Děkujeme za zakoupení
digitálního piana Korg G1/G1 Air.

Uživatelský manuál

Upozornění
Umístění
Následující místa nejsou vhodná pro umístění nástroje a mohou
způsobit poruchy.
• Přímé sluneční světlo
• Extrémně horká nebo vlhká místa
• Na příliš špinavých a prašných místech
• Kde dochází k silným otřesům
• V blízkosti magnetického pole

Napájení
Adaptér určený pro tento přístroj připojte, prosím, do zásuvky s
odpovídajícím napětím. Nezapojujte jej do zásuvky s jiným napětím
než to, pro které je určen.

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

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

Péče
Potřebujete-li přístroj vyčistit, použijte pouze suchý hadřík.
Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo
hořlavé čisticí prostředky.

Uchovejte tento manuál
Po přečtení manuálu jej dobře uložte pro další použití.

Zařízení musí stát výhradně samostatně.
Nikdy na něj nestavějte žádnou nádobu s tekutinou.
Tekutina by se mohla dostat dovnitř, což může způsobit poškození,
požár nebo elektrický šok.
Dejte pozor, aby do přístroje nezapadly kovové předměty. Pokud
cokoliv zapadne dovnitř, odpojte adaptér ze zásuvky. Potom
kontaktujte dealera Korg nebo obchodníka, kde jste nástroj
zakoupili.
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Toto zařízení splňuje limity pro vyzařování FCC, stanovené pro ochranu
životního prostředí, a směrnici RSS-102 o IC radiových frekvencích (RF)
Exposure rules. Toto zařízení má velmi nízké úrovně RF energie, takže
vyhovuje toleranci při vystavení maximálním hodnotám (MPE).

Prohlášení o souladu se směrnicí Evropské Unie Korg
Inc. tímto prohlašuje, že produkt splňuje požadavky směrnice
1999/5/EC.
Můžete si prohlédnout Prohlášení o shodě (Declaration of
Conformity (DoC)) ke Směrnici 1999/5/EC v příručce k tomuto
přístroji na webové stránce Korg (www.korg.com).

Poznámka k likvidaci (pro EU)
Pokud je symbol "překřížené 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. Tento produkt nepatří 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 na baterii nebo jejím balení zobrazen také chemický symbol
a to pod symbolem přeškrtnuté popelnice.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY
Tento produkt byl vyroben podle přísných specifikací a požadavků na
napětí, které se týkají země, ve které je zamýšleno použití tohoto
produktu. Pokud jste jej zakoupili přes internet, zásilkovou službou a/nebo
telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší
zemi, kde sídlíte.
VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen,
může být nebezpečné a může znamenat ztrátu Záruky výrobce nebo
distributora.
Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak
můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.
* Bluetooth je ochrannou známkou společnosti Bluetooth SIG, Inc.
* Veškeré produkty a jména společností jsou obchodními známkami nebo
registrovanými obchodními známkami příslušných majitelů.
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Hlavní vlastnosti
Třicet dva prémiových nástrojových zvuků
Jedinečné nástrojové zvuky, integrované do Korg G1/G1 Air Digital
Piano are 32 – včetně tří speciálních koncertních křídel z Evropy a
Japonska. G1/G1 Air dále nabízí dva způsoby využití zvuků, kterými
můžete hrát na klaviaturu. Layer Mode: Každá klávesa zní dvěma
zvuky současně. Režim Split: Jeden ze tří basových zvuků můžete
přiřadit dolní polovině klaviatury, nezávisle na zvuku horní poloviny.
Partner Mode: Klaviaturu může rozdělit na dvě herní oblasti, což je
ideální pro cvičení studenta s učitelem vedle sebe.

Integrované Demo songy a etudy
G1/G1 Air je vybaven celkem 50 přednahranými skladbami; 10
zvukových demo songů využívá zvuky v paměti, a 40 pianových etud
umožňuje hráči rozvíjet své schopnosti hraním v doprovodu
kompletní skladby, popř. s umlčenou levou či pravou rukou.

Vysoce přesné vlastnosti pedálu
G1/G1 Air nabízí stejné funkce tří pedálů, jaké mají koncertní
křídla – Damper (sustain); Sostenuto a Soft (una corda).
Pedály Damper a Soft využívají funkce half-pedálu, kdy mění
hloubku efektu hloubkou stisku pedálu. Sešlápnutím Damper
pedálu také přidáte realistickou damper rezonanci zvukům
číslo 1 a 2, tlačítek G.PIANO, A.PIANO a J.PIANO.

Digitální metronom
To je perfektní pro nácvik rytmu, integrovaný metronom nabízí
uživatelem dané tempo, hlasitost i rytmus. Vyberte si tradiční zvuk
tiku nebo moderní digitální tón.

Integrované efekty
G1/G1 Air má integrovány tři digitální efekty – každý z nich má tři
úrovně – jež obohatí kvalitu interních zvuků. Těmito efekty lze
simulovat jas zvuku (Brilliance) přirozený prostor koncertní síně
(Reverb) a bohatost zvuku (Chorus).

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

Výběr ladění

USB .............................................................. 15

Pro autentickou hru v širokém rozmezí, G1/G1 Air umožňuje zvolit z
devíti různých ladění, včetně temperovaného, čistých ladění (pure
major a minor), klasických 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.

Využití ozvučení Bluetooth (pouze G1 Air) .. 15

Hraní v různých tóninách

Další funkce.............................................. 12
Režim Function............................................. 12

Appendix .................................................. 16
Problémy a potíže ........................................ 16
Inicializace systému ..................................... 17
Specifikace ................................................... 17

Sestavení stojanu ..................................... 18
Upozornění při sestavování .......................... 18
Další upozornění .......................................... 18
Postup při sestavení ..................................... 18
Následná kontrola sestavy ........................... 19

Tabulka MIDI implementace ..................... 20

Funkce Transpose zvládne rychle transponovat G1/G1 Air do jiné
tóniny – beze změny prstokladu. Parametr Master Tuning provádí
jemné úpravy celkové výšky tónu nástroje.

Integrovaný rekordér
G1/G1 Air má integrovaný výkonný dvoustopý rekordér. Můžete
tvořit, nahrávat a přehrávat vlastní knihovnu multi-partových
záznamů, a kdykoliv je vyvolat.

Dva sluchátkové konektory
Díky dvěma identickým sluchátkovým konektorům G1/G1 Air
umožňuje hrát dvěma lidem – rodiči s dítětem, studentovi a učiteli,
nebo dvěma přátelům poslech a hraní na G1/G1 Air současně.

Správné zapojení
Nový G1/G1 Air je vybaven stereo Line Out konektorem, USB
portem, plus MIDI IN a MIDI OUT konektory, jež umožňují G1/G1 Air
připojit do externího ozvučného systému nebo nahrávací sestavy, do
počítače, či jiného MIDI vybaveného zařízení.

Ozvučení přes Bluetooth (pouze G1 Air)
Jestliže zapojíte zařízení, kompatibilní s Bluetooth Audio přes
Bluetooth, G1 Air můžete využít jako bezdrátový reprobox.
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Jednotlivé části a jejich funkce
Ovládací panel

Panel konektorů
(zespodu uprostřed)

11

12 13

14 15

16

1
2

3

4
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1. Sluchátkové ( ) konektory (na levé straně zespodu): Oba
stereo mini sluchátkové konektory jsou umístěny pod
klaviaturou na levé straně. Zasunutím kabelu do
kteréhokoliv z nich umlčíte interní ozvučení.
2. Vypínač: Podržte vypínač, až se objeví symbol G1 na
displeji, piano je tím zapnuto. Chcete-li piano vypnout,
podržte vypínač, až se objeví symbol ... na displeji a pak
jej uvolněte. Od uložení nahraných dat může trvat několik
sekund, než se piano vypne. Během ukládání dat se na
displeji objeví symbol ___. Nijak nepracujte s G1/G1 Air
ani neodpojujte adaptér, dokud vidíte symbol ___ na
displeji. Jinak budou data porušena.
Jakmile G1/G1 Air vypnete, vrátí se do svého
standardního nastavení. Každopádně můžete G1/G1
Air nastavit na ukládání nastavených parametrů (viz
Nastavení ukládání parametrů na str. 13).
Auto Power Off
G1/G1 Air se umí také automaticky vypnout po zadané
době, která uběhne od posledního stisku kláves nebo
přehrávání songu. Chcete-li změnit tento časový interval,
nebo tuto funkci dočasně vypnout, viz Auto power off na
str. 13
3. Ovladač VOLUME: Ovladač VOLUME určuje úroveň
hlasitosti u integrovaných reproduktorů a sluchátek.
4. Tlačítka Sound: Těmito tlačítky vybíráte z celkem 32 zvuků
(viz str. 7).
Tlačítky G.PIANO, A.PIANO a J.PIANO volíte tyto tři
konkrétní zvuky po třech variantách. Tlačítkem OTHERS
vybíráte z dalších dvaceti zvuků. Tlačítkem FAVORITE
volíte uložený zvuk.
Tlačítkem SPLIT volíte ze tří basových zvuků.
5. FUNCTION tlačítko: Ve stisknutém stavu LEDka svítí, což
značí, že je G1/G1 Air v režimu Function Mode (viz str.
12). Režim Function Mode umožňuje přístup k celé řadě
nastavení a parametrů; kompletní seznam viz str. 12. Toto
tlačítko se používá s ostatními tlačítky ke spouštění
dalších funkcí.
6. SELECT
/
tlačítka: Těmito tlačítky volíte nastavení,
hodnotu nebo song.
7. Displej: LED displej zobrazuje aktuální hodnotu zvoleného
parametru (tempo, číslo songu, apod.), nebo nastavení
režimu Function Mode.

