 67
Sns .................................................................................... 69
[SOUND CONTROL] ............................................. 12, 44
Sound Control .......................................................... 44, 88
Sound Control Type ...................................................... 89
[SPLIT] ...................................................................... 12, 39
Split ................................................................................. 38
Split Point ....................................................................... 39
Standaard MIDI-bestanden ....................................... 105
Stereo Width .................................................................. 73
Storage mode ............................................................... 105
Stretch Tune ................................................................... 82
String Resonance ........................................................... 74
Stroomaansluiting ......................................................... 14
Style ................................................................................. 95
Sympathetic Resonance ................................................ 75
System ............................................................................. 79
System Parameter .......................................................... 90

T
Temperament ................................................................. 82

162

Temperament Key ......................................................... 82
Tempo
Arpeggio ................................................................... 95
Arpeggop .................................................................. 47
Ritme .................................................................... 49, 93
Song ........................................................................... 51
Tone ................................................................................. 28
Part Parameter .......................................................... 92
Piano Edit .................................................................. 73
Tone Info ................................................................... 71
Zone Info ................................................................... 68
Tone Modify
E.Piano Edit .............................................................. 77
Piano Edit .................................................................. 76
Tone Info ................................................................... 72
Tone Remain .................................................................. 81
TONE SELECT-toetsen ................................................. 13
Tone Wheel ..................................................................... 29
Tone Wheel Mode ......................................................... 53
TRA ............................................................................ 66, 69
[TRANSPOSE] ......................................................... 13, 42
Transpose ........................................................................ 42
External Zone ........................................................... 66
Zone Info ................................................................... 69
Type
Chorus ....................................................................... 88
MFX ........................................................................... 87
MFX(Tone Info) ........................................................ 71
Micro Tune(Piano Edit) .......................................... 75
Reverb ........................................................................ 87
Sound Control .......................................................... 89

U
UP1(Slider Assign) ........................................................ 85
UP1(Slider Switch)
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 70
UP2(Sider Switch)
Zone Info ................................................................... 70
UP2(Slider Assign) ........................................................ 85
UP2(Slider Switch)
External Zone ........................................................... 67
Upper Tone .................................................................... 38
UPR ............................................................................ 66, 69
USB ................................................................................ 104
Aansluiting ............................................................... 21
USB Storage mode ....................................................... 104
USB-aansluiting ............................................................. 14
USB-stuurprogramma ................................................ 106
USER CC ......................................................................... 67
Utility .............................................................................. 98

V
Velo Delay Sens ....................................................... 75, 84
Velo Keyfolw Sens ................................................... 75, 84
Velocity
Arpeggio ................................................................... 96
Edit ............................................................................. 84

Index

External Zone ..................................................... 66–67
Piano Edit .................................................................. 75
Zone Info ................................................................... 69
Velocity Delay Sens
Edit ............................................................................. 84
Piano Edit .................................................................. 75
Velocity Keyfollow Sens
Edit ............................................................................. 84
Piano Edit .................................................................. 75
Velocity Max
External Zone ........................................................... 67
Zone Info ................................................................... 69
Velocity Range Lower
External Zone ........................................................... 66
Zone Info ................................................................... 69
Velocity Range Upper .................................................. 66
Zone Info ................................................................... 69
Velocity Sens
Zone Info ................................................................... 69
Velocity Sensitivity
External Zone ........................................................... 67
Vl(Volume) ..................................................................... 92
[V-LINK] ................................................................... 12, 97
V-LINK ........................................................................... 97
V-Link Mode .................................................................. 98
V-Link OUT-poort ......................................................... 98
V-Link Tx Channel ........................................................ 98
Voice Reserve ................................................................. 92
VOL ........................................................................... 65, 68
Volume
External Zone ........................................................... 65
Master ........................................................................ 80
Master Volume ......................................................... 24
Part Parameter ......................................................... 92
Ritme ......................................................................... 93
Zone Info ................................................................... 68
VOLUME-regelaar ........................................................ 12
VRL ............................................................................ 66, 69
VRU ........................................................................... 66, 69

