Děkujeme vám, že jste zakoupili digitální piano Korg D1.
Abyste ze svého nového nástroje měli co nejlepší užitek, přečtěte si tento manuál pečlivě.

Uživatelský manuál

Upozornění

Uchovejte si tento manuál

Umístění

Dbejte na to, aby se do přístroje
nedostaly cizí předměty a látky

Použijete-li přístroj v následujících místech, může
dojít k poškození.
• Na přímém slunečním světle
• V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
• Na příliš špinavých a prašných místech
• Kde dochází k silným otřesům
• Blízko magnetického pole

Napájení
Zapojte určený AC adaptér do AC zásuvky se
správným napětím. Nezapojujte jej do zásuvky
s jiným napětím než to, pro které je určen.

Interference s jinými elektrickými
zařízeními
Rádio a televize, umístěné poblíž, mohou mít
rušený příjem signálu. Proto přesuňte nástroj do
příslušné vzdálenosti od rádia a televize.

Obsluha
Abyste předešli poškození, obsluhujte přepínače
a další prvky na panelu decentně.

Péče
Potřebujete-li stojan vyčistit, použijte pouze suchý
hadřík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín
či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.
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Po přečtení manuálu jej uchovejte pro případné další
použití.

Nikdy nestavějte žádné nádoby s vodou poblíž
nástroje. Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což
může způsobit poškození, požár nebo úraz elektrickým
proudem. Dbejte na to, aby dovnitř nezapadly žádné
kovové předměty. Pokud se cokoliv dostane dovnitř,
odpojte adaptér ze zásuvky. Potom kontaktujte dealera
Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj zakoupili.
*

Veškeré názvy produktů a společností jsou
obchodními
známkami
nebo
registrovanými
obchodními známkami příslušných majitelů.

Poznámka k likvidaci (pouze EU)
Pokud je tento symbol „přeškrtnuté popelnice” na
obalu produktu, v manuálu, na baterii, nebo obalu
baterie, značí to, že když chcete zlikvidovat
produkt, manuál, balení nebo baterii, musíte to
provést předepsaným způsobem. Nepatří proto do
běžného domácího odpadu.
Likvidací předepsaným způsobem chráníte lidské zdraví
a zabráníte špatnému vlivu na životní prostředí. Jelikož
správná metoda likvidace závisí na příslušných
zákonech dané země a lokality, kontaktujte reprezentaci
místní administrativy kvůli podrobnostem. Jestliže navíc
baterie obsahuje těžké kovy v nadměrném množství, je
zobrazen také chemický symbol pod „zkříženým”
symbolem pro baterie či jejich balení.

Úvod
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D1 je vybaven třiceti výraznými, kvalitními zvuky, včetně
Stereo Concert Grand Piano. Režim Layer mode využijete
při současném hraní dvěma zvuky.

Efekty
D1 nabízí 3 integrované digitální efekty. Těmito efekty lze
simulovat jas zvuku (Brilliance) přirozený prostor koncertní
síně (Reverb) a bohatost zvuku (Chorus).

Metronom
Vestavěný metronom umožňuje nastavit rytmus, tempo
a hlasitost; zvuk zvonku ohlašuje důraz.

Hraní dvěma zvuky současně (režim Layer
mode) ........................................................... 8
Použití Damper pedálu ................................. 9

Odezva kláves

Efekty ........................................................... 9

Ladění

Metronom ..................................................... 9

Pro autentickou hru v širokém rozmezí, D1 umožňuje vybrat
si z devíti různých ladění, včetně temperovaného, čistých
ladění (pure major a minor), historických ladění (Kirnberger
a Werckmeister), ale také ladění, používaných na Středním
Východě a v Indii. Když zvolíte zvuk akustického piana,
automaticky se nastaví rozšířené (stretched) ladění piana.

Další funkce............................................ 11
Nastavení odezvy kláves............................. 11
Transpozice ................................................ 11
Režim Function ........................................... 11

MIDI ......................................................... 14
Co je to MIDI? ............................................. 14
Co můžete dělat s MIDI? ............................. 14
Zapojení .................................................... 14

Můžete si vybrat z pěti různých nastavení a určit, jak bude
zvuk reagovat na vaši dynamickou hru.

Nastavitelná výška
Funkce Transpose umožňuje měnit výšku zvuku piana a
funkce Pitch Control umožňuje provést jemné doladění.

MIDI funkce
D1 podporuje MIDI protokol, standard umožňující přenášení
hudebních dat mezi hudebními nástroji a počítači. MIDI
umožňuje vzájemné ovládání dvou a více nástrojů, a také
využít D1 jako 16part multitimbrální zvukový generátor.