4

6

7

8

9

10

8. Tlačítka TEMPO + / –: Těmito tlačítky zadáváte tempo
metronomu nebo songu. Krom toho, tato tlačítka využijete
k výběru funkce v režimu Function mode.
9. Tlačítko METRONOME: Tímto tlačítkem spustíte/ zastavíte
metronom (viz str. 8).
Je-li metronom aktivní, LEDka svítí.
Jiná nastavení metronomu než Tempo a Time signature
se zadávají v režimu Function Mode (viz str. 12).
10. Tlačítka rekordéru: Těmito tlačítky nahráváte ( ),
přehráváte/ pozastavíte (
) a zastavíte ( ) hraní, ale
také volíte part pro nahrávání/ přehrávání.
Panel konektorů
Tento panel je umístěn na spodní straně klaviatury,
uprostřed, poblíž zadního okraje.
11. Speaker konektor: Kabel speaker boxu zapojíte do tohoto
konektoru (viz Sestavení stojanu na str. 18).
12. DC24V konektor: Sem zapojte přibalený adaptér.
13. Konektor LINE OUT: Tento stereo mini phone konektor je
hlavním audio výstupem. Využijete jej pro připojení G1/
G1 Air do vstupu externího zesilovače, aktivního
reproboxu, audio rozhraní nebo rekordéru apod. Ovladač
VOLUME určuje hlasitost výstupu.
Zapojení musíte provádět ve vypnutém stavu.
Neopatrným zacházením můžete poškodit G1/ G1 Air
nebo zařízení, které chcete připojit.
14. Konektor pedálu: Kabel speaker boxu zapojíte do tohoto
konektoru (viz Sestavení stojanu na str. 18).
15. USB (
) port: Do tohoto portu zapojíte jeden konec
USB kabelu – druhý do počítače – a můžete přenášet data
mezi G1/G1 Air a počítačem.
16. Konektory MIDI (IN, OUT): Tyto konektory umožňují
G1/G1 Air spolupracovat s jiným MIDI vybaveným
zařízením – keyboardem, rytmerem, syntezátorem apod.
OUT: Vysílá MIDI data z G1/G1 Air do MIDI In jiného
zařízení.
IN: Přijímá MIDI data, vyslaná z MIDI Out jiného zařízení.

Příprava k hraní

Zavření víka klaviatury
1. Odklopte přední okraj krytu klaviatury a opatrně jej
pokládejte.

Než začnete
Sestavení piana G1/G1 Air
Sestava G1/G1 Air obsahuje klávesovou jednotku, stojan a
zajišťovací podpěry, pedálovou jednotku a ozvučení. Nejprve
tedy podle pokynů na str. 18 kompletně sestavte G1/G1 Air.

Zapojení napájení
Důkladně zasuňte napájecí kabel AC adaptéru do zásuvky,
poté DC do DC24V konektoru na panelu konektorů. Pak
zapojte napájecí kabel do zásuvky.

2. Jakmile se začne víko zavírat samo, pusťte je.
Víko klaviatury je uzpůsobeno, aby se od střední polohy
pomalu zavíralo samo.

Držák kabelu
Panel konektorů

Kabel pedálu

Dejte si pozor, abyste si neskřípli prsty nebo ruku pod
víko.

Konektor DC
Do zásuvky

Netlačte silou na kryt během jeho zavírání. Můžete jej
poškodit.

AC adaptér

Napájecí kabel AC adaptéru
Kabel AC adaptéru i pedálový kabel zajistěte držákem
kabelů vedle panelu konektorů, aby nedošlo k vypadnutí
a odpojení napájení nástroje.
Používejte pouze AC adaptér, dodaný s G1/G1 Air.
Použití jiných adaptérů může vést k poškození.
Zapojte napájecí kabel do zásuvky se správným napětím

Ovládání víka klaviatury
Otevření víka klaviatury

Teplota a vlhkost mají vliv na to, jak rychle se víko
klaviatury zavírá.
Víko při dosednutí vydá jemné kliknutí. To je správně.

Využití víka klaviatury jako stojanu na noty
Víko klaviatury slouží také jako jednoduchý stojan na noty.

1. Oběma rukama opatrně zvedněte víko a otevřete je.
Jakmile se začne víko zavírat samo, pusťte je.
Víko klaviatury je uzpůsobeno, aby se od střední polohy
pomalu zavíralo samo.

2. Sklopte přední okraj víka klaviatury.

Nepoužívejte sílu při ukládání notové partitury na kryt
klaviatury, zvláště když se snažíte přinutit notový sešit,
aby zůstal otevřený.
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Poslech Demo songů
G1/G1 Air má v paměti 50 předprogramovaných songů. Z
nich je 10 zvukových Demo songů, které přibližují kvalitu
různých interních zvuků. Dalších 40 jsou známé pianové
songy a etudy. Tyto songy najdete na Seznamu zvukových
Demo songů a v Seznamu pianových songů v pravém
sloupci.

Seznam zvukových Demo songů
č. Název zvukového songu

Skladatel

Poslech zvukových Demo songů
Během přehrávání zvukového Demo songu můžete hrát na
klávesy.
Během přehrávání Demo songu však nelze měnit tempo.
Rovněž nelze pozastavit přehrávání zvukového Demo
songu.
1. Podržte tlačítko Play/Pause.
Jakmile tlačítko začne blikat, uvolněte je. Na displeji vidíte
aktuální zvukový Demo song, označený číslem (d01).

2. Tlačítky SELECT
a
zvolíte jiné číslo zvukového
Demo songu.
Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání
zvoleného titulu. Pokud jste neprovedli výběr, po asi 3s se
rozsvítí tlačítko Play/Pause a spustí se přehrávání
aktuálního zvukového Demo songu. Jakmile je ukončeno
přehrávání Demo songu d01, postupně se přehrají i další
zvukové Demo songy. Po ukončení všech zvukových
Demo songů, pokračuje přehrávání opět od prvního
songu d01.
3. Stiskem tlačítka Stop zastavíte přehrávání.
Svítící tlačítko Play/Pause zhasne a přehrávání
zvukového Demo songu se zastaví.

Poslech pianových songů
Jako u zvukových Demo songů, můžete hrát na klávesy také
v doprovodu pianových songů. Během hraní můžete měnit
tempo, zpomalit přehrávání z důvodu kvalitního procvičení
konkrétní obtížné pasáže. Navíc můžete levou či pravou ruku
nezávisle umlčet, abyste se mohli soustředit na procvičení
jedné ruky, a G1/G1 Air bude hrát tu druhou. Více informací
viz Práce se songy na str. 8.
1. Tlačítky SELECT
a
zvolíte jiný Piano song podle
čísla.
Pianové songy jsou očíslovány P01 až P40.
Jakmile se objeví číslo Piano songu na displeji,
současným stiskem tlačítek SELECT
a
se vrátíte
na P01.

2. Tlačítkem Play/Pause přepínáte mezi stavy přehrávání
(svítí) a pozastavení (bliká).
Na displeji se objeví číslo aktuálního taktu.
3. Stiskem Stop zastavte přehrávání a vrátíte se na začátek
přehrávaného souboru.
Na displeji se objeví číslo pianového songu.
Jestliže nestisknete tlačítko Stop ani po dokončení
zvoleného songu, po cca 5s bude pokračovat přehrávání
následujícího songu.
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Seznam pianových songů
Č. Název zvukového songu

Skladatel

Hraní na G1/G1 Air
Hraní jedním zvukem (režim Single)
Standardně nastaveným zvukem po zapnutí G1/G1 Air,
je German Concert Piano. Pokud využijete nastavení
pomocí Save Parameter, můžete určit pro G1/ G1 Air po
zapnutí jiný zvuk (viz Nastavení ukládání parametrů na
str. 13).

se objeví na displeji.
Pokud jste nahráli více User songů, na displeji se objeví song
s nejvyšším číslem.
Při použití funkce nastavení Save Parameter, pak číslo,
které se objeví na displeji, bude to, které jste zvolili před
vypnutím G1/G1 Air (viz Nastavení ukládání parametrů
na str. 13).

