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PA700 OPERAČNÍ
SYSTÉM VERZE 1.3
Instalace a nové vlastnosti
Instalace nového operačního systému
Pokud je váš nástroj nový, může již obsahovat nový operační systém. Zjistíte
to na stránce Media > Utility, kde vidíte číslo verze v dolní části displeje.
Chcete-li nainstalovat nový operační systém, přečtěte si instrukce ‘Pa-Series
OS Update’, dodané spolu s instalačním souborem na našich stránkách
(www.korg.com).

Nové funkce OS v.1.3
Upgrade na novou verzi operačního systému přidává následující funkce.
Kde

Nové funkce

Aranžér

Výběr přechodu (Fill) kombinací Auto Fill + Variation

Samplování

Zvýšený maximální počet User samplů

Stránk
a
5
6
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Funkce přidané předešlými OS verzemi
Upgrade na verzi 1.2 operačního systému přidává následující funkce.
Kde

Nové funkce

Kontrolery

Byla přidána kompatibilita s VOX V860 volume pedálem

7

Presety křivek pro volume/expression pedál

7

Str.

Upgrade na verzi 1.1 operačního systému přidává následující funkce.
Kde

Nové funkce

Uživatelské rozhraní U některých stránek byl upraven design a/nebo jméno

Str.
4

Indikátor zvolené položky SongBooku nyní v sekci SET LIST bliká

4

Keyboard sada

Dělící bod se nyní ukládá do každé Keyboard sady stylu nebo
položky SongBooku

5

Style Record

Nové způsoby poslechu nahraného stylu

6

MIDI

Pevnou hodnotu Note Off Velocity pro příchozí MIDI notu si nyní
můžete vybrat

8

Video Out

Režim Video mode se nyní ukládá i v režimu Global

8

Správa souborů

Nyní s podporou lokalizovaných Add-On hudebních dat

9

User/Direct banky nyní můžete přejmenovat ve všech oknech
Select
Byla upravena procedura výběru složky Direct .set

9
10

Přidány lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety

11

Přidány lokální Direct SongBook položky

12
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Uživatelské rozhraní
Úpravy designu a/nebo přejmenování stránek

[1.1]

Abychom zahrnuli nové vlastnosti, upravili jsme design a/nebo pojmenování
stránek.

Bliká indikátor zvolené položky SongBooku
V sekci SET LIST na ovládacím panelu, bliká indikátor, odpovídající
zvolenému songu.

[1.1]
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Keyboard sady
Dělící bod se nyní ukládá do každé Keyboard sady stylu nebo
položky SongBooku
[1.1]
Lokální dělící bod lze uložit do Keyboard sady. Každá Keyboard sada,
související se stylem nebo položkou SongBooku může mít jiný dělící bod.

Aranžér
Výběr přechodu Fill kombinací Auto Fill + Variation

[1.3]

Přechody jsou fráze, které lze použít pro plynulý přechod mezi různými
sekcemi songu. Jsou podobné, jako stejně číslovaná variace.

▪

Style Element

Předpokládané využití

Fill 1

Fill (nejnižší hustota)

Fill 2

Fill (nižší střední hustota)

Fill 3

Fill (vyšší střední hustota)

Fill 4

Fill (nejvyšší hustota)

Chcete-li zvolit přechod, stiskněte současně tlačítko AUTO FILL a
VARIATION, jejíž číslo odpovídá přechodu Fill, který potřebujete.
Když např. chcete zvolit Fill #3, stiskněte současně tlačítka AUTO FILL a
VARIATION 3.

▪

Chcete-li, vyberte jinou variace, dříve než skončí přechod.
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Nahrávání stylu/ padu a songu
Nové způsoby poslechu nahraného stylu/ padu

[1.1]

Testování akordů
Pokud jste ve Style/Pad Record, můžete na klaviaturu hrát akordy, spouštět
nahrané hudební patterny, a zvuk piana vám pomůže otestovat patterny.
Oblast, kde budou akordy detekovány, závisí na stavu indikátoru SPLIT.
SPLIT indikátor

Dolní

Horní

On

Scan spodních akordů

Pianový zvuk

Off

Plný scan akordů, pianový zvuk

Bliká

Plný scan akordů, žádný zvuk

Poslech nahrávky
1

Stiskněte tlačítko START/STOP a poslechněte si, jak se hudební pattern projeví.