Režim MIDI Function................................... 14

Appendix ................................................ 16
Problémy a potíže ....................................... 16
Specifikace ................................................ 16

Použijete-li volitelný stojan ST-SV1
(nutno dokoupit) .................................... 17
Tabulka MIDI implementace .................. 66
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Jednotlivé části a jejich funkce
Ovládací panel

1. Konektor Headphones:
Stereo mini konektor sluchátek můžete zasunout sem.
2. Vypínač:
Toto tlačítko zapíná/ vypíná D1.
3. Ovladač VOLUME:
Tímto ovladačem nastavíte hlasitost LINE OUT a
sluchátek.
4. PIANO SONG tlačítko:
Toto tlačítko se používá ke vstupu do režimu Piano song,
LEDka se rozsvítí. Současným stiskem tlačítka a tlačítka
TRANSPOSE vstoupíte do režimu Sound Demo song.
5. Tlačítko TRANSPOSE:
Tímto tlačítkem aktivujete transpozici. Je-li transpozice
aktivní, LEDka svítí. Současným stiskem tlačítka a
tlačítka PIANO SONG vstoupíte do režimu Sound Demo
song.
6. FUNCTION tlačítko:
Toto tlačítko slouží ke vstupu do režimu Function, kde
můžete zadat výšku, ladění a další hodnoty. Podržíte-li
tlačítko, vstoupíte do režimu MIDI, kde určujete
nastavení MIDI. LEDka se rozsvítí, jakmile D1 vstoupí do
režimu Function mode, a bliká, když vstoupíte do režimu
MIDI.
7. Tlačítko TOUCH:
Toto tlačítko umožňuje zvolit citlivost kláves.
8. BRILLIANCE tlačítko:
Tento parametr slouží k nastavení jasu zvuku.
9. REVERB tlačítko:
Využívá se k za/vypnutí reverbu, který dodává zvuku
prostor. Je-li efekt zapnutý, tlačítko svítí.
10. Tlačítko CHORUS:
Využívá se k za/vypnutí Chorusu, který dodává zvuku
bohatost. Je-li efekt zapnutý, tlačítko svítí.
11. BANK tlačítko/LEDky:
Toto tlačítko využijete při výběru zvukové banky.
LED aktuálně zvolené banky se rozsvítí.
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Zadní panel

12. Tlačítka Sound:
Tato tlačítka využijte při výběru ze 30 zvuků (10 x 3
banky). Stisknete-li dvě tlačítka současně, můžete hrát
dvěma zvuky (režim Layer).
13. Displej:
Udává nastavení např. režimu Function i metronomu.
14. +,– tlačítka:
Využijete při výběru hodnoty různých nastavení.
15. Tlačítko METRONOME:
Toto tlačítko umožňuje spustit nebo zastavit metronom.
Je-li metronom aktivní, LEDka svítí. Podržíte-li tlačítko,
vstoupíte do režimu MIDI, kde určujete nastavení MIDI.
16. Konektory MIDI (IN, OUT):
Konektory, které použijete k zapojení MIDI zařízení
(sekvencer, keyboard apod.).
IN:
Vstup dat (nutno propojit do MIDI OUT konektoru
jiného MIDI zařízení).
OUT: Výstup dat (nutno propojit do MIDI IN konektoru
jiného MIDI zařízení).
17. Konektor DC 9V:
Sem zapojte přibalený AC adaptér.
18. Konektor DAMPER:
Použijte přibalený Damper pedál k D1, nebo DS-1H
damper pedál (nutno dokoupit).
19. Konektor LINE OUT (L/MONO, R):
Konektory pro hlavní výstup zvukového signálu. Použijte
audio kabel se standardním phone konektorem a zapojte
D1 do vstupních konektorů zesilovače reproboxu nebo do
AUX IN u audio soupravy.
Ovladačem VOLUME nastavíte hlasitost na výstupu.

Příprava a přehrávání Demo skladeb
Než začnete hrát
Info ke stojanu
Nástroj není vybaven stojanem. Na str. 17 je postup, jak použít volitelný ST-SV1
klávesový stojan (nutno dokoupit) s D1.

Zapojení přibaleného AC adaptéru
DC konektor AC adaptéru zapojte do konektoru DC 9V na zadním panelu a AC
adaptér zapojte do zásuvky.

Obr.1:

Konektor DC

Zavěste kabel adaptéru na háček, takže nemůže samovolně vypadnout ze
zdířky (obr. 1). Při vytažení nepoužívejte nepřiměřenou sílu.
Používejte pouze přiložený AC adaptér. Použití jiných AC adaptérů může
způsobit poškození či jiné nečekané reakce.

Před zapojením zkontrolujte, zda má zásuvka odpovídající napětí.
Zavěšení kabelu

Zapojení audio vybavení a sluchátek
D1 nemá vestavěné ozvučení. Abyste slyšeli zvuk, musíte jej nejprve zapojit do
zesilovače nebo do audio soupravy, popř. zapojte sluchátka.
Zapojení musíte provádět ve vypnutém stavu. Neopatrné operace mohou
poškodit D1 nebo zařízení, které chcete připojit.

AC adaptér
do zásuvky

Propojovací kabely nutno dokoupit. K propojení stačí běžně dostupné kabely.
Použití aktivního monitoru nebo mixu
Chcete-li použít monitor nebo mix, využijte konektory LINE OUT.
Audio kabely z D1 zapojte do vstupu monitoru či jiného audio zařízení.
Audio výstup D1 je nastaven na úroveň signálu vyšší, než má běžná,
spotřební elektronika, např. CD přehrávač. Extrémní nastavení hlasitosti
mohou vést k poškození připojených reproduktorů nebo audio zařízení,
postupujte tedy při nastavení hlasitosti opatrně.
1. Nejdříve ztlumte veškeré připojené přístroje a až poté vypněte.
2. LINE OUT konektory D1 Zapojte do vstupního konektoru zesilovače nebo
mixu.
Příklad zapojení
Jestliže přehráváte zvuk přes stereo ozvučení nebo audio přehrávač s
monitoru
externími konektory, zapojte D1 do konektorů, označených LINE IN, AUX IN
nebo do externího vstupu. (Možná k tomu budete potřebovat správný adaptér
nebo kabel s redukcí).

