Jak provést Update Operačního systému Grandstage
Jedná se o stažený soubor "GS_v1_0_1.pkg". Tento soubor zkopírujte z počítače do kořenového adresáře
USB disku, zformátovaného na FAT32 a postupujte dle pokynů níže.
Pozn.: Můžete použít USB zařízení (flash disk), zformátovaný na MS-DOS FAT16 nebo FAT32. Jiné formáty,
např. NTFS (Windows) nebo HFS+ (Mac OS X), nebudou fungovat. Standardně má ale většina USB flash
disků FAT32.

Instalace nového operačního systému:
1)

Připojte USB disk, který obsahuje soubor "GS_v1_0_1.pkg", do portu USB-A u Grandstage.

2)

Zatímco držíte tlačítko SW1 a EQUALIZER, zapněte Grandstage.

3)

V sekci ENSEMBLE na displeji se objeví "KORG Grandstage System Update“:

Update systému se spustí automaticky.

BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT. MOHLO BY DOJÍT K JEHO ZÁVAŽNÉMU
POŠKOZENÍ.

Pozn.: Pokud se opakovaně objevuje zpráva "Scanning" a "Waiting to rescan", ověřte, zda je správně
zkopírovaný soubor "GS_v1_0_1.pkg" v kořenovém adresáři (v nejvyšší úrovni; nikoliv ve složce) USB disku, a
poté kroky zopakujte. Jestliže se chybový stav přetrvává, zkuste přeformátovat USB disk, popř. použijte jiný
USB disk.

4)

Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví “Completed, Please Turn Off”.

5)

Vypněte přístroj a znovu jej zapněte.

Update oblíbených dat (Favorite):
Instalace Operačního systému NEPROVÁDÍ update předem načtených dat Favorite automaticky Jejich update
musíte provést ručně, pomocí funkce “Factory Reset”.
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Pozn.: Funkce “Factory Reset” resetuje všechna systémová nastavení i oblíbené (Favorite). Jakékoli
upravené i nově vytvořené oblíbené položky budou přepsány a vaše data budou ztracena. Pokud o oblíbená
data nechcete přijít, doporučujeme uložit si je na USB disk. Veškerá systémová nastavení (včetně kalibrace)
budou resetována a budete tedy muset provést nastavení a kalibraci znovu.
1)

Stiskněte tlačítko SYSTEM a ovladačem VARIATION zvolte “Factory Reset”. Na třetím řádku displeje
začne blikat nápis “[Press EDIT]”.

Pozn.: Pokud chcete reset přerušit ve chvíli, kdy bliká “[Press EDIT]”, vyberte ovladačem VARIATION
parametr nebo stiskněte tlačítko SYSTEM nebo EDIT a ukončete tak systémová nastavení.
2)

Stiskněte tlačítko EDIT. Hláška “OK? [Press EDIT]” bliká na třetím řádku na displeji, tím potvrdíte, že si
přejete data resetovat.

3)

Stiskněte znovu tlačítko EDIT.

4)

Ve chvíli, kdy bude reset dokončen, se na třetím řádku displeje objeví nápis “Completed”.

5)

Stiskem tlačítka SYSTEM nebo EXIT ukončíte systémová nastavení.

Předem načtené oblíbené položky vidíte v seznamu Favorite List, v příloze “Sound Name List”. Tento manuál
je ke stažení na http://www.korg.com.
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