EK-50 Software verze 2: Informace o vydání
Kontrola verze software
1. Podržte vypínač a stiskněte tlačítko [SHIFT].
Číslo verze software EK-50 se zobrazí po úvodní obrazovce.

2. Vypněte nástroj a znovu jej zapněte.
Jestliže máte verzi software starší než 2, stáhněte si
nejnovější verzi z webové stránky Korg na www.korg.com.

Nové funkce, dostupné ve verzi 2
Načítání user stylů
Mezi funkce MEDIA bylo přidáno menu „UserStyleLoad”.
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Menu
UserStyleLoad

Obsah nastavení
Načítá data stylů Pa50, Pa50SD a
microARRANGER z USB flash
disku.

Nyní můžete načíst a použít user styly Pa50, Pa50SD a
microARRANGER i do EK-50.
Zkopírujte user styly (soubory s příponou .STY) a user
programy (soubory s příponou .PCG) na USB flash disk a pak
je načtěte do EK-50.
Pozn.: Specifikace se mění podle produktu, takže zvuky,
kterými hrajete v EK-50, mohou proto znít jinak, než v nástroji,
kde byly vytvořena originální data.

1. V počítači vytvořte složku pojmenovanou „EK-50” v
hlavním adresáři USB flash disku, a pak v ní vytvořte
podsložky „STYLE” a „PROGRAM”.

2. Zkopírujte user styly do složky STYLE a user
programy do složky PROGRAM.
• Uživatelské styly
Od USER01.STY do USER06.STY
• User Programy
USER01.PCG, USER02.PCG, USERDK.PCG
Tip: K načtení pro user styly a user programy si můžete
vybrat konkrétní data.

3. Zapojte USB flash disk s daty user stylu a user
programu, do USB portu EK-50.

4. Postupujte podle pokynů „Basic method of use”, ve
funkci MEDIA pak zvolte a spusťte „UserStyleLoad”.

5. Jakmile je operace dokončena, zobrazí se zpráva
„Completed!”. Stiskem tlačítka [SHIFT] se vrátíte do
předchozího režimu.
User styly budou načteny do paměti EK-50 od stylu 901.
dále, a user programy budou načteny do paměti od 001.
dále. Tečka („.”) je za každým číslem.
Pozn.: K výběru těchto zvuků nelze použít numerická
tlačítka – použijte kolečko.
Pozn.: Jestliže načtete jiný user styl po načtení těchto
stylů, předchozí user styly budou vymazány.

Ukládání variací stylu do Set listu
Nyní si můžete ukládat variace a nastavení úvodu Intro, jestliže
uložíte styl do Set listu.
Pokud zvolíte variaci a Intro, a poté uložíte Set list, tato
nastavení se uloží do Set listu rovněž. Nastavení variace a Intro
můžete vyvolat společně se Set listem, který chcete přehrát.
Pozn.: Pamatujte, že sekce se nemusí správně změnit, jestliže
přepnete Set listy během hraní, záleží na obsahu Set listu.