L

R

Použití sluchátek
Pro připojení sluchátek použijte konektor Headphones.
Použijte stereo sluchátka se stereo 1/8" mini konektorem.
Se sluchátky můžete hrát i v noci a nerušit okolí.
Abyste chránili svůj sluch, neposlouchejte ve sluchátkách příliš silnou hudbu
po dlouhou dobu.

Příklad zapojení sluchátek
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Zapnutí nástroje
Stiskem vypínače zapněte D1. (Obr. 2)
Je-li nástroj zapnutý, LEDky tlačítek na ovládacím panelu se rozsvítí (vypínač
nikoliv).
Chcete-li nástroj vypnout, stiskněte vypínač znovu.
Je-li nástroj vypnutý, veškeré funkce a parametry, s výjimkou
automatického vypnutí, se vrátí do standardního stavu z výroby.

Obr.2:
Méně

Funkce automatického vypnutí – Auto power-off
Pokud uběhly 4 hodiny od poslední akce ze strany uživatele, na vstupu
nebo přehrání dema, nástroj se automaticky vypne. Chcete-li zablokovat
tuto funkci, vypněte automatické vypínání (viz str. 13).

Jak nastavit hlasitost
Ovladačem VOLUME, umístěným vpravo od vypínače směrem k „MAX” zvýšíte
hlasitost. Otočením doleva, směrem k „MIN“ úroveň snížíte. (Obr. 2)
Ovladač VOLUME určuje úroveň na výstupu do sluchátek a konektorů LINE
OUT.
Vždycky je lepší začít se staženým zvukem a hlasitost postupně zvyšovat.

Použití stojanu na noty

Obr. 3

Stojan na noty připevníte podle obr. 3.

Otvory na notový stojan
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Více

Poslech Demo songů
D1 nabízí celkem 30 demo skladeb (10 pro kvalitní zvuky a
20 známých pianových skladeb).

Při přehrávání zvukového demo songu můžete
hrát na klávesy, ale zvuk měnit nelze.

Poslech pianových songů
1. Stiskněte tlačítko PIANO SONG.
LEDky PIANO SONG a PIANO1 se rozsvítí a na displeji
se objeví číslo pianového songu (001).

Při přehrávání demo songu nelze změnit
nastavení efektů (reverb a chorus).
Poslech zvukových Demo songů
1. Stiskněte současně tlačítka PIANO SONG a
TRANSPOSE.
LEDka PIANO SONG bliká a LEDky zvukových tlačítek
postupně blikají.
Krom toho se objeví číslo zvukového demo songu (d01)
na displeji.

2. Po cca 3s začne blikat LEDka PIANO1 a spustí se
přehrávání zvukového demo songu, odpovídající
tomuto tlačítku.
Když skončí přehrávání demo songu PIANO1,
pokračuje postupně přehrávání PIANO2, E.PIANO1,
atd. Jakmile skončí přehrávání demo songu CHOIR,
přehrávání se spustí znovu od demo songu PIANO1.

2. Po cca 3s začne blikat LEDka PIANO1 a spustí se
přehrávání demo songu, odpovídající tomuto tlačítku.
Jakmile je přehrávání prvního pianového songu u konce,
pokračuje přehrávání druhého, třetího, atd.
Jakmile je ukončeno přehrávání dvacátého pianového
songu, přehrávání se vrátí na první song.
Poslech konkrétního pianového songu
Číslo piano songu, který chcete slyšet, můžete zvolit
stiskem tlačítek+ a– u displeje. Pokud zvolíte jiné zvukové
tlačítko, pak i když piano hraje song, za pár sekund se
spustí přehrávání odpovídajícího demo songu.
3. Chcete-li zastavit přehrávání piano songu, stisknete
tlačítko PIANO SONG znovu.

Výpis Piano songů

Poslech konkrétního demo songu.
Jestliže LEDky zvukových tlačítek blikají postupně,
stiskem zvukového tlačítka aktivujete demo song, který
chcete slyšet.
Pokud stisknete jiné zvukové tlačítko, pak i když hraje
song, za pár sekund se spustí přehrávání tomuto zvuku
odpovídajícího demo songu.
Navíc lze zvolit Demo song stiskem pomocí tlačítek + a
– vedle displeje.
3. Chcete-li zastavit přehrávání demo songu zvuku,
stisknete tlačítko PIANO SONG znovu.

Výpis Demo songů
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Hraní na D1
Hraní jedním zvukem (režim Single mode)
Můžete si vybrat ze třiceti zvuků, kterými je nástroj vybaven
(10 zvuků x 3 banky).

Krom toho banka, zadaná zvukovým
tlačítkem, zůstává stejná, dokonce i když jste
stiskli jiné zvukové tlačítko.

Kdykoliv zapnete D1, pro všechna zvuková tlačítka
se zvolí stejná zvuková banka 1.

Základní funkce > Hraní dvěma zvuky
současně (režim Layer)
Na klávesy můžete hrát dvěma zvuky současně. To
označujeme jako režim Layer.
Současným stiskem dvou zvukových tlačítek můžete hrát
dvěma zvuky najednou.
LEDky obou stisknutých zvukových tlačítek se rozsvítí.

Tlačítko vlevo nahoře značí vrstvu 1 a druhé (vpravo dole)
vrstvu 2 (viz schéma napravo).