Výběr zvuku piana
1. Stiskněte tlačítko G.PIANO, A.PIANO nebo J.PIANO.
Stisknuté tlačítko se rozsvítí a na displeji se objeví na pár
sekund zkratka jména zvuku.
2. Každé tlačítko PIANO nabízí tři různé varianty zvuku.
Takže každým stiskem tlačítka PIANO vyvoláte buď
koncertní křídlo, nebo další dva pianové zvuky. Chcete-li
např. zvolit zvuk Ballad Piano, stiskněte tlačítko A.PIANO
2x.
Na pár sekund se na displeji objeví zkratka jména
zvoleného zvuku.
Dokud je na displeji zobrazeno jméno zvuku, můžete volit
z dostupných variací stiskem tlačítka SELECT
nebo
.
Zvolený zvuk zůstává stejný, dokonce i když jste
stiskli jiné zvukové tlačítko.

výběr z dalších zvuků
1. Stiskněte tlačítko OTHERS.
Stisknuté tlačítko se rozsvítí a na displeji se objeví na pár
sekund zkratka jména zvuku.
2. Máte k dispozici 20 dalších zvuků.
Na pár sekund se na displeji objeví zkratka jména
zvoleného zvuku.
Dokud je na displeji zobrazeno jméno zvuku, můžete volit
z dostupných variací stiskem tlačítka SELECT
či .
Zvolený zvuk zůstává stejný, dokonce i když jste
stiskli jiné zvukové tlačítko.

Použití tlačítka FAVORITE

Ve sloupci # vidíte počet oscilátorů neboli zvuků, použitých
při tvorbě jedné noty pro tento zvuk. (Viz Maximální polyfonie
na str. 16)

Svůj oblíbený zvuk můžete přiřadit tlačítku FAVORITE, takže
jej můžete vyvolat jedním stiskem tohoto tlačítka. Vyberte
zvuk, který chcete uložit a uložte jej podržením tlačítka
FAVORITE, které se rozsvítí.
Přiřazený zvuk FAVORITE zůstane aktivní i když vypnete
G1/G1 Air.
A to bez ohledu na nastavení, zvolené funkcí Save
Parameter Settings v režimu Function Mode.
Standardní přiřazením tlačítka FAVORITE je zvuk Stage
Electric Piano.

Hraní na G1/G1 Air jedním zvukem, jako na akustické
piano, označujeme jako režim Single Mode. Na G1/G1
Air můžete také hrát dvěma zvuky v režimu Split Mode
nebo Layer Mode. Blíže o těchto režimech viz Režimy
hraní na str. 10.
Po zapnutí G1/G1 Air na displeji se objeví číslo Piano songu
. Pokud jste však svou hru nahrávali (viz str. 9), objeví
se číslo User songu.
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Použití pedálů
G1/G1 Air je vybaven všemi třemi
pedály, jako má koncertní křídlo.
Pomocí pedálů můžete přidat zvuku
výraz, ovládat jej a upravit.
Soft pedál (levý)
Soft pedál poněkud redukuje hlasitost a změkčí tón. Přesný
half-pedaling umožňuje ovládat aplikovaný efekt tím, jak
hluboko stisknete pedál. (half-pedaling).
Sostenuto pedál (střední)
Tento pedál ovládá podobný efekt jako Damper pedál –
umožňuje znít dále tónům i po uvolnění kláves – ale zde se
efekt aplikuje pouze na ty tóny, které již byly drženy před
stiskem pedálu Sostenuto. Nové tón, zahrané po stisku
pedálu Sostenuto, prodlouženy nebudou.
Damper pedál (pravý)
Jak jsme zmínili výše, Damper pedál umožňuje notám znít dál
i po uvolnění kláves, což dodává bohaté, rezonantní doznění.
Rovněž přidáte realistickou damper rezonanci zvukům číslo
1 a 2, tlačítek G.PIANO, A.PIANO a J.PIANO. Přesný halfpedaling umožňuje ovládat aplikovaný efekt tím, jak hluboko
stisknete pedál. (half-pedaling).
V režimu Layer Mode (viz str. 10), můžete určit, který
zvuk(y) bude reagovat na pedál.
V režimu Split Mode (viz str. 10), pedál ovlivňuje
pouze zvuky v horní části klaviatury.
V režimu Partner (str. 11), lze Damper efekt aplikovat
nezávisle pro oba hráče.

Práce se songy
1. Tlačítkem SELECT
nebo
vyberte song.
Pianové songy jsou označeny na displeji P01 až P40, a
User songy U01 až U99.
2. Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání.

Ovládání songů
Pozastavení a pokračování songu
1. Dokud zní Song, stiskem tlačítka Play/Pause pozastavíte
přehrávání.
Tlačítko Play/Pause bude blikat.
2. Chcete-li pokračovat v přehrávání od bodu, ve kterém jste
jej pozastavili, stiskněte znovu tlačítko Play/Pause.
Dalším stiskem tlačítka Play/Pause bude svítiti
trvale.
Pokud song zní nebo je pozastavený, číslo aktuálního
taktu vidíte na displeji.

Návrat na začátek songu
1. Stiskem Stop zastavte přehrávání a vrátíte se na začátek
přehrávaného songu.
Na displeji se objeví číslo zvoleného songu.
2. Stiskem tlačítka Play/Pause restartujete song od začátku.
Na displeji se objeví číslo aktuálního taktu.

Změna tempa přehrávání

Metronom
Metronom udává trvalý, rytmický puls, který využijete při
cvičení, muzikantům na všech úrovních.

Nastavení tempa a rytmu

Stiskem tlačítka METRONOME spustíte a zastavíte
metronom. Pokud běží metronom, tlačítko METRONOME
svítí a na displeji vidíte tempo; je-li metronom vypnutý, je
tlačítko zhasnuté (nesvítí).
Je-li metronom zapnutý, nastavíte tempo tlačítky TEMPO +
a –. Aktuální tempo vidíte na displeji. Rozsah tempa je 5–
240, neboli 5 až 240 dob za minutu (BPM). Stiskněte tlačítka
[TEMPO +] a [TEMPO -] zároveň, chcete-li obnovit výchozí
tempo na 120.
Můžete také zadat rytmus (Time signature), kdy je důraz na
první dobu taktu. Běží-li metronom, pomocí tlačítek SELECT
a
zvolíte Time signature od 2/4 do 6/4 (na displeji jako
2–4, 6–4, atd.). Současným stiskem tlačítek SELECT
a
vyvoláte standardní hodnotu 4/4 Time signature.

Další parametry metronomu
Režim Function Mode umožňuje přístup k dalším
parametrům Metronome, včetně hlasitosti a zvuku (str. 12).
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Tlačítky TEMPO + a – změníte aktuální hodnotu tempa
(nastavení BPM).
Na okamžik se na displeji zobrazí aktuální tempo.
Hodnota se bude dále měnit, když tlačítko podržíte.
Chcete-li vrátit tempo na standardní hodnotu, stiskněte
tlačítka TEMPO + a – současně.
Každý song se ukládá se svým vlastním tempem, takže
výběrem jiného songu se automaticky změní i tempo, aby
odpovídalo songu, bez ohledu na případné změny, které
jste provedli. Navíc, původní tempo se obnoví, jakmile
vypnete G1/G1 Air.
Tempo songu a metronomu se nastavují současně; nelze
je nastavit zvlášť.

Přeskočení na konkrétní takt
Ať už song běží (nebo je v pauze), můžete tlačítky SELECT
a
přejít na konkrétní takt. Na displeji se objeví číslo
aktuálního taktu.
Chcete-li se rychle vrátit na první takt, stiskněte tlačítko Stop.

Opakované přehrávání konkrétní sekce
(AB Repeat)
Po zadání počátečního bodu (A) a koncového bodu (B), bude
tato funkce přehrávat tuto konkrétní oblast, stále dokola.
Proto doporučujeme song pozastavit, než začnete nastavovat
smyčku AB Repeat.

