Řada Pa – Update Operačního systému
4. Zobrazí se pokyn k výběru souboru .pkg. Zapojte USB
paměť, kam jste zkopírovali systémový soubor na USB
HOST port, pak stiskem OK na displeji zavřete dialogový
box.
5. Jakmile se objeví selektor souboru, použijte vyjeté
menu Device (vlevo dole na displeji) a vyberte zařízení,
zapojené do USB HOST portu. Pak zvolte soubor Operating
System.pkg dotykem, a dále tlačítkem Select na displeji
potvrdíte načtení.

Úvod
Korg může vydat aktualizace k Operačnímu systému
nástrojů. Aktualizace mohou obsahovat nové funkce,
vylepšení, opravy chyb, nové zvuky a/nebo styly. Nejnovější
verzi si můžete stáhnout z webové stránky (www.korg.
com).
Pozn.: Stažením nového OS získáte také veškeré
vlastnosti, přidané předchozími update.
Pozn.: Nevypínejte nástroj před dokončením operace
načítání!

Vytvoření záložní kopie dat
Stažením tohoto souboru vymažete User data, takže
doporučujeme starší data zálohovat před provedením
upgrade.
• Chcete-li uložit všechna User data, použijte postup Media
> Save All.
• V případě, že jsou v interní paměti přítomna upravená
data z výroby, běžte na stránku Global > Mode Preferences
> Media, a odstraňte ochranu pro styly a pady z výroby,
která chcete uložit, poté postupem Media > Save uložte
jednotlivé položky nebo banky položek.
• V případě, že jsou v interní paměti zvuky z výroby,
zálohujte veškerá data, příkazem Full Resource Backup, na
stránce Media > Utility.
Viz kapitolu “Media” v Uživatelském manuálu, kde je více
informací.

Selektor souborů

Device menu

6. Objeví se dialogový box s dotazem, zda provést update,
nebo chcete operaci zrušit. Tlačítkem Update potvrdíte
update Operačního systému.

Načtení operačního systému
Zde najdete, jak načíst operační systém svého nástroje.
1. Rozbalte .zip archiv Operating System a zkopírujte
výsledný soubor .pkg do USB paměti.
2. Podržíte-li tlačítko STANDBY stisknuté 1s, nástroj
vstoupí do režimu Standby. Poté podržte tlačítko INTRO 1 a
stiskem STANDBY zase nástroj zapněte.
3. Stále držte INTRO 1, dokud se neobjeví stránka Touch
Panel Calibration: tím potvrdíte, že procedura načítání
systému byla spuštěna. Kalibraci displeje spustíte dotykem
červeného křížku, vždy kdy se objeví.

7. Pruh
načítání.
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Varování: Spuštěním Factory Restore vymažete veškerá
User data a všechna upravená data z výroby (jsou-li
nějaká). Podívejte se na sekci “Vytvoření bezpečnostní
kopie vašich dat” výše, kde zjistíte, jak vytvořit bezpečně
zálohu dat.

8. Jakmile procedura načítání skončí, objeví se zpráva
“System Update Completed!” a můžete restartovat nástroj.

1. Stiskněte tlačítko MEDIA a poté klepněte na záložku
Utility, čímž vstoupíte na stránku Utility.

9. Do režimu standby nástroj vstoupí, když stisknete
tlačítko STANDBY na 1s, pak jej znovu zapnete krátkým
stiskem tlačítka STANDBY.

Načtení hudebních zdrojů
(Factory Restore)

2. Zvolte příkaz Factory Restore, potom stiskněte Execute.
3. Objeví se zpráva s dotazem, zda chcete vymazat
veškerá data v interní paměti. Stiskem Yes potvrdíte (nebo
No zrušíte). Veškerá data z výroby (Factory) budou znovu
načtena a aktualizována a veškerá uživatelská (User) data
budou vymazána.
4. Jestliže jste uložili své User a/nebo upravené Factory
data, znovu je načtete operací Media > Load. Viz kapitolu
“Media” v Uživatelském manuálu, kde je více informací.

Načtením operačního systému můžete také aktualizovat
styly, pady, zvuky a performance. Tento typ dat ve
skutečnosti není aktualizován, dokud nespustíte funkci
Factory Restore. Nutnost spuštění Factory Restore je
indikována v dokumentaci, která doprovází operační
systém.
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