Vrstva 1

Vrstva 2

Např. pokud jste zvolili E.PIANO1 a ORGAN1, E.PIANO1 je
vrstva 1 a ORGAN1 vrstva 2. Chcete-li použít zvuky z
různých bank, zvolte nejprve banku v režimu Single, pro
zvuková tlačítka, ze kterých si chcete vybrat.
Např. chcete-li hrát ve vrstvách zvuky grand piano a jazz
organ 2, zvolte banku 2 (grand piano) pro tlačítko PIANO1 a
banku 2 (jazz organ 2) pro tlačítko ORGAN1, potom
stiskněte obě tlačítka současně.
(#) Tyto sloupce udávají počet oscilátorů na hlas, použitých
pro každý zvuk. (Viz „Maximální polyfonie” na str. 16)
1. Stiskněte tlačítko zvuku, kterým chcete hrát.
Zvolené tlačítko se rozsvítí.
2. Stiskem tlačítka BANK vyberte jeden ze tří zvuků.
S každým stiskem tlačítka BANK přepnete banku, v
pořadí 1, 2, 3, 1,..., a odpovídající LEDka napravo od
tlačítka BANK se rozsvítí.
Chcete-li např. zvolit zvuk elektrického grand piana,
stiskněte tlačítko PIANO2, jakmile se LEDka rozsvítí.
Pak dvojím stiskem tlačítka BANK zvolíte banku 3
(Electric Grand Piano), LEDka níže a napravo od
tlačítka BANK se rozsvítí.
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Nezapomeňte, že v režimu Layer je snížený celkový
počet hlasů, kterými je možné hrát v danou chvíli, podle
celkového počtu oscilátorů, použitých pro zvolené
zvuky. (Viz „Maximální polyfonie” na str. 16)
Nelze zvolit zvuky v různých bankách pro stejné zvukové
tlačítko (Concert piano a Grand piano pro tlačítko
PIANO1).

Návrat do režimu Single
Chcete-li se vrátit do režimu Single, stačí stisknout
libovolné zvukové tlačítko.

Nastavení režimu Layer
V režimu Layer, lze poměr hlasitosti zvuků nastavit,
oktávu pro každý zvuk lze nastavit a damper pedál
de/aktivovat pro každý zvuk. (Viz „Režim Function” na
str. 11).

Použití Damper pedálu
Pedály využijete pro dodání většího výrazu a reality vaší
hře.
Stiskem pedálu prodloužíte zvuk, a obohatíte rezonanční
obsah doznívání. Při stisku damper pedálu můžete dále
přidat klasickému zvuku Piano a zvuku Jazz piano (bank 1
a 2 u Piano1) také damper rezonanci. Volitelným Damper
pedálem DS-1H určíte hloubku aplikované funkce hloubkou
stisku pedálu („half-pedaling”).
V režimu Layer mode můžete zvolit zvuk(y), kterých se
bude tato funkce Damper týkat. (Viz „Pedál v režimu
Layer mode” na str. 12).

Na displeji se objeví nastavení 3, jenž značí hlubší chorus a
1 značí lehčí chorus.
Pokud zvolíte jiný zvuk nebo vypnete D1, hodnota on/off pro
tento efekt, jakož i jeho nastavení se vrátí do nastavení z
výroby (standard).

Metronom
Efekty
Brilliance
Tento efekt mění jas zvuku.
Nastavení lze změnit, podržíte-li tlačítko BRILLIANCE
a stisknete tlačítko + nebo – u displeje.

D1 je vybaven metronomem, u kterého lze nastavit zvuk
zvonku, vhodný pro cvičení.

Za/vypnutí metronomu
Stiskněte tlačítko METRONOME.
LEDka se rozsvítí a metronom se
spustí.
Dalším stiskem tlačítka METRONOME jej zastavíte. Tlačítko
zhasne.

Určení tempa
Na displeji se objeví nastavení 3, jenž značí jasnější zvuk a
1 značí tlumenější zvuk.
Totéž nastavení se týká všech zvuků a zůstává aktivní,
dokud D1 nevypnete. Při zapnutí nástroje je aktivní
nastavení 2.
Brilliance nelze vypnout.

Reverb
Reverb přidává dojem prostoru a hloubku zvuku, takže
máte pocit, že jste v koncertní síni. Standardně se hodnota
on/off tohoto efektu, stejně jako jeho nastavení ukládá s
každým zvukem.
Každý stisk tlačítka REVERB zapne reverb (LEDka svítí)
nebo jej vypne (LEDka nesvítí).
Chcete-li nastavení změnit, podržte tlačítko REVERB a
stisknete tlačítko + nebo – u displeje.

Pokud se tempo objeví na displeji
(standardně 120), pak bez ohledu
na to, zda je metronom za/vypnutý,
můžete tempo určit tlačítky+ a – u
displeje.
(Tempo můžete zadat také v režimu Metronome Settings
Mode). Rozsah nastavení je q = 40~-240.
Chcete-li se vrátit do standardního tempa, stiskněte
současně tlačítka + a –.