Zapnutí funkce AB Repeat
1. Vyberte song, u kterého chcete použít funkci AB Repeat
2. Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání songu, a
dalším stiskem Play/Pause přehrávání pozastavíte.
3. Určení počátečního bodu (A).
1. Podržte tlačítko FUNCTION a stiskněte tlačítko
PART 1.
Nalevo od čísla se na displeji objeví tečka, což značí
počáteční bod (A).
2. Pomocí tlačítek SELECT
a
přejdete na takt,
který chcete zadat jako počáteční bod (A).
Na displej se na cca 2 s vrátí zobrazení aktuálního
taktu.
4. Určení koncového bodu (B).
1. Podržte tlačítko FUNCTION a stiskněte tlačítko
PART 2.
Napravo od čísla se na displeji objeví tečka, což
značí koncový bod (B).
2. Pomocí tlačítek SELECT
a
přejdete na takt,
který chcete zadat jako koncový bod (B).
Na displej se na cca 2 s vrátí zobrazení aktuálního
taktu.
5. Spusťte AB Repeat.
1. Podržte tlačítko FUNCTION a stiskněte tlačítka PART
1 a 2 současně.
Tlačítko FUNCTION bliká a funkce AB Repeat
vstoupí do režimu Standby.
2. Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání.
Na displeji se objeví symbol tečky, jakmile přehrávání
dosáhne konce smyčky AB Repeat.
Když např. určíte pátý takt jako počáteční bod (A), na displeji
se objeví
, a je-li devátý takt koncovým bodem (B), na
displeji se objeví
.
AB Repeat se nepřeruší tím, že zastavíte song.

Vytvoření Performance
G1/G1 Air je vybaven integrovaným rekordérem, takže
můžete snadno tvořit, nahrávat a přehrávat své vlastní
záznamy. Rekordér pracuje se dvěma party. Můžete nahrát
nejprve jeden part, poté druhý part, a třetí part pak hrát živě
na klávesy v doprovodu obou partů, nebo do jednotlivých
partů nahrát nezávislý song.
Vaše nahrané záznamy můžete uložit jako User songy – až
do maximálního počtu songů nebo maximálního počtu taktů,
popř. dokud nezaplníte datový prostor paměti G1/G1 Air.
Jestliže nahráváte part, ve kterém jsou již uložena nějaká
dřívější data, tato data budou přepsána novým
záznamem. Proto než spustíte nahrávání partu, ověřte,
zda tato část paměti neobsahuje dřívější data, popř. je
uložte jinam.

Nahrávání hry
Nahrávání nového songu
1. Stiskněte tlačítko Record.
G1/G1 Air vstoupí do režimu Standby pro nahrávání, a
tlačítko Record bude blikat.
Na displeji se objeví číslo následujícího prázdného User
songu.
Pokud se nic nenahrálo, na displeji se objeví
.
Jakmile zaplníte datový prostor, na displeji se objeví
. V tom případě, než spustíte nahrávání, vymažte
nepotřebné songy v režimu Function Mode (viz str. 13).

Tlačítko partu 1 začne blikat.

Hraní s pianovým songem

2. Jestliže chcete nahrávat raději Part 2, stiskněte tlačítko
PART 2; LEDka PART 2 začne blikat.
3. Nahrávání se automaticky spustí ve chvíli, kdy zahrajete
na klaviaturu. Nebo stiskem tlačítka Play/ Pause přidáte
dvoutaktové odpočítání, než se spustí nahrávání.
Pokud se rozhodnete nahrávat metronom, stiskněte
tlačítko METRONOME. Nahrávání můžete spustit také
MIDI zprávou (viz MIDI na str. 14).
4. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko Stop,
Play/Pause, nebo Record.
Tlačítko PART nahrávaného partu svítí trvale.

Umlčení partu

Přidání vaší hry do uloženého songu

Vypnutí AB Repeat
1. Stiskem tlačítka Play/Pause pozastavíte song.
2. Zrušení AB Repeat.
Podržte tlačítko FUNCTION a stiskněte tlačítka PART 1
a 2 současně. FUNCTION zhasne a funkce AB Repeat
je tím zrušena.

U pianových songů je levá ruka zpravidla přiřazena Partu 1
a pravá Partu 2. Umlčením jednoho z partů bude G1/G1 Air
hrát pouze jeden z nich – tedy jednu ruku – a vy můžete hrát
tu druhou. Záleží na vás, který part to bude.
1. Chcete-li umlčet levý part, stiskněte tlačítko PART1.
Chcete-li umlčet pravý part, stiskněte tlačítko PART2
Tlačítko umlčeného partu zhasne (nesvítí).
Hrajte se songem.
2. Dalším stiskem tlačítka zrušíte umlčení partu. Tlačítko se
znovu rozsvítí.
Hlasitost umlčeného partu můžete nastavit v režimu
Function Mode. Viz Song: Hlasitost umlčeného partu na
str. 13.

Hraní v režimu Partner Mode (viz str. 11) není možné
přidat do uloženého songu.
1. Pomocí tlačítek SELECT
a
zvolte číslo paměti User
songu, do které se bude nahrávat. Tlačítka nahrávaných
partů se rozsvítí a tlačítka partů, které neobsahují
záznam, zhasnou.
2. Chcete-li vložit záznam na začátek songu, podržte tlačítko
Record.
G1/G1 Air vstoupí do režimu Standby pro nahrávání, a
tlačítko Record bude blikat.
Chcete-li přidat záznam doprostřed songu, stiskem
tlačítka Play/Pause přehrajete song, a poté stiskem
tlačítka Play/Pause song pozastavíte, jakmile
dosáhnete taktu, kam zamýšlíte přidat záznam.
Požadovaného taktu rovněž dosáhnete stiskem
tlačítka SELECT
nebo . Dalším stiskem tlačítko
Record začne blikat.
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Pokud přidáváte záznam své hry do téhož partu,
veškerá původní data budou vymazána od začátku.
Např. jestliže přidáte záznam do taktů 2 až 4 songu
s takty 1 až 8, záznam v taktech 5 až 8 bude
vymazán.
3. Stiskněte tlačítko PART, odpovídající partu, kam chcete
nahrávat; tlačítko začne blikat.

4. Nahrávání se automaticky spustí ve chvíli, kdy zahrajete
na klaviaturu. Nebo stiskem tlačítka Play/ Pause přidáte
dvoutaktové odpočítání, než se spustí nahrávání.
Pokud se rozhodnete nahrávat metronom, stiskněte
tlačítko METRONOME. Nahrávání můžete spustit také
MIDI zprávou (viz MIDI na str. 14).
5. Chcete-li nahrávání ukončit, stiskněte tlačítko Stop,
Play/Pause, nebo Record.
<Tipy pro nahrávání>
• Jakmile přidáte nový part do stávajícího User songu,
původně nahraný zvuk zůstane beze změny.
• Během nahrávání tempo nelze měnit.
• Rytmus nahraného songu rovněž nelze měnit.
Avšak pokud přidáváte záznam k existujícímu songu,
budou přidány takty s odlišným rytmem.

Ukládání User songů
Jakmile zastavíte nahrávání, song se automaticky uloží.
Jméno User songu obsahuje číslo, zvolené před spuštěním
nahrávání.
Uložit můžete maximálně 99 User songů. Do songu
můžete uložit maximálně 999 taktů nebo 45000 not.

Přehrávání nahraného záznamu
Výběr User songu
1. Tlačítky SELECT
a
zvolíte jiný User song podle
čísla.
User songy jsou očíslovány U01 až U99. Jakmile se
objeví číslo User songu na displeji, současným stiskem
tlačítek SELECT
a
se vrátíte na U01.
Pokud jste neuložili žádný User song, neobjeví se
žádné číslo User songu.
2. Stiskem tlačítka Play/Pause spustíte přehrávání.

Tipy pro přehrávání
Výběr partu pro přehrávání nebo přeskočení na konkrétní takt
provedete stejným způsobem, jak jsme uvedli dříve u
pianových songů. Více informací viz Práce se songy na str. 8.

Další funkce songu
Zadání umlčení partu nebo kopírování a vymazání User
songů lze provést v režimu Function Mode (počínaje funkcí
Song: Vymazání zvoleného partu nebo celého songu na str.
13).
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Režimy pro hraní
Hraní dvěma zvuky současně
(Layer Mode)
Na klávesy můžete hrát dvěma zvuky současně. To
označujeme jako režim Layer.
Podržte tlačítko zvuku, ke kterému chcete přidat jiný zvuk, a
stiskněte jeho tlačítko. LEDky obou stisknutých zvukových
tlačítek se rozsvítí.

Zvuky jsou označeny Layer 1 a Layer 2, v pořadí, jak jste
stiskli tlačítka.
Když např. chcete mít zvuk tlačítka G.PIANO ve vrstvě 1 a
zvuk tlačítka OTHERS ve vrstvě 2, podržte tlačítko G.PIANO
a pak stiskněte tlačítko OTHERS.
Před tím si připravte pro každé tlačítko Sound v režimu Single
Mode tu správnou variaci zvuku.
Např. chcete mít ve vrstvě zvuky German Concert Piano a
Clav, nejprve zvolte
pro tlačítko G.PIANO a
pro
tlačítko OTHERS. Pak současným stiskem obou tlačítek
vstoupíte do režimu Layer Mode.
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)
Variace zvuku pod stejným zvukovým tlačítkem nelze
vrstvit. Např. zvuky Classic Piano a Pop piano patří oba
pod tlačítko G.PIANO a proto je nelze vrstvit.

