
Jak provést aktualizaci Operačního systému KROSS 
 
Důležité: Dříve, než se pustíte do aktualizace OS, zálohujte veškeré své zvuky a 
nastavení. V režimu Media mode použijte funkce „Save PCG” (programy, 
kombinace, globální data) nebo „Save All”. Viz str. 125 Návodu k použití KROSS2, 
kde jsou podrobnější instrukce. 

 
Pozor: tento nový operační systém NENÍ kompatibilní s originálním KROSS. 

 
Stažený soubor obsahuje složku „KROSS2SY". Tento soubor zkopírujte z počítače 
do kořenového adresáře SD karty, zformátované na FAT32 a postupujte dle pokynů 
níže. 

 
Instalace nového operačního systému: 

 
Blíže k tomuto postupu, viz webovou stránku Korg a „Update System Software” na 
str. 177 Parameter Guide. 

 
 
1) Zapněte KROSS na ON. 

 
2) Vložte SD kartu se složkou „KROSS2SY”, dle popisu výše. 

 
3) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global mode, vstupte na stránku 

GLOBAL, stiskněte tlačítko FUNCTION, a zvolte příkaz „Update System 
Software". Update systému se spustí automaticky. 

 
BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT. 

 
4) Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví „Completed”. Vypněte přístroj a 

znovu jej zapněte. 
 
 
Pozn.: Jestliže se po volbě „Update System Software” v kroku #3 objeví zpráva 
„File/path not found", ověřte, zda se složka „KROSS2SY” zkopírovala správně do 
kořenového adresáře SD karty, a kroky opakujte. 

 
Pozn.: Pokud se objeví chybová hláška „Error in reading from medium" nebo „Can't 
update system", vymažte složku „KROSS2SY” z SD karty, zkopírujte ji z počítače 
na SD kartu znovu, a opakujte krok #3. Jestliže chybový stav přetrvává, zkuste 
přeformátovat SD kartu, popř. použijte jinou. 
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Změny vůči KROSS2 verzi systému 1.0.0 

 
(Pozor: tento nový operační systém NENÍ kompatibilní s originálním KROSS) 

 
Nové vlastnosti 

 
 
Verze systému KROSS2 1.1.0 zahrnuje četné nové vlastnosti, uvádíme je níže. 
Nahlédněte do upraveného PDF manuálu, kde je více informací. 

 
KROSS2 Editor a Plug-In Editor 

Verze 1.1 přidává podporu KROSS2 Editoru a Plug-In Editor, která umožňuje 
editaci a organizaci zvuků pod Mac OS X nebo Windows. 

 
Načtěte soubory samplů .KSC, .KMP a .KSF 

Data samplů, vytvořená v modelech, schopných samplování, jako KRONOS, 
OASYS, M3 a TRITON, můžete načítat (podle velikosti user paměti pro samply) 
a přehrávat. 

 
Pad Sampler – Export do KSC a WAV 

Sample, který jste nahráli Pad samplerem, můžete exportovat jako soubor .KSC 
nebo sample ve formátu WAVE. Soubor .KSC můžete načíst do modelu se 
samplerem, např. řady KRONOS, OASYS, M3 nebo TRITON, a přehrát. WAV 
formát souborů samplů využijete také v aplikacích v počítači. 

 
Vylepšení REALTIME KONTROLERŮ – VOKODERU 

Kontrolery Audio In On/Off, Gain a Mode jsme přidali kvůli vylepšení použitelnosti. 

 
Pokud používáte starší verzi, můžete si zdarma stáhnout nejnovější software 
z webové stránky Korg (http://www.korg.com). Při instalaci do KROSS2 postupujte 
podle přibalených pokynů. 

 

 
 

Další vylepšení a odstraněné chyby 
 

 

Kromě nových vlastností, KROSS2 systém verze 1.1.0 zahrnuje následující 
vylepšení funkcí a opravy chyb. 