Zadání parametrů Time Signature, Volume, Accent
Sound, Tempo a Sound
V režimu Metronome Settings mode nastavíte různé funkce
metronomu.
1. Podržte tlačítko METRONOME, až vstoupíte do
režimu Metronome Settings.
Tlačítko METRONOME bliká.
2. Stiskněte příslušné přiřazené tlačítko, jehož funkci
potřebujete nastavit.
Na displeji se objeví hodnota.
Zvuk s důrazem
Hlasitost

Tempo
Zvuk

Rytmus

Na displeji se objeví nastavení 3, jenž značí hlubší reverb a
1 značí lehčí reverb.
Pokud zvolíte jiný zvuk nebo vypnete D1, hodnota on/off pro
tento efekt, jakož i jeho nastavení se vrátí do nastavení z
výroby (standard).

Podržte kontroler Metronome
Settings Mode

Chorus
Chorus přidává zvuku modulaci, čímž zvuk podstatně
obohatí. Standardně se hodnota on/off tohoto efektu, stejně
jako jeho nastavení ukládá s každým zvukem.
Každý stisk tlačítka CHORUS zapne chorus (LEDka
svítí) nebo jej vypne (LEDka nesvítí).
Chcete-li nastavení změnit, podržte tlačítko CHORUS
stisknete tlačítko + nebo – u displeje.
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Tlačítko Setting

Rozsah nastavení

Standard
nastavení

Rytmus
(PIANO1)

02 (2/4), 03 (3/4), 04 (4/4), 06 (6/4) 04

Volume
(PIANO2)

01-13

Zvuk s důrazem
(E.PIANO1)

Off (zvuk bez důrazu),
oFF
on1 (zvýrazněný zvuk na
akcentované době),
on2 (zvuk zvonku na akcentované
době) (jako u nastavení tempa) 120
40–240

Tempo
(E.PIANO2)
Zvuk
(HARPSI/CLAV)

1 (akustický),
2 (elektronický)

10

1

3. Tlačítky +,– upravíte hodnotu.
Současným stiskem tlačítek + a –, obnovíte následující
nastavení do standardních hodnot.
• Hlasitost
• Tempo
• Zvuk
4. Po změně nastavení, stiskem tlačítka METRONOME
ukončíte režim Metronome Settings mode.
Jakmile ukončíte režim Metronome Settings Mode,
tlačítko METRONOME se vrátí do svého stavu (ne/svítí)
před vstupem do režimu Metronome Settings Mode.
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Další funkce
Nastavení odezvy kláves
Citlivost klaviatury neboli odezvu můžete naprogramovat.
Chcete-li nastavení změnit, podržte tlačítko TOUCH a
stisknete tlačítko + nebo – u displeje.

Displej Nastavení odezvy kláves

Klávesa

Efekt

F#6–H6

6 – 1 půltón níže

C7

Standardní výška

C#7–F7

1 – 5 půltónů výše

Režim Function

001

Light. Hlasité tóny lze získat i slabším úhozem.

Ladění a jiné operace s výškou lze zadat v režimu Function.

002

Normal. Běžná odezva piana.

Procedura nastavení funkcí v režimu Function
mode

003

Heavy. Hlasité tóny lze získat jen silným
úhozem.

004

Stable. Variace citlivosti jsou snížené, zní
relativně stabilní zvuk.

005

Steady. Vznikají tóny s pevnou dynamikou,
podobně jako u varhan, bez ohledu na sílu úhozu
na klávesy.

Při zapnutí nástroje se citlivost resetuje na hodnotu 002
(Normal).
Nastavení se aplikuje na všechny zvuky.

1. Stiskněte tlačítko FUNCTION.
LEDky FUNCTION a PIANO1 svítí.
2. Stiskem odpovídajícího tlačítka, uvedeného níže,
zvolte parametr.
LEDka stisknutého tlačítka se rozsvítí a na displeji se
objeví aktuální nastavení.
Vyvážení hlasitosti v režimu Layer mode
Temperament
Oktáva v režimu Layer mode
Pedál v režimu Layer mode
Výška

Automatické vypnutí

Transpozice
V určitých případech je možné zapsat song ve složitější
tónině (tedy s hodně černými klávesami), nebo můžete
posunout výšku tónu tak, aby odpovídal jinému nástroji či
zpěvákovi. V tom případě můžete transponovat (posunout
tóninu), takže prstoklad je jednodušší, popř. vám známý,
ale v jiné tónině. Tuto funkci nazýváme Transpose.
Výšku tónu můžete posouvat v rozmezí 11 půltónů, takže v
případě posunu nahoru o půltón, zahráním not, zobrazených
nalevo, vyrobí výšku tónu, uvedenou vpravo.

3. Stiskem tlačítka + nebo – zvolíte nastavení.
Současným stiskem tlačítek + a –, obnovíte následující
nastavení do standardních hodnot.
• Výška tónu
• Vyvážení hlasitost v režimu Layer mode
• Oktáva v režimu Layer mode
4. Po provedení požadovaných nastavení stiskněte
tlačítko FUNCTION a vrátíte se do režimu hry.
LEDka FUNCTION zhasne.
Je-li nástroj 1vypnutý, veškeré funkce a parametry, s
výjimkou automatického vypnutí, se vrátí do
standardního stavu z výroby.