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

Nastavení režimu Layer
Pokud jste v režimu Layer Mode, můžete provádět vyvážení
hlasitosti mezi zvuky, oktávový posun každého zvuku, ale
také de/aktivaci damper pedálu pro každý zvuk v režimu
Function Mode (počínaje funkcí Layer Mode: Vyvážení
hlasitostí na str. 13).

Použití dělení zvuku (režim Split)
Jakmile stiskem rozsvítíte tlačítko SPLIT, můžete hrát
basovým zvukem v dolní části klaviatury a jiným zvukem
v horní. To označujeme jako režim Split.
V režimu Split Mode můžete zvolit libovolný dělící bod
(klávesu, která rozdělí klaviaturu) na horní a dolní části.
Tato nastavení se neukládají při vypnutí G1/G1 Air; avšak
G1/G1 Air můžete definovat uložení tohoto nastavení (viz
Ukládání nastavení parametrů na str. 13).
Nezapomeňte, že v režimu Split 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)

1. Stiskněte tlačítko SPLIT.
Tlačítko SPLIT se rozsvítí a na pár sekund se objeví na
displeji zkratka jména aktuálního basového zvuku.
2. Stiskem tlačítka SPLIT zpřístupníte dostupné basové
zvuky.
Na pár sekund se na displeji objeví zkratka jména
basového zvuku. Zvolený zvuk zůstává stejný, dokonce i
když jste stiskli jiné zvukové tlačítko.

Kombinace

Jméno zvuku

#

Acoustic Bass + libovolný zvuk

1+

Electric Bass + libovolný zvuk

2+

Acoustic Bass & Cymbal + libovolný
zvuk

2+

Ve sloupci # vidíte počet oscilátorů neboli zvuků, použitých
při tvorbě jedné noty pro tento zvuk. (Viz Maximální polyfonie
na str. 16)

Hraní s jinou osobou
(Partner Mode)
Dva lidé mohou hrát ve stejném rozsahu, na rozdělené
klaviatuře na dvě poloviny. To označujeme jako režim
Partner.
1. Dokud se nepřehrává žádný song, stiskněte tlačítko
FUNCTION.
Tlačítko se rozsvítí.
2. Stiskněte tlačítko FAVORITE.
se objeví na displeji.
3. Stiskem tlačítka TEMPO + nebo – (na pravé straně
displeje) se na displeji objeví
.
Režim Partner je aktivní a zvolený zvuk využijete jak pro
levou, tak pro pravou stranu klaviatury.
Je-li režim Partner Mode zapnutý, tlačítko SPLIT bliká.
Pravá strana klaviatury je od E4 do C8, vyrábí zvuk o dvě
oktávy níže (E2–C6).
Levá strana klaviatury je od A0 do Eb4, vyrábí zvuk o dvě
oktávy vyšší (A2–Eb6).

Použití pedálů
V režimu Split pedály ovlivní pouze pravou oblast klaviatury.
Nemají žádný vliv na levou část klaviatury (basové tóny).

Změna zvuku pro horní část klaviatury
V režimu Split Mode, je zvuk, přiřazený pro horní part
klaviatury stejný, jako nový zvuk v režimu Single Mode.

Změna bodu rozdělení
Chcete-li změnit dělící bod mezi horní a dolní částí klaviatury
v režimu Split Mode, stačí podržet tlačítko SPLIT a stisknout
libovolnou klávesu. Dokud držíte tlačítko, je dělící bod na
displeji.
Rozsah zvuku pro horní část klaviatury začíná napravo od
dělící klávesy. Dělící bod zůstává stejný pro všechny tři
variace zvuku, zvoleného tlačítkem SPLIT.

Výšky A2 až E6 pro hráče na
levé straně

Výšky E2 až C6 pro hráče na
pravé straně

Pro levou i pravou část klaviatury můžete zvolit různé zvuky.
Zvuky pro levou a pravou část se aplikují v pořadí, jak jste
stiskli tlačítka.
Když např. chcete mít zvuk tlačítka G.PIANO v levé části a
zvuk tlačítka OTHERS v pravé, podržte tlačítko G.PIANO a
pak stiskněte tlačítko OTHERS.
Před tím si připravte pro každé tlačítko Sound v režimu Single
Mode tu správnou variaci zvuku.
Chcete-li použít stejný zvuk pro obě části klaviatury, stiskněte
pouze tlačítko jednoho zvuku.

Přiřazení Damper pedálu
V režimu Partner Mode, slouží pedál Soft jako Damper pedál
pro levou část klaviatury; a Damper pedál je Damper
pedálem pro pravou.
Pedál Sostenuto nemá v režimu Partner žádnou funkci.
Rozmezí pro horní část
klaviatury

Návrat do režimu Single
Chcete-li se vrátit do režimu Single Mode, stiskněte několikrát
tlačítko SPLIT; LEDka zhasne.

Nastavení režimu Partner
Pokud jste v režimu Partner Mode, můžete provádět
vyvážení hlasitosti mezi zvuky i oktávový posun každého
zvuku v režimu Function Mode (počínaje funkcí Partner
Mode: Vyvážení hlasitostí na str. 13).

Nastavení režimu Split
Pokud jste v režimu Split Mode, můžete provádět vyvážení
hlasitosti mezi zvuky i oktávový posun každého zvuku v
režimu Function Mode (počínaje funkcí Split Mode: Vyvážení
hlasitostí na str. 13).

11

4. Chcete-li ukončit režim Function, stiskněte tlačítko
FUNCTION. Tlačítko zhasne.

Další funkce
Režim Function
Ovládání citlivosti kláves, různé efekty, nastavení Master
ladění, můžete zadat v režimu Function Mode. Funkce, které
lze nastavit, viz seznam funkcí níže.

Provedení nastavení parametrů v režimu Function
1. Dokud se nepřehrává žádný song, stiskněte tlačítko
FUNCTION.
Tlačítko se rozsvítí.
2. Stiskem SELECT
nebo
zvolíte funkci, kterou
chcete nastavit.
Zkratka jména funkce se objeví na displeji.
3. Stiskem tlačítek TEMPO + a – zvolíte nastavení nebo
zadáte hodnotu.
Nastavení se bude dále měnit, když podržíte tlačítko
TEMPO + nebo –.
Krom toho, současným stiskem obou tlačítek se vrátíte
ke standardnímu nastavení.

Výpis funkcí
č.
1

Některé funkce se spustí stiskem tlačítka Record [YES],
po zvolení jména funkce nebo nastavení. Chcete-li
funkci zrušit, stiskněte tlačítko Stop [NO].
Kombinace odkazují na jména tlačítek, které jste stiskli,
když svítilo tlačítko FUNCTION, a slouží k přechodu na
konkrétní místo v seznamu Function list.
Jakmile G1/G1 Air vypnete, všechny funkce se vrátí do
svého standardního nastavení. Každopádně může
G1/G1 Air ukládat nastavení funkcí (viz Nastavení
ukládání parametrů na str. 13).
Veškerá nastavení, s výjimkou Reverb a Chorus se
aplikují na všechny zvuky.
Jakmile vymažete song nebo resetujete parametry,
nevypínejte piano, dokud se na displeji neobjeví 000.
Pianové songy nelze kopírovat ani vymazat.

Funkce
Reverb

Nastavení
na displeji

Zkratka

oFF, 01, 02, 03

Popis [standardní nastavení]

Kombinace

Off, Shallow, Standard, Deep
[Podle zvuku]

Reverb přidává dojem prostoru a hloubku zvuku, takže máte pocit, že jste v koncertní síni. *1

2

Brilliance

01, 02, 03

Less Bright, Normal, Brighter
[02: Normal]

oFF, 01, 02, 03

Off, Shallow, Standard, Deep
[Podle zvuku]

Tento efekt mění jas zvuku.

3

Chorus

Chorus přidává zvuku modulaci, čímž zvuk podstatně obohatí.

4

Keyboard touch control

01, 02, 03, 04, 05

Light, Normal, Heavy, Stable, Steady
[02: Normal]

Toto nastavení určuje, jak se změní hlasitost, podle síly úhozu na klávesu. *2

5

Transpose

–12...00...12

±11 [00]

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.

6

Master tuning

15,0...65,0

415.0...440.0...465.0 Hz [440.0]

Chcete-li upravit výšku G1/G1 Air podle jiného nástroje, můžete ji upravit v krocích 0.5 Hz.