W
Wave Expansion Board .......................................... 15, 35
[WRITE] .............................................................. 13, 30, 58
Write ................................................................................ 58

Z
Zone ................................................................................. 28
ZONE LEVEL-regelaar ........................................... 12, 41
External Zone ........................................................... 64
ZONE SELECT .............................................................. 13
ZONE SWITCH ............................................................. 41
External Zone ........................................................... 64
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Thematische Index
Deze index geeft een overzicht van de voornaamste instellingen voor het bespelen van de RD-700.

* [EDIT]: aaa: bbb” betekent de bbb-parameter in Edit-scherm aaa.

Volume-instellingen

Effecten (Reverb, Chorus, Multi-Effecten)

Het volume voor de hele RD-700SX regelen
.................................................. VOLUME-regelaar (p. 24)

De reverb voor de hele RD-700SX regelen

......................... [EDIT]: 0. System: Master Volume (p. 80)

De reverb voor elke Tone regelen

Het volume voor een Individuele Zone regelen
........................................... ZONE LEVEL-regelaar (p. 41)

................................... [Tone Info]: Reverb Amount (p. 71)

................................................ [Zone Info]: Volume (p. 68)
Het volume voor elke Interne Part regelen
......................... [EDIT]: 6. Part-parameter: Volume (p. 92)

........................................................REVERB-knop (p. 43)

De reverb voor Piano Tone regelen
.................................... PIANO EDIT: Reverb Level (p. 73)
Het reverb-type kiezen
............................[EDIT]: 3. Effecten: Reverb Type (p. 87)

Key Touch en Velocity
De key touch (aanslaggevoeligheid) veranderen [EDIT]: 1.
Key Touch (p. 83)

De chorus voor de hele RD-700 regelen
....................................................... CHORUS-knop (p. 43)
De chorus voor elke Tone regelen
................................... [Tone Info]: Chorus Amount (p. 71)

De Velocity-waarde voor elke INTERNE Zone veranderen
.......................................[Zone Info]: Velocity Sens (p. 69)

Het chorus-type kiezen

........................................ [Zone Info]: Velocity Max (p. 69)

............................[EDIT]: 3. Effecten: Chorus Type (p. 88)

.................................... [Zone Info]: Velocity Range (p. 69)

Het Multi-Effect-type kiezen
................................[EDIT]: 3. Effecten: MFX Type (p. 87)

Equalizer
Beletten dat de equalizerinstellingen veranderen
.................................. [EDIT]: 0. System: EQ Mode (p. 80)

Het Multi-Effect-type voor elke Tone kiezen
............................................[Tone Info]: MFX Type (p. 71)

De Equalizer instellen ............... EQUALIZER-knop (p. 44)

Bepalen op welke Part de Multi-Effecten worden
toegepast

.................................................... PIANO EDIT: EQ (p. 74)

....................[EDIT]: 3. Effecten: MFX Source/Dest (p. 86)

................................................E. PIANO EDIT: EQ (p. 77)

De Multi-Effecten voor Individuele Parts in-/uitschakelen
.................. [EDIT]: 6. Part-parameter: MFX Switch (p. 92)

Toonhoogte en stemming
De toonhoogte voor de hele RD-700 veranderen
............................. [EDIT]: 0. System: Master Tune (p. 27)
Het hele klavier transponeren ...........[TRNSPOSE] (p. 42)
De toonhoogte voor elke Tone veranderen
........................................[Tone Info]: Coarse Tune (p. 71)
............................................ [Zone Info]: Fine Tune (p. 71)
.............................[EDIT]: 0. System: Stretch Tune (p. 82)
De toonhoogte voor elke INTERNE Zone veranderen
........................................... [Zone Info]: Transpose (p. 69)
De toonhoogte voor elke EXTERNE Zone veranderen