Při zapnutí nástroje se resetuje také transpozice.
Podržíte-li tlačítko TRANSPOSE, pak stiskem jedné
z kláves F#6–F7 zadáte požadovanou transpozici.
Pokud jste stiskli jinou klávesu než C7, LEDka
TRANSPOSE se rozsvítí, což značí, že je klaviatura
transponovaná.
Výška celé klaviatury se transponuje podle výšky stisknuté
klávesy, v návaznosti na C7. Chcete-li se vrátit na původní
výšku, podržte tlačítko TRANSPOSE a stiskněte klávesu
C7. LEDka TRANSPOSE se vypne a transpozice je
zrušena.
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Výpis funkcí
Tlačítko
nastavení
PIANO1

PIANO2

E.PIANO1

E.PIANO2

HARPSI/
CLAV

VIBES/
GUITAR

Další funkce a popisy
Funkce
Zobrazení
Popis [standardní nastavení]
Výška
27.5...52.5
427.5...440.0...452.5Hz [40.0 : 440.0Hz]
Chcete-li přizpůsobit výšku tónu D1
jinému nástroji, můžete ji upravit s
krokem 0.5 Hz.
Standardní výška je A = 440Hz a
standardní nastavení je 40.0.
Temperament *1
00...08
Equal...Pelog scale [00: Equal]
Máte na výběr z devíti různých ladění,
včetně temperovaného, Kirnberger a
Werckmeister, a dalších.
Vyvážení hlasitost v režimu 1–9...9–1
Layer mode
1– –9 (Layer 1 min.)...9– –9 (Obojí max.)...
9–1 (Layer 2 min.) [9–9]
Určuje vyvážení hlasitostí zvuků vrstev 1
a 2.
Rozsahy nastavení jsou 1–9...9–9...9–1,
kde číslo vlevo značí vrstvu 1 a číslo
vpravo vrstvu 2.
Oktáva v režimu Layer
-01, 00, 01
mode (L1, L2)
*2
±1 Octave [00]
Zadejte zvukový rozsah vrstev 1 a 2.
Rozmezí nastavení je ±1 oktávy pro
každý zvuk a na displeji se objeví –01, 00
a 01.
Pouze 1, pouze 2, obě vrstvy [o–o]
Pedál v režimu Layer mode o–_, _–o,
o–o
Pouze 1, pouze 2, obě vrstvy [o–o]
Zvolí vrstvu, na kterou se aplikuje efekt
Damper.
Toto nastavení se týká pouze vrstvy 1 (o
– –), pouze vrstvy 2 (– – o) a obou vrstev
(o – o).
Auto power-off *3
oFF, on
Disable, 4 hours [on]

*1: Temperament
Typy ladění
Displej

Temperament

00

Equal temperament (standard):
Interval půltónů je u temperovaného ladění
pevný, a ladění je používané nejčastěji.

01

Pure temperament [major]: Durové akordy v C
perfektně ladí.

02

Pure temperament [minor]: Mollové akordy
tóniny C jsou perfektně naladěné.

03

Arabic: Toto ladění zahrnuje čtvrttónové
intervaly, používané v arabské hudbě.

04

Pythagorean: Toto starověké řecké ladění je
obzvláště vhodné pro hraní melodií. Zahrnuje
čisté kvinty, avšak jiné intervaly – např. velká
tercie – zní rozladěné.

05

Werckmeister: Ladění Werckmeister III bylo
vytvořeno v pozdějším Baroku a umožňuje
relativně volnou transpozici.

06

Kirnberger: Ladění Kirnberger III se
využívá při ladění čembala.

07

Slendro scale: Indonéské gamelánské ladění s
pětitónovou oktávou.

08

Pelog scale: Indonéské gamelánské ladění se
sedmitónovou oktávou.

Rozšířené ladění
Aby byla rezonance co nejpřirozenější, využívají zvuky
PIANO1 a PIANO2 „rozšířené ladění”, které mírně snižuje
tóny v dolní části klaviatury, vůči temperovanému ladění, a v
horní části je lehce zvyšuje. Tak se normálně ladí akustické
piano profesionálními ladiči.
*2: Oktáva v režimu Layer mode (L1, L2)
1. Zvolte vrstvu tlačítky+ a– u displeje.
L1 značí vrstvu 1 a L2 vrstvu 2.
2. Stiskněte tlačítko BANK.
Na displeji se objeví nastavení oktávy (00).
3. Zadejte nastavení oktávy tlačítky + a– u displeje.
Chcete-li se vrátit do standardního tempa, stiskněte
současně tlačítka + a –.
Chcete-li změnit oktávu u další vrstvy, tlačítkem E.PIANO2
zadejte vrstvu.
Pokud je zvuk v režimu Single, na displeji se objeví – –
– a nastavení nelze změnit.
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*3: Specifikace funkce Auto Power Off
Pokud uběhnou 4 hodiny po stisku klávesy na klaviatuře
nebo od jakékoliv akce na panelu, nástroj se automaticky
vypne. Chcete-li tuto funkci vypnout, nastavte hodnotu oFF.
Standardně je tato funkce zapnutá. Jestliže změníte
nastavení, nová hodnota se uloží a zůstane funkční i po
vypnutí D1.
1. Vstupte do režimu Function a pak stisknete tlačítko
VIBES/ GUITAR.
LEDka zvukového tlačítka VIBES/GUITAR se rozsvítí a na
displeji se objeví aktuální nastavení (on).
2. Zadejte zapnutí/ vypnutí změny oktávy pomocí tlačítek
+ a – u displeje.

13

MIDI
Co je to MIDI?

Režim MIDI Function mode

MIDI je zkratka pro „Musical Instrument Digital Interface”. Je
to mezinárodní standard, vytvořený pro připojení a přenos
dat mezi elektronickými hudebními nástroji, počítači a
dalšími zařízeními.