7

Temperament

01...09

Equal temperament...Pelog scale
[01: Equal temperament]

Vyberte si z devíti ladění, včetně temperovaného, klasického a arabského. *3

8

Metronome: Time signature

2–4...6–4

2/4, 3/4, 4/4, 6/4 [4-4]

9

Metronome: Sound

P–A, P–b, P––
, d–A, d–b, d–
–

Pendulum emphasis, Pendulum bell,
Pendulum without emphasis, Digital
emphasis, Digital bell, Digital without
emphasis [P–A: Pendulum emphasis]

10

Metronome: Volume

1...13

1...13 [10]
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METRONOM

11

Song:: Vymazání zvoleného partu
nebo celého songu

PA1, PA2,
bot

Part1, Part2, oba party (1 song);
Stiskem tlačítka Record provedete
operaci. (Play/Pause)

(Play/Pause)

Vymažete aktuálně zvolený User song nebo zvolený part.
12

Song: Delete all

—

Stiskem tlačítka Record provedete
operaci.

Vymaže všechny User songy.
13

14

15

16

17
18
19
20

User Song 01–99;
Stiskem tlačítka Record provedete
operaci.
Zkopíruje aktuálně zvolený User song do vybrané paměti User Song..
Song: Copy user song

U01...U99

Song: Hlasitost umlčeného partu

0...90

Mute–90% of volume [0]

Zadá hlasitost umlčeného partu během přehrávání (tlačítko zhasne). Pro úplné umlčení zvolíte 0.
Song: Minimální zbývající prostor pro
0...100
Zbývající prostor 0%...100%
nahrávání
Nový záznam nelze provést, je-li dosaženo maxima 99 songů nebo 999 taktů, ani když ještě zbývá
nějaké místo.
1–9 (Layer 1 min.)...9–9 (Both max.)
Layer Mode: Volume balance
1–9...9–1
...9–1 (Layer 2 min.) [9–9]
Určuje vyvážení hlasitostí zvuků vrstev 1 a 2.
Layer Mode: Octave (1)
Určuje zvukový rozsah vrstvy 1.
Layer Mode: Octave (2)
Určuje zvukový rozsah vrstvy 2.
Layer Mode: Pedál
Zvolí vrstvu, na kterou se aplikuje efekt Damper.
Partner Mode: On, Off

–1, 0, 1

±1 Octave [0]

–1, 0, 1

±1 Octave [0]

L1, L2, bot

Only 1, Only 2, Both layers [bot]
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On, Off [oFF]
1–9 (Left min.)...9–9 (Both max.)
Partner Mode: Volume balance
1–9...9–1
...9–1 (Right min.) [9–9]
Určení vyvážení hlasitostí mezi zvuky na levé straně (v dolním rozsahu) i pravé straně (v horním
rozsahu).
Partner Mode: Octave (left)
–1, 0, 1
±1 Octave [0]
Zadejte zvukový rozmezí pro levou stranu (dolní rozsah). Dle nastavení z výroby tato strana zahrnuje
zvuk v rozmezí dvou oktáv (A2-Eb6)
Partner Mode: Octave (right)
–1, 0, 1
±1 Octave [0]
Zadejte zvukový rozmezí pro pravou stranu (horní rozsah). Dle nastavení z výroby tato strana zahrnuje
zvuk v rozmezí dvou oktáv
1–9 (Left min.)...9–9 (Both max.)
Split Mode: Volume balance
1–9...9–1
...9–1 (Right min.) [9–9]
Určení vyvážení hlasitostí mezi zvuky na levé straně (v dolním rozsahu) i pravé straně (v horním
rozsahu).
Split Mode: Octave (right)
–1, 0, 1
±1 Octave [0]
Zadejte zvukový rozmezí pro levou stranu (dolní rozsah).
Split Mode: Octave (left)
–1, 0, 1
±1 Octave [0]
Zadejte zvukový rozmezí pro pravou stranu (horní rozsah).
01...16
MIDI: Kanály
Channel 1...16 [01]

28

MIDI: Local On/Off

on, oFF

On, Off [on]

29

MIDI: Program Change filter

on, oFF

On, Off [oFF]

30

MIDI: Control Change filter

on, oFF

On, Off [oFF]

31

MIDI: Multi-timbral

21

22

23

24

25
26

32
33

34

on, oFF

on, oFF
On, Off [on]
oFF, 30,
Auto power off
Disable, 30 min, 1 h, 4 h [30]
1h, 4h
Save parameter settings
on, oFF
Enable, Disable [oFF]
Určíte, zda se budou či nebudou ukládat veškeré zvuky či nastavení funkcí/ parametrů, při vypnutí
G1/G1 Air.
Stiskem tlačítka Record provedete
Resetování parametrů
operaci.
Vrátí všechny parametry/ funkce do stavu po výrobě. *4

OTHERS

FAVORITE

SPLIT

PART1

PART2

–
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Další funkce a popisy
*1
Zapnutí/ vypnutí Reverbu
Reverb můžete také zapnout/ vypnout podržením
FUNCTION a stiskem tlačítka G.PIANO.

*2
Nastavení citlivosti klaviatury na dotyk

*4
Resetování parametrů
Tato procedura nevymaže data vaší hry, která jste nahráli, ale
vrátí všechny parametry/ funkce do nastavení z výroby.
Chcete-li vymazat nahraná data vaší hry, viz Song: Delete all
na str. 13.
Proto než spustíte tuto proceduru, ověřte, že určitě chcete
data a nastavení obnovit do standardního stavu.
Zvolte funkci "
", a pak stiskem tlačítka Record spustíte
operaci.
Na displeji je potvrzeno provedení operace.
Jakmile resetujete parametry, nevypínejte piano, dokud
se na displeji neobjeví 000.

MIDI

Displej

Dotyková citlivost

01

Light. Hlasité tóny lze získat i slabším úhozem.

02

Normal. (standardní nastavení)

03

Heavy. Hlasité tóny lze získat jen silným úhozem.

04

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

05

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

Chcete-li vysílat MIDI data, potřebujete dva standardní MIDI
kabely.
Vysílá MIDI data z G1/G1 Air do MIDI In jiného zařízení. Na
MIDI In u G1/G1 Air přijímá MIDI data, vyslaná z MIDI Out
jiného zařízení.
Blíže o vysílaných a přijímaných datech, viz následující
tabulku kompatibility a tabulku MIDI implementace.
Zvuky a odpovídající čísla Program change

*3
Typy ladění
Displej

Ladění

01

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

02

Pure temperament [major]: Durové akordy tóniny C
jsou perfektně naladěné.

03

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

04

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

05

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

06

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

07

Kirnberger: Ladění Kirnberger III se využívá při
ladění čembala.

08

Slend ro scale: Indonéské gamelánské ladění s
pětitónovou oktávou.

09

Pelog scale: Indonéské gamelánské ladění se
sedmitónovou oktávou.

Rozšířené ladění
Abyste získali co nejpřirozenější rezonanci, využívají
pianové zvuky 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.

14

Local On/Off
On: Je-li nastaveno Local On, hraní na klaviaturu G1/G1 Air
vyrábí zvuk a současně vysílá MIDI data.
Off: Je-li nastaveno Local Off, hraní na klaviaturu G1/G1 Air
nevyrábí zvuk, pouze se vysílají MIDI data.

Program Change Filter
On: Vysílání a přijímání informací MIDI Program Change je
vypnuto.
Off: Zprávy MIDI Control Change jsou vysílány i přijímány.

Control Change Filter
On: Vysílání a přijímání informací MIDI Control Change je
vypnuto.
Off: Zprávy MIDI Control Change jsou vysílány i přijímány.

Multi-Timbral
G1/G1 Air je vybaven 16part multitimbrálním zvukovým
modulem pro ovládání z externího MIDI zařízení.
On: G1/G1 Air lze využít jako 16part multitimbrální zvukový
modul přes externí MIDI zařízení.
Off: G1/G1 Air nelze využít jako 16part multitimbrální zvukový
modul.

USB

Režim USB Storage

Použití MIDI přes USB

Je-li G1/G1 Air v režimu USB Storage, můžete vysílat data
mezi interní pamětí a externím počítačem.

G1/G1 Air umožňuje ustavit oboustrannou MIDI komunikaci
s počítačem přes USB spojení.

Jestliže je G1/G1 Air v režimu USB Storage, nelze s ním
provádět žádné jiné operace.

Požadavky na systém
Windows
Počítač:
Musí mít USB port a běžet pod Microsoft Windows 7
nebo novějším.
Operační systém:
Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit)
Microsoft Windows 8,1 (32-bit, 64-bit)
Microsoft Windows 10 (32-bit, 64-bit)
Mac OS X
Počítač:
Musí mít USB port a běžet pod Microsoft OS X.
Operační systém:
OS X 10.8, 10.9, 10.10
Funkce G1/G1 Air nelze zaručit u všech počítačů, jež
vyhovují těmto systémovým požadavkům.
Pokud zapojíte G1/G1 Air do počítače poprvé,
automaticky se nainstaluje standardní USB-MIDI ovladač
z operačního systému.