Aansturing
De pedaal of de Bender voor Individuele Parts
uitschakelen
.............................................. [Zone Info]: ** Switch (p. 70)
De functie van de MULTI EFFECTS [CONTROL]-knop
veranderen
................. [EDIT]: 2. Control: Control Knob Assign (p. 85)
De functie van de pedalen veranderen
............. [EDIT]: 2. Control: FC1/FC2 Pedal Assign (p. 85)
De functie van de schuifregelaars veranderen
............................. [EDIT]: 2. Control: slider Assign (p. 85)

.....................[EXTERNAL/INTERNAL]: Transpose (p. 66)
Het temperament veranderen
........................... [EDIT]: 0. System: Temperament (p. 82)
De toonhoogte veranderen voor elke toonsoort van Piano
Tone
....................................... PIANO EDIT: Micro Tune (p. 75)
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Key Range
Het toetsenbereik (Key Range) voor elke INTERNE Zone
instellen
...........................................[Zone Info]: Key Range (p. 69)

Voor EU-landen
Dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LVD 73/23/RRC.

Information
AFRICA
EGYPT
Al Fanny Trading Office
9, EBN Hagar A1 Askalany
Street,
ARD E1 Golf, Heliopolis,
Cairo 11341, EGYPT
TEL: 20-2-417-1828

REUNION
Maison FO - YAM Marcel
25 Rue Jules Hermann,
Chaudron - BP79 97 491
Ste Clotilde Cedex,
REUNION ISLAND
TEL: (0262) 218-429

SOUTH AFRICA
That Other Music Shop(PTY)Ltd.
11 Melle St., Braamfontein,
Johannesbourg,
SOUTH AFRICA
TEL: (011) 403 4105
FAX: (011) 403 1234
Paul Bothner(PTY)Ltd.
17 Werdmuller Centre,
Main Road, Claremont 7708
SOUTH AFRICA
TEL: (021) 674 4030

When you need repair service, call your nearest Roland Service Center or authorized Roland
distributor in your country as shown below.
PHILIPPINES

COSTA RICA

TRINIDAD

ITALY

ISRAEL

G.A. Yupangco & Co. Inc.
339 Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila 1200,
PHILIPPINES
TEL: (02) 899 9801

JUAN Bansbach Instrumentos
Musicales
Ave.1. Calle 11, Apartado 10237,
San Jose, COSTA RICA
TEL: 258-0211

AMR Ltd
Ground Floor
Maritime Plaza
Barataria Trinidad W.I.
TEL: (868)638 6385

Roland Italy S. p. A.
Viale delle Industrie 8,
20020 Arese, Milano, ITALY
TEL: (02) 937-78300

Halilit P. Greenspoon & Sons
Ltd.
8 Retzif Ha'aliya Hashnya St.
Tel-Aviv-Yafo ISRAEL
TEL: (03) 6823666

SINGAPORE

CURACAO

URUGUAY

Swee Lee Company
150 Sims Drive,
SINGAPORE 387381
TEL: 6846-3676

Zeelandia Music Center Inc.
Orionweg 30
Curacao, Netherland Antilles
TEL:(305)5926866

CRISTOFORI MUSIC PTE LTD
Blk 3014, Bedok Industrial Park E,
#02-2148, SINGAPORE 489980
TEL: 6243-9555

DOMINICAN REPUBLIC

Todo Musica S.A.
Francisco Acuna de Figueroa
1771
C.P.: 11.800
Montevideo, URUGUAY
TEL: (02) 924-2335

TAIWAN
ROLAND TAIWAN
ENTERPRISE CO., LTD.
Room 5, 9fl. No. 112 Chung
Shan N.Road Sec.2, Taipei,
TAIWAN, R.O.C.
TEL: (02) 2561 3339