Jakmile zapnete D1, MIDI parametry se nastaví na vysílací
kanál 1, všechny přijímající kanály (1–16), Local On a Omni
Off.
Toto nastavení lze změnit v režimu MIDI.

Co můžete dělat s MIDI?
Díky MIDI můžete využít D1 k ovládání jiných nástrojů,
nebo jiné nástroje k ovládání D1, a sekvencer k vytvoření
komplexních hudebních skladeb.
Jestliže použijete klaviaturu nebo pedál D1, nebo zvolíte
zvuk, zahrajete tón, stisknete pedál či změníte zvuk, to vše
můžete také vyslat do jiného nástroje, nebo nahrát do
sekvenceru.

Procedura nastavení parametrů v režimu MIDI
1. Podržte tlačítko FUNCTION (min. 3s).
LEDka FUNCTION bliká a LEDka PIANO1 svítí.
2. Stiskem odpovídajícího tlačítka, uvedeného níže,
zvolte parametr.
LEDka stisknutého tlačítka se rozsvítí a na displeji se
objeví aktuální nastavení.

Zapojení
K přijímání a vysílání MIDI zpráv jsou použity běžně
dostupné MIDI kabely. Tyto kabely zapojte mezi MIDI
konektory u D1 a MIDI konektory externího MIDI zařízení, se
kterým bude D1 komunikovat. Jsou dva typy MIDI
konektorů.

Konektor MIDI IN
Tento konektor přijímá MIDI data.
MIDI IN konektor umožňuje hrát na D1 zvuky z externího
MIDI zařízení (tedy MIDI klaviatury nebo sekvenceru).
Zapojte MIDI kabel z MIDI IN konektoru u D1 do MIDI OUT
konektoru externího MIDI zařízení.

MIDI OUT konektor
Tento konektor vysílá MIDI data.
MIDI OUT konektor umožňuje ovládat externí MIDI zařízení
pomocí MIDI zpráv, vysílaných z D1. Zapojte MIDI kabel z
MIDI OUT konektoru u D1 do MIDI IN konektoru externího
MIDI zařízení.
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3. Stiskem tlačítka + nebo – zvolíte nastavení.
4. Chcete-li ukončit režim Function, stiskněte tlačítko
FUNCTION.
Tlačítko FUNCTION zhasne.
Veškerá MIDI nastavení se aplikují na všechny zvuky.
Jakmile D1 vypnete, vrátí se do svého standardního
nastavení.

Výpis MIDI funkcí
*2: Table of sounds and corresponding program
change numbers.
CC0: Bank Select (MSB) for all sounds is set to 121.
Tlačítko
nastavení
PIANO1

PIANO2

E.PIANO1

E.PIANO2

HARPSI/
CLAV

Funkce
Zobrazení
Popis [standardní nastavení]
MIDI Channnel *1
C01...C16
1...16 [C01]
Určuje vysílací kanál pro MIDI data.
Local On/Off
on, oFF
Aktivace (zapnutí)/ deaktivace (vypnutí)
zvukového zdroje D1 [on].
Je-li aktivní Local On, hraní na klaviaturu
D1 vyrábí zvuk a současně vysílá MIDI
data. Je-li ve stavu Local Off, hraní na
klaviaturu D1 nevyrábí zvuk, pouze se
vysílají MIDI data. Normálně je tento
parametr nastaven na Local On
(standard: on).
Abyste zabránili vzniku nežádoucí ozvěny
(kdy zní současně tentýž zvuk, ale
posunutý), tuto funkci deaktivujte
(nastavte „oFF”).
PC Filter *2
on, oFF
De/aktivace filtrování vysílání/přijímání
zpráv Program Change [oFF: transmission/
reception]
Programy zapojeného MIDI zařízení lze
měnit vysláním čísla MIDI Program
Change z D1. Navíc, programy D1
můžete měnit přijetím zprávy MIDI
Program Change z připojeného MIDI
zařízení.
Pokud přijde nekompatibilní číslo Program
change, zvuk D1 se nezmění.
CC Filter
on, oFF
De/aktivace filtrování vysílání/přijímání
zpráv Control Change [oFF: transmission/
reception]
Zprávy o operacích, jako je stisk Damper
pedálu D1, se vysílá do připojeného
externího MIDI zařízení, tím se ovládá a
tyto zprávy lze také přijmout z externího
MIDI zařízení a ovládat tak D1.
Multi-timbral On/Off
on, oFF
16part multitimbrální zvukový modul
[on: aktivní]
D1 umí pracovat jako 16part multitimbrální
zvukový modul, jestliže používáte externí
MIDI zařízení k ovládání jeho interního
zvukového generátoru.

*1: MIDI kanál
V režimu Layer Mode, bude tato hodnota vysílacím
kanálem pro vrstvu Layer 1, a vysílacím kanálem pro
vrstvu Layer 2 se automaticky nastaví následující kanál.
Např. je-li MIDI kanál C07 zvolen pro zvuk vrstvy 1, MIDI
kanál C08 se automaticky nastaví pro zvuk vrstvy 2. Je-li
MIDI kanál C16 zvolen pro zvuk vrstvy 1, MIDI kanál C01
se automaticky nastaví pro zvuk vrstvy 2.
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Appendix
Problémy a potíže

Specifikace

Jestliže se vyskytne některý z následujících problémů,
důkladně otestujte nástroj, zda odhalíte možnou příčinu, a
zkuste jej vyřešit dle následujících doporučení. Jestliže ani
pak nástroj nefunguje správně, kontaktujte dealera.