Obecně 

 
Vylepšení 

 

 

Několik drobných vylepšení u zvukových dat. 

 
Přidali jsme také různé indikátory a zprávy během automatického načítání z SD 
karty při startu. 

 
Opravy chyb 

 
Podle pořadí operací, nemusí být tlačítko STEP SEQ aktivní. To je nyní opraveno. 

 

 

Používáte-li funkci USB-Audio, může způsobit vytažení nebo zasunutí USB kabelu 
chybu operace. To je nyní opraveno. 

 

 

V dialogovém boxu Quick Layer/Split se stávalo, že operace nefungovala správně 
(např. zůstaly viset tóny). To je nyní opraveno. 

 

 
 
 

MIDI 

 
Vylepšení 

 
Vylepšili jsme přesnost přenosu časování signálu MIDI Clock. 

 
Opravy chyb 

 
Jakmile dorazí zpráva „All Sound Off” na MIDI kanálu, nefungovalo spouštění 
zvuků z Pad Sampleru. To je nyní opraveno. 

 

 
 
 

Realtime kontrolery 

 
Opravy chyb 

 
Při práci s realtime kontrolery byly někdy vysílány nesprávné MIDI příkazy. To je 
nyní opraveno. 



Favorite 

 
Opravy chyb 

 

 

Operace Favorite Bank Select někdy nefungovala správně. To je nyní opraveno. 
 

 
 
 

Sampler 

 
Vylepšení 

 

 

Příkaz v seznamu funkcí, jako „Convert Current Bank to Program” můžete nyní 
využít i pro demo samply. 

 
Opravy chyb 

 
Když nahráváte sample, a nastavíte parametr „Auto Rec Start” na Note-On, 
začátek samplu se někdy nenahrál správně. To je nyní opraveno. 

 

 

Vložení SD karty během nahrávání samplu někdy způsobilo chybu operace. To je 
nyní opraveno. 

 

 

Výměna SD karty během operace „Load Session” někdy způsobilo chybu operace. 
To je nyní opraveno. 

 

 

V režimech Combination a Sequencer mode, někdy zůstal viset zvuk při 
přehrávání pad samplů na klaviatuře, při editaci parametru Pad Sampler On/Off. 
To je nyní opraveno. 

 
Během importu souboru samplu ve formátu WAV pomocí funkce „Import WAV”, na 
začátku importovaného samplu někdy vznikly poruchy. To je nyní opraveno. 

 

 

Funkce „Convert Current Bank to Program” někdy nefungovala správně. 
To je nyní opraveno. 

 

 



Audio Rekordér 

 
 

Opravy chyb 

Během importu soubor samplu ve formátu WAV, pomocí funkce „Import WAV”, 
někdy nefungovala správně operace „Abort”, podle typu souboru WAV. To je nyní 
opraveno. 

 

 
 
 

Režim Sequencer 

 
Vylepšení 

 
Operace Sequencer Start a Stop lze nyní využít i v nastavení SAMPLER SETUP. 

 

 

Opravy chyb 
 

 

Pokud jste změnili parametr „Tempo Mode” během přehrávání songu, parametr 
„Tempo” někdy nebyl zvolen. To je nyní opraveno. 

 

 

Parametry „KEY ZONE” a „VEL ZONE” se při změně režimu Mode občas 
neresetovaly do standardního stavu. To je nyní opraveno. 

 

 
 
 

Režim Media 

 
Vylepšení 

 
Přidali jsme novou volbu „Append” do Load .KEP. 

 

 

Zvýšili jsme rychlost načítání souborů .KEP. 

 
Opravy chyb 

 
Pokud jste používali SD kartu, obsahující více než 200 souborů WAV, občas se 
vyskytla pracovní chyba. To je nyní opraveno. 

 

 
 

Kromě výše uvedeného, aktualizace přináší i řadu dalších drobných vylepšení 
a oprav. 