THAILAND
Theera Music Co. , Ltd.
330 Verng NakornKasem, Soi 2,
Bangkok 10100, THAILAND
TEL: (02) 2248821

VIETNAM

ASIA
CHINA
Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
5F. No.1500 Pingliang Road
Shanghai 200090, CHINA
TEL: (021) 5580-0800

Saigon Music
Suite DP-8
40 Ba Huyen Thanh Quan Street
Hochiminh City, VIETNAM
TEL: (08) 930-1969

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND

Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(BEIJING OFFICE)
10F. No.18 Anhuaxili
Chaoyang District, Beijing
100011 CHINA
TEL: (010) 6426-5050

AUSTRALIA/
NEW ZEALAND
Roland Corporation
Australia Pty.,Ltd.

Roland Shanghai Electronics
Co.,Ltd.
(GUANGZHOU OFFICE)
2/F., No.30 Si You Nan Er Jie
Yi Xiang, Wu Yang Xin Cheng,
Guangzhou 510600, CHINA
TEL: (020) 8736-0428

For Australia
Tel: (02) 9982 8266
For New Zealand
Tel: (09) 3098 715

HONG KONG
Tom Lee Music Co., Ltd.
Service Division
22-32 Pun Shan Street, Tsuen
Wan, New Territories,
HONG KONG
TEL: 2415 0911
Parsons Music Ltd.
8th Floor, Railway Plaza, 39
Chatham Road South, T.S.T,
Kowloon, HONG KONG
TEL: 2333 1863

INDIA
Rivera Digitec (India) Pvt. Ltd.
409, Nirman Kendra
Mahalaxmi Flats Compound
Off. Dr. Edwin Moses Road,
Mumbai-400011, INDIA
TEL: (022) 2493 9051

INDONESIA
PT Citra IntiRama
J1. Cideng Timur No. 15J-150
Jakarta Pusat
INDONESIA
TEL: (021) 6324170

KOREA
Cosmos Corporation
1461-9, Seocho-Dong,
Seocho Ku, Seoul, KOREA
TEL: (02) 3486-8855

MALAYSIA
BENTLEY MUSIC SDN BHD
140 & 142, Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala
Lumpur,MALAYSIA
TEL: (03) 2144-3333

38 Campbell Avenue
Dee Why West. NSW 2099
AUSTRALIA

CENTRAL/LATIN
AMERICA
ARGENTINA
Instrumentos Musicales S.A.
Av.Santa Fe 2055
(1123) Buenos Aires
ARGENTINA
TEL: (011) 4508-2700

BARBADOS
A&B Music Supplies LTD
12 Webster Industrial Park
Wildey, St.Michael, Barbados
TEL: (246)430-1100

BRAZIL
Roland Brasil Ltda
Rua San Jose, 780 Sala B
Parque Industrial San Jose
Cotia - Sao Paulo - SP, BRAZIL
TEL: (011) 4615 5666

CHILE
Comercial Fancy II S.A.
Rut.: 96.919.420-1
Nataniel Cox #739, 4th Floor
Santiago - Centro, CHILE
TEL: (02) 688-9540

COLOMBIA
Centro Musical Ltda.
Cra 43 B No 25 A 41 Bododega 9
Medellin, Colombia
TEL: (574)3812529

Instrumentos Fernando Giraldez
Calle Proyecto Central No.3
Ens.La Esperilla
Santo Domingo,
Dominican Republic
TEL:(809) 683 0305

ECUADOR
Mas Musika
Rumichaca 822 y Zaruma
Guayaquil - Ecuador
TEL:(593-4)2302364

EL SALVADOR
OMNI MUSIC
75 Avenida Norte y Final
Alameda Juan Pablo II,
Edificio No.4010 San Salvador,
EL SALVADOR
TEL: 262-0788

GUATEMALA
Casa Instrumental
Calzada Roosevelt 34-01,zona 11
Ciudad de Guatemala
Guatemala
TEL:(502) 599-2888