G1/G1 Air a Driver Porty
Driver Porty
MIDI IN Port
Jestliže chcete využít G1/G1 Air k ovládání aplikace
v počítači, zvolte jeden z těchto portů při nastavení MIDI
vstupu do aplikace.
MIDI OUT Port
Přes tento port ovládáte G1/G1 Air.
Použijete-li standardní USB-MIDI ovladač, obsažený v
operačním systému Windows, G1/G1 Air nelze použít ve
více aplikacích současně. Chcete-li použít G1/G1 Air
s více aplikacemi současně, musíte nainstalovat Korg
USB-MIDI ovladač. Lze jej stáhnout na webových
stránkách Korg a nainstalovat dle návodu v přiložených
dokumentech. http://www.korg.com/
Ovšem, i když nebudete G1/G1 Air používat ve více
aplikacích, doporučujeme instalovat KORG USB-MIDI
ovladač, který zaručuje lepší stabilitu při práci.

USB spojení nevyužijete pro MIDI komunikaci, dokud
přes USB běží datový přenos.
1. Vypněte G1/G1 Air.
2. Připojte G1/G1 Air k počítači přibaleným USB kabelem.
3. Podržte tlačítka METRONOME a Record, a zapněte
G1/G1 Air.
LEDka tlačítka Record se rozsvítí a na displeji se objeví
.
Jestliže vypnete G1/G1 Air nebo odpojíte USB kabel
během přenosu dat v režimu USB Storage, můžete
poškodit G1/G1 Air data, popř. i připojený počítač.
4. Data můžete zálohovat či obnovit jen přesunem složek a
souborů, jako u běžné externí USB paměti.
G1USONG.BIN v KORG SYSTEM jsou data songu pro
všechny songy, nahrané v G1/G1 Air.
Pokud změníte jméno souboru, data přestanou být
čitelná.
Nepřesouvejte ani nemažte jakékoliv soubory, jiné
než G1U-SONG.BIN, jelikož G1/G1 Air může přestat
pracovat.
Nepřidávejte záložní či jiné soubory, nepotřebné pro
G1/G1 Air do složky KORG SYSTEM. Jinak již
nebude možné ukládat nahrávaná data ani nastavení
parametrů.
5. Jakmile dokončíte datový přenos, odstraňte USB disk z
počítače. Podrobnosti viz Uživatelský manuál počítače.
Používáte-li Mac OS: Přesun KORG SYSTEM do Koše
(neboli odstranění KORG SYSTEM).
6. Chcete-li ukončit režim USB Storage mode, stiskněte
svítící tlačítko Record, tím vypnete G1/G1 Air.

Využití ozvučení přes Bluetooth (jen G1 Air)
Pokud jste připojili počítač, tablet, smartphone, audio
přehrávač, apod., kompatibilní s Bluetooth Audio, G1 Air
můžete využít jako Bluetooth reprobox.
Nastavte hlasitost výstupu na zařízení, připojeném přes
Bluetooth Audio. Nelze ji nastavit ovladačem VOLUME u G1
Air.
Funkce Auto power off u G1 Air je během přehrávání ze
zařízení Bluetooth Audio vypnutá.
Není možné připojit několik zařízení současně.
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Připojení nového zařízení (párování)
Když zapojíte nové zařízení, musíte provést spárování (tedy
oboustrannou registraci informací o spojení).
Uložit lze informace až o osmi spárovaných zařízeních.
Pokud spárujete deváté zařízení, informace o stávajícím
zařízení se vymaže, aby se mohla uložit informace o
novém.
Dokonce i když se spárování nepovede, informace o
tomto zařízení se do G1 Air uloží. Pokud je již uložena
informace pro osm zařízení, vymaže se informace o
stávajícím zařízení.
Chcete-li znovu připojit zařízení, jehož informace jsou
vymazány, vymažte informace v G1 Air z tohoto zařízení,
a pak proveďte spárování znovu.
1. Je-li G1 Air zapnutý, vstoupí párování do režimu Standby.
Párování je dostupné jen po dobu 1 minuty, co se objeví
číslo songu na displeji, po zapnutí G1 Air.
2. Zapněte funkci Bluetooth pro zařízení, které připojujete, a
pak zvolte KORG G1Air v seznamu na obrazovce
nastavení, na niž vstoupíte.
Jakmile se objeví dotaz na spárování, pokračujte.
Je-li vyžadováno heslo, zadejte 0000.
Heslo se někdy označuje jako PIN kód, password,
apod.
3. Bylo-li spárování úspěšné, připojené zařízení vstoupí do
režimu spojení a zobrazí připojení ke KORG G1Air.
Jelikož se zobrazení liší podle zařízení, nahlédněte do
manuálu tohoto zařízení.
Znovupřipojení spárovaného zařízení
• Jestliže vypnete Bluetooth v zařízení, které jste připojili, a
G1 Air byl zapnutý, zapněte Bluetooth v tomto zařízení a
spojení se obnoví.
• Jestliže zapnete Bluetooth v zařízení, které jste připojili, a
G1 Air byl zapnutý, vypněte Bluetooth v tomto zařízení a
znovu je zapněte, popř. zvolte KORG G1Air v seznamu
spárovaných zařízení.
Jestliže spojení nelze obnovit, vypněte Bluetooth v
zařízení a znovu je zapněte. Jestliže spojení nelze
obnovit, zrušte spárování nebo vymažte informace o
zařízení, a zkuste provést operaci, popsanou výše v
Zapojení nového zařízení (párování).

Přerušení spojení
Proveďte operace na obrazovce nastavení Bluetooth
připojeného zařízení.
Je-li G1 Air při zapojení do zařízení vypnutý, může být
problém obnovit spojení příště.
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Appendix
Problémy a potíže
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.
Nástroj se nezapíná
• Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojený do piana a
do zásuvky.
• Ověřte, že je napájecí kabel důkladně zasunutý do AC
adaptéru.
Žádný
zvuk
• Je důkladně zapojený kabel speaker boxu do speaker
konektoru u G1/G1 Air?
• Ověřte, že je hlasitost nastavena na odpovídající úroveň, a
nikoliv na hodnotu MIN.
• Ověřte, zda není funkce MIDI Local nastavena na OFF (viz
str. 13). V tom případě ji přepněte na ON (nebo vypněte a
znovu zapněte nástroj).
• Ověřte, že do sluchátkového konektoru není nic zapojeno;
protože tím se umlčí interní ozvučení.
Zvuk je přerušovaný
Mohli jste překročit maximální polyfonii; viz Maximální
polyfonie.
V určitých oblastech pianové klaviatury znějí tóny falešně.
Zvuky G1/G1 Air se snaží co nejvěrohodněji napodobit
skutečné nástroje. 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.
Vaše externí MIDI zařízení neodpovídá MIDI datům,
vyslaným z G1/G1 Air.
• Ověřte, že jsou všechny MIDI kabely zapojeny správně.
• Ověřte, zda G1/G1 Air vysílá MIDI data na stejném kanálu,
na jakém přijímá druhé MIDI zařízení.

Maximální polyfonie
Jestliže počet not, znějících současně překročí maximální
polyfonii, některé noty v G1/G1 Air budou ukončeny, díky
funkci, která ukončí nejdéle znějící notu, protože později
zahrané noty mají vyšší prioritu. Některé zvuky G1/G1 Air,
ačkoliv jde o jednoduchý zvuk, jsou generovány dvěma či více
oscilátory (jedna nota na jeden zvukový obvod generátoru).
Zvuky, využívající jen jeden oscilátor, např. Electric Grand a
Clav pod tlačítkem OTHERS, mají maximální polyfonii 120
not. Zvuky, využívající čtyři oscilátory, např. G.PIANO, mají
maximální polyfonii 30 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.

Inicializace systému

Specifikace

G1/G1 Air můžete vrátit do standardního stavu z výroby.
Veškeré funkce v režimu Function Mode budou vráceny do
standardního nastavení, a veškerá nahraná data budou
vymazána.

Klaviatura

Vymazaná data ani nastavení nelze obnovit. Proto než
spustíte tuto proceduru, ověřte, že určitě chcete data a
nastavení vymazat.
1. Vypněte G1/G1 Air.
2. Podržte současně tlačítka FUNCTION a METRONOME a
zapněte G1/G1 Air.