Klaviatura

RH3 (vyvážená kladívková mechanika)
klaviatura: 88 kláves (A0-C8)

Nástroj se nezapíná
• Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojený do piana a
do zásuvky.

Touch control

pět možností

Pitch

Transpose, Fine (jemné doladění)

Ladění

devět druhů

Žádný zvuk
• Ověřte, že hlasitost SP-280 není na MIN. Pokud ano,
zvyšte hlasitost na příslušnou úroveň.
• Ověřte, zda není funkce MIDI Local nastavena na OFF.
V tom případě ji přepněte na ON (nebo vypněte a znovu
zapněte nástroj).
Zvuk je přerušovaný
• Překročili jste maximální
polyfonie.”

polyfonii.

Viz „Maximální

V určitých oblastech klaviatury znějí tóny falešně
• Pianové zvuky D1 se snaží co nejvěrohodněji napodobit
skutečné piano. Může se tedy stát, že v určitých
oblastech klaviatury může být slyšet silnější podtón,
případně, že poloha tónu je zdánlivě nesprávná. Je to
běžné a nejde o závadu.
Zapojené MIDI zařízení nereaguje na vysílání MIDI dat.
• Ověřte, že jsou všechny MIDI kabely zapojeny správně.
Ověřte, zda D1 přijímá MIDI data na stejném kanále, na
jakém vysílá druhé MIDI zařízení.

Zvukový generátor Stereo PCM System
Polyfonie

120 not (max)

Zvuky

30 (3 banky po 10)

Efekty

Brilliance, Reverb, Chorus (3 úrovně každý)

Demo

30 (Sound demo song x 10, Piano Song
x 20)

Metronome

kontrolery Tempo, Time signature,
Accent, sound a Volume

Pedal

Damper
Funkce Half-pedaling je podporována
(u volitelného DS-1H)

Konektory

LINE OUT (L/MONO, R), MIDI (IN,
OUT), konektory Headphones,
DAMPER, DC 9V

Kontrolery

Power, VOLUME, PIANO SONG,
TRANSPOSE, FUNCTION, TOUCH,
BRILLIANCE, REVERB, CHORUS,
BANK, Sound × 10, +, –,
METRONOME

Napájení

DC 9V, AC adaptér (přibalený)

Spotřeba

1,5 W

Maximální polyfonie
Jestliže počet not, znějících současně překročí maximální
polyfonii, některé noty v D1 budou ukončeny, díky funkci,
která ukončí nejdéle znějící notu, protože později zahrané
noty mají vyšší prioritu. Některé zvuky D1, ačkoliv jde jde o
jednoduchý zvuk, jsou generovány dvěma či více oscilátory
(jedna nota na jeden zvukový obvod generátoru). Zvuky,
využívající jen jeden oscilátor, které jsou např. v bankách 1
a 2 VIBES/GUITAR, mají maximální polyfonii 120 not.
Zvuky, využívající dvou oscilátorů, jako jsou v bankách 1 a 3
PIANO1 a v bankách 1 a 2 E.PIANO2, mají maximální
polyfonii 60 not.
120 ÷ Počet zvukových oscilátorů = Maximální polyfonie
Pamatujte na maximální polyfonii a pečlivě volte zvuky,
pokud pracujete v režimu Layer, kdy znějí dva zvuky
současně, nebo když pracujete s damper pedálem.

Rozměry (Š × H × V)
1327 × 263 × 128 mm
52,24 × 10,35 × 5,04 inches
(Včetně přesahů, bez notového stojanu)
Hmotnost

16 kg / 35.27 lbs.

Obsah balení
AC adaptér, stojan na noty, Damper
pedál, Uživatelský manuál
Příslušenství (nutno dokoupit)
ST-SV1 klávesový stojan, DS-1H
Damper pedál
• Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
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Použijete-li volitelný stojan ST-SV1
(nutno dokoupit)
D1 můžete postavit na ST-SV1 klávesový stojan (model STSV1 BK, nutno dokoupit). V případě sestavení ST-SV1 BK
se u D1 se řiďte pokyny, uvedenými níže, místo kroku 8.
Ve dvou lidech zvedněte D1 (A) a umístěte jej na stojan STSV1 (B).
Jeden z vás pak jistí D1 aby nespadl, a druhý srovná
šrouby (o) na levé a pravé straně ST-SV1 s otvory pro
šrouby (n) ve spodní části D1. Vodítkem může být, že
destička (f) musí být přesně mezi oběma otvory (p), ve
spodní části D1. Dbejte na to, aby se destičky nedotýkal
šroub (k) zepředu uprostřed na D1 a hlava šroubu (l) vzadu
uprostřed.
Srovnejte otvory (n) pod D1, pomocí šroubů (o) se
stojanem.
Před sestavením ST-SV1 vyjměte přibalený AC adaptér.

Buďte opatrní, abyste si neskřípli prsty při zvedání a
připevnění D1 k ST-SV1.
Než začnete hrát, ověřte, že je D1 důkladně připevněný
k ST-SV1. Pokud neověříte zajištění ST-SV1, mohl by
D1 upadnout a zranit hráče, nebo se poškodit.
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[DIGITÁLNÍ PIANO]
Model: D1

Tabulka MIDI implementace

Pro bližší info týkající se MIDI Implementace kontaktujte nejbližšího distributora Korg.
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