HONDURAS
Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
BO.Paz Barahona
3 Ave.11 Calle S.O
San Pedro Sula, Honduras
TEL: (504) 553-2029

MARTINIQUE
Musique & Son
Z.I.Les Mangle
97232 Le Lamantin
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 426860
Gigamusic SARL
10 Rte De La Folie
97200 Fort De France
Martinique F.W.I.
TEL: 596 596 715222

MEXICO
Casa Veerkamp, s.a. de c.v.
Av. Toluca No. 323, Col. Olivar
de los Padres 01780 Mexico
D.F. MEXICO
TEL: (55) 5668-6699

NICARAGUA
Bansbach Instrumentos
Musicales Nicaragua
Altamira D'Este Calle Principal
de la Farmacia 5ta.Avenida
1 Cuadra al Lago.#503
Managua, Nicaragua
TEL: (505)277-2557

PANAMA
SUPRO MUNDIAL, S.A.
Boulevard Andrews, Albrook,
Panama City, REP. DE
PANAMA
TEL: 315-0101

PARAGUAY
Distribuidora De
Instrumentos Musicales
J.E. Olear y ESQ. Manduvira
Asuncion PARAGUAY
TEL: (595) 21 492147

PERU
Audionet
Distribuciones Musicales SAC
Juan Fanning 530
Miraflores
Lima - Peru
TEL: (511) 4461388

VENEZUELA
Instrumentos Musicales
Allegro,C.A.
Av.las industrias edf.Guitar
import
#7 zona Industrial de Turumo
Caracas, Venezuela
TEL: (212) 244-1122

EUROPE
AUSTRIA
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Austrian Office
Eduard-Bodem-Gasse 8,
A-6020 Innsbruck, AUSTRIA
TEL: (0512) 26 44 260

BELGIUM/FRANCE/
HOLLAND/
LUXEMBOURG
Roland Central Europe N.V.
Houtstraat 3, B-2260, Oevel
(Westerlo) BELGIUM
TEL: (014) 575811

CZECH REP.
K-AUDIO
Kardasovska 626.
CZ-198 00 Praha 9,
CZECH REP.
TEL: (2) 666 10529

DENMARK
Roland Scandinavia A/S
Nordhavnsvej 7, Postbox 880,
DK-2100 Copenhagen
DENMARK
TEL: 3916 6200

FINLAND
Roland Scandinavia As, Filial
Finland
Elannontie 5
FIN-01510 Vantaa, FINLAND
TEL: (0)9 68 24 020

GERMANY
Roland Elektronische
Musikinstrumente HmbH.
Oststrasse 96, 22844
Norderstedt, GERMANY
TEL: (040) 52 60090

GREECE
STOLLAS S.A.
Music Sound Light
155, New National Road
Patras 26442, GREECE
TEL: 2610 435400

HUNGARY
Roland East Europe Ltd.
Warehouse Area ‘DEPO’ Pf.83
H-2046 Torokbalint,
HUNGARY
TEL: (23) 511011

IRELAND
Roland Ireland
G2 Calmount Park, Calmount
Avenue, Dublin 12
Republic of IRELAND
TEL: (01) 4294444

NORWAY
Roland Scandinavia Avd.
Kontor Norge
Lilleakerveien 2 Postboks 95
Lilleaker N-0216 Oslo
NORWAY
TEL: 2273 0074

POLAND

JORDAN
AMMAN Trading Agency
245 Prince Mohammad St.,
Amman 1118, JORDAN
TEL: (06) 464-1200

KUWAIT

MX MUSIC SP.Z.O.O.
UL. Gibraltarska 4.
PL-03664 Warszawa POLAND
TEL: (022) 679 44 19

EASA HUSAIN AL-YOUSIFI
& SONS CO.
Abdullah Salem Street,
Safat, KUWAIT
TEL: 243-6399