Ovládání výšky

Transpozice, Master ladění

Ladění

Pět druhů

3. Po
se objeví na displeji na 2s, a poté je nástroj
v normálním stavu.

RH3 (Real Weighted Hammer Action 3)
88 kláves (A0–C8)

Křivky reakce na dotyk

Zvukový generátor

Pět

Stereo PCM System

Polyfonie

120 not (max)

Zvuky

29 zvuků + 3 basové zvuky

Efekty

Brilliance, Reverb, Chorus (3 úrovně
každý)

Rekordér

Dva party, maximálně 45,000 not

Demo songy

50
Zvukové Demo songy - 10,
Pianové songy - 40

Metronom

Tempo, Time Signature, Sound Select,
Volume Controls

Pedál

Damper*, Sostenuto,
Soft* (*s podporou half-pedálu)

Zapojení

LINE OUT (stereo mini), MIDI (IN, OUT),
USB, sluchátka × 2 (stereo mini), PEDAL,
SPEAKER

Kontrolery

napájení, VOLUME, G.PIANO, A.PIANO,
J.PIANO, OTHERS, FAVORITE,
FUNCTION, SELECT ( , ),
TEMPO (+, –), METRONOME,
Play/Pause (
), Stop ( ), Record ( ),
PART1, PART2

Bezdrátová metoda: Bluetooth (A2DP Sink) (pouze G1 Air)
Ozvučení

5 cm × 2, 12 cm × 2

Zesilovač

20 W × 2 + 20 W × 2

Napájení

DC24V (

Spotřeba

28 W

)

Rozměry (Š × H × V)
1346 × 384 × 822 mm / 52.99 × 15.12 × 32.36 inches
1346 × 384 × 985 mm / 52.99 × 15.12 × 38.78 inches
(s otevřeným víkem klaviatury)
Hmotnost

41 kg/90,39 lbs. (včetně stojanu)

Přibalené položky: AC adaptér, napájecí kabel, stojan se
Speaker boxem & pedálová jednotka.
• Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez
předchozího upozornění.
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Sestavení stojanu
Varování
● Při sestavení stojanu musí pomáhat min. jedna další
osoba.

Upozornění při sestavování
Pečlivě si přečtěte následující body; vyhnete se tak potížím a
bezpečnostním rizikům.
• Ověřte, že máte správnou součást ve správném směru a že
provádíte akci, která je ve správném pořadí.

Šrouby (M6)
x 4 ks.

Šrouby (M4)
x 12 ks.

Nýty x 1 ks.
Držák kabelu
x 2 ks.

3. Ponechejte určitý prostor mezi levým a pravým postranním
panelem, a G1/G1 Air, a utáhněte důkladně všechny čtyři
šrouby (M6)

Pokud je složité srovnat otvory pro šrouby, položte
levý a pravý panel na hadr nebo časopis, a upravte
jejich výšku.

Další upozornění
Po sestavení zkontrolujte následující tipy.
• Uvolněné šrouby
S postupem času se utažené šrouby mohou uvolnit.
Doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda jsou všechny
utaženy. Pokud máte pocit, že stojan neobvykle vibruje, je
možné, že je to právě díky uvolněným šroubům. V tom
případě je utáhněte.
• Při stěhování digitálního piana na jiné místo
Chcete-li přenášet piano na sestaveném stojanu, odpojte
kabel adaptéru ze stojanu, zavřete víko klaviatury a pak ve
dvou lidech přenášejte piano ve vodorovné poloze.
• Rozebrání
Jestliže potřebujete stojan rozebrat, postupujte opačným
způsobem než při sestavení. Po rozebrání pečlivě uložte
veškeré šrouby a další součástky na bezpečné místo, abyste
je neztratili.
Před rozebráním stojanu vždy nejprve sejměte G1/G1
Air ze stojanu.

Montáž
Budete potřebovat křížový (+) šroubovák.
1. Sejměte ochrannou fólii z G1/G1 Air, na podlahu a postavte
G1/G1 Air na tuto fólii na zadní panel.
Dále umístěte pro rohy složenou látku nebo časopisy, takže
snadno G1/G1 Air uchopíte rukama, při sestavování a
zvedání stojanu.

Šrouby
(M6)
Šrouby
(M6)
Postranní panel (levý)
Postranní panel (pravý)
4. Dočasně připevněte pedalboard, s připevněnou pedálovou
jednotkou, do hardware úchytů na vnitřní straně panelů
stojanu, čtyřmi šrouby (M4). Dejte pozor, abyste
nepoškrábali postranní panely.
* Chcete-li částečně utáhnout šrouby, ponechejte mezeru
2 mm.

Šrouby
(M4)

Šrouby
(M4)
Pedalboard

Postranní panel
(pravý)

Postranní
panel (levý)
Ochranná fólie

2. Ověřte, že máte všechny následující komponenty.

Postranní panel (levý)

Postranní panel (pravý)

Reprobox

5. S pomocí jiné osoby pomalu postavte sestavený stojan.
6. Zvedněte speaker box tak, aby držák (A) na levém a pravém
postranním panelu dosedl na výčnělek ve speaker boxu.
Jakmile jsou držáky (A) zcela skryty speaker boxem, zatlačte
speaker box tak, aby zadní strana speaker boxu téměř
splynula s okraji postranních panelů. Poté můžete speaker
box uvolnit.
Dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.

Kabel pedálu
Pedalboard
Jednotka pedálu
Vymezovací podpěra
(vlevo)
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Vymezovací podpěra
(vpravo)

Držák (A)
Zářez
Speaker kabel

7. Srovnejte otvory držáků na levém a pravém postranním
panelu s otvory speaker boxu, a připevněte je čtyřmi šrouby
(M4), takže mezery nalevo a napravo zůstanou stejné.
Současně připevněte držáky kabelu horním šroubem na
levém postranním panelu.

Vymezovací
podpěra

Držák kabelu

Šrouby (M4)

Otočit

Otočit
Držák kabelu

Šrouby (M4)

Šrouby (Ｍ4)

Šrouby (M4)
8. Zapojte přibalený kabel pedálu, ve správném směru, do
konektoru na opačné straně jednotky pedálu a pak jej
zapojte do slotu pedálové jednotky.
Kabel pedálu lze připojit/odpojit do/z konektoru, když podržíte
stisknutou pojistku.

Západka

13. Ověřte, zda nemá stojan mezery, nebo není pod sklonem, a
že jsou všechny šrouby pevně utaženy.
14. Připojte AC adaptér (viz Připojení napájení na str. 5), kabel
pedálu a speaker kabel do panelu konektorů uprostřed dole,
na klávesové jednotce.
Při zapojení kabelu pedálu a reproboxu, sledujte správnou
orientaci konektorů.
Kabel pedálu lze připojit/odpojit do/z konektoru, když podržíte
stisknutou pojistku.

9. Zvedněte levý nebo pravý postranní panel stojanu a zasuňte
pedálovou jednotku do pedalboardu.

Pojistka

Speaker kabel
Vpředu

Kabel pedálu

Vzadu
Zatlačit

Držák
kabelu

Zadní část pedalboardu

Nýt

10. Zapojte pedálovou jednotku do pedalboardu a poté zasuňte
stiskem nýt do otvoru (nad okrajem) na zadním panelu
pedalboardu.
Po instalaci zvedněte stojan a ověřte, zda pedálová
jednotka nevypadne.
Stiskem nýtu zajistíte, že pedálová jednotka nevypadne.
Z toho důvodu nemůže být napevno utažená k pedalboardu.

11. Důkladně dotáhněte šrouby pedalboardu, jen lehce
dotažené v kroku 4.
Utažením šroubů u G1/G1 Air, nastavte polohu nahoru/dolů
a dopředu/vzad, na levém a pravém panelu, aby byly
vyrovnány.
12. Nezapomeňte připevnit výztuhy v dolní části obou
postranních panelů. Současně držák kabelu u výztuhy na
levém panelu.
Připevněte vyrovnávací podpěry, počínaje okrouhlým
otvorem dole.
Spoje mezi postranními panely a připevněnými výztuhami
musí být vodorovné (bez výškového rozdílu).

Kabel adaptéru
15. Použijte oba držáky kabelu pro zajištění pohybu kabelu AC
adaptéru a kabelu pedálu.
Po zajištění kabelu do držáku ověřte, že na konektory
nepůsobí extrémní tlak.
16. Postavte G1/G1 Air, kde jej chcete používat. Zkontrolujte
místo, kam chcete nástroj postavit, zda je podlaha rovná a
stabilní.
Při postavení digitálního piana ověřte, zda nestojí stojan na
kabelu AC adaptéru nebo pedálu.
Kvůli bezpečnosti, doporučujeme vždy připevnit bloky proti
naklánění, na zadní stranu postranních panelů.

Zkontrolujte sestavu takto
□ Použili jste všechny součástky?
Jestliže některé součástky zbyly, pečlivě zkontrolujte provedené
postupy, abyste odhalili, kde jste na něco zapomněli.
□ Ověřte, že jsou všechny šrouby utaženy.
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Digitální Piano
Model: G1/G1 Air

Tabulka MIDI implementace

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