PORTUGAL

LEBANON

Roland Iberia, S.L.
Portugal Office
Cais das Pedras, 8/9-1 Dto
4050-465, Porto, PORTUGAL
TEL: 22 608 00 60

Chahine S.A.L.
Gerge Zeidan St., Chahine
Bldg., Achrafieh, P.O.Box: 165857
Beirut, LEBANON
TEL: (01) 20-1441

ROMANIA
FBS LINES
Piata Libertatii 1,
535500 Gheorgheni,
ROMANIA
TEL: (266) 364 609

QATAR

RUSSIA

SAUDI ARABIA

MuTek
3-Bogatyrskaya Str. 1.k.l
107 564 Moscow, RUSSIA
TEL: (095) 169 5043

aDawliah Universal
Electronics APL
Corniche Road, Aldossary
Bldg., 1st Floor, Alkhobar,
SAUDI ARABIA

Al Emadi Co. (Badie Studio &
Stores)
P.O. Box 62, Doha, QATAR
TEL: 4423-554

SPAIN
Roland Iberia, S.L.
Paseo García Faria, 33-35
08005 Barcelona SPAIN
TEL: 93 308 10 00

P.O.Box 2154, Alkhobar 31952
SAUDI ARABIA
TEL: (03) 898 2081

SYRIA

SWEDEN
Roland Scandinavia A/S
SWEDISH SALES OFFICE
Danvik Center 28, 2 tr.
S-131 30 Nacka SWEDEN
TEL: (0)8 702 00 20

SWITZERLAND
Roland (Switzerland) AG
Landstrasse 5, Postfach,
CH-4452 Itingen,
SWITZERLAND
TEL: (061) 927-8383

UKRAINE
TIC-TAC
Mira Str. 19/108
P.O. Box 180
295400 Munkachevo,
UKRAINE
TEL: (03131) 414-40

Technical Light & Sound
Center
Rawda, Abdul Qader Jazairi St.
Bldg. No. 21, P.O.BOX 13520,
Damascus, SYRIA
TEL: (011) 223-5384

TURKEY
Ant Muzik Aletleri Ithalat Ve
Ihracat Ltd Sti
Siraselviler Caddesi
Siraselviler Pasaji No:74/20
Taksim - Istanbul, TURKEY
TEL: (0212) 2449624

U.A.E.
Zak Electronics & Musical
Instruments Co. L.L.C.
Zabeel Road, Al Sherooq Bldg.,
No. 14, Grand Floor, Dubai,
U.A.E.
TEL: (04) 3360715

UNITED KINGDOM
Roland (U.K.) Ltd.
Atlantic Close, Swansea
Enterprise Park, SWANSEA
SA7 9FJ,
UNITED KINGDOM
TEL: (01792) 702701

NORTH AMERICA
CANADA
Roland Canada Music Ltd.
(Head Office)
5480 Parkwood Way
Richmond B. C., V6V 2M4
CANADA
TEL: (604) 270 6626

MIDDLE EAST
BAHRAIN
Moon Stores
No.16, Bab Al Bahrain Avenue,
P.O.Box 247, Manama 304,
State of BAHRAIN
TEL: 211 005

CYPRUS
Radex Sound Equipment Ltd.
17, Diagorou Street, Nicosia,
CYPRUS
TEL: (022) 66-9426

IRAN
MOCO, INC.
No.41 Nike St., Dr.Shariyati Ave.,
Roberoye Cerahe Mirdamad
Tehran, IRAN
TEL: (021) 285-4169

Roland Canada Music Ltd.
(Toronto Office)
170 Admiral Boulevard
Mississauga On L5T 2N6
CANADA
TEL: (905) 362 9707

U. S. A.
Roland Corporation U.S.
5100 S. Eastern Avenue
Los Angeles, CA 90040-2938,
U. S. A.
TEL: (323) 890 3700
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