2

Zahrajte akord a vyzkoušejte patterny.

3

Dalším stiskem tlačítka START/STOP přehrávání zastavíte.

Samplování
Zvýšený maximální počet User samplů
Maximální počet User samplů, jaký můžete načíst, jsme zvýšili na 15048.

[1.3]
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Kontrolery
Byla přidána kompatibilita s VOX V860 volume pedálem

[1.2]

Pa700 je nyní kompatibilní s volume pedálem VOX V860.

Presety křivek pro volume/expression pedál

[1.2]

Pozn.: Během instalace OS v1.2, překalibrujte volume/ expression pedál a vyberte
křivku. Starší nastavení již nemusí fungovat.

U některých funkcí, přiřazených volume/expression pedálu, můžete vybrat
křivku, podle které pak bude pedál ovlivňovat funkci. Jestliže nelze křivku
aplikovat, zobrazení křivky je zeslabeno.

Výběr presetu křivky
1

Ověřte, že jste zapojili expression pedál, že je zkalibrovaný, a že jste zvolili
funkci. Presety křivek lze zvolit jen u některých funkcí.

2

Stiskem jednoho z tlačítek Curve zvolíte preset křivky.
Křivka

Význam
Lineární odezva.
Exponenciální odezva. Hodnota funkce se mění rychleji směrem k hornímu
okraji rozsahu pedálu.
Logaritmická odezva. Hodnota funkce se mění pomaleji směrem k hornímu
okraji rozsahu pedálu.
S-tvarovaná odezva. Hodnota funkce se mění rychleji směrem k dolnímu a
hornímu okraji rozsahu pedálu, a uprostřed je měkčí.
S-tvarovaná odezva s offsetem. Jako u předchozí volby, ale začíná se na
nenulové hodnotě.
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MIDI
Výběr hodnoty Note Off Velocity pro příchozí noty

[1.1]

Můžete nastavit pevnou hodnotu Note Off Velocity notám, příchozím přes
MIDI.
1

Jděte na stránku Global > MIDI > MIDI IN Controls.

2

Parametrem Fixed Note Off Velocity nastavíte fixní hodnotu dynamiky pro
všechny noty, přijaté přes MIDI. Tato hodnota je dostatečně malá, aby
vyhovovala zvukům Pa700.
To se hodí, když na Pa700 hrajete přes kontroler, který vysílá příliš vysokou
hodnotu Note Off Velocity. Např. zvuky Electric Piano v Pa700 zahrnují RX
Noise ve fázi Release, jejíž úroveň určuje hodnota Note Off Velocity. Jestliže
kontroler vysílá příliš vysokou hodnotu, budou znít tyto šumy nepřirozeně.

Video Out
Režim Video Mode se ukládá globálně

[1.1]

U parametru Mode (na stránce Global > Audio & Video > Video Out) můžete
určit, zda budete vidět pouze texty a akordy, nebo duplikovat interní displej na
externím.
Tento parametr se již neresetuje při startu, a ukládá se globálně.
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Správa souborů
Podpora lokálních Add-On hudebních dat

[1.1]

Pa700 podporuje uživatelem instalovatelné Add-On balíčky, včetně
přídavných zvuků, keyboard sad, stylů, padů, voice a kytarových presetů, i
speciálních Demo songů. Add-On jsou zpravidla vytvářeny distributory KORG
pro přidání, jako lokální data.
Bližší informace o obsahu Add-On, a instrukce o tom, jak nainstalovat AddOn, najdete v manuálu, který najdete v balíčku.
Přídavná data najdete také v bankách Local, v každém okně Select.

User/Direct banky nyní můžete přejmenovat ve všech oknech
Select
[1.1]
User/Favorite a Direct User/ Favorite banky můžete přejmenovat, a vytvořit si
vlastní kolekce Keyboard sad, stylů, padů, hlasových nebo kytarových
presetů. Nyní to je rozšířeno na všechny User a Direct data, včetně nově
přidaných padů, Voice presetů a Guitar presetů.
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Nová procedura výběru složky Direct .set

[1.1]

Výběr složky Direct
Složka Direct musí být zvolena už před použitím.
1

Zapojte externí úložné zařízení, obsahující Direct data.

2

Jděte na stránku Global > Mode Preferences > Media.

3

Stiskem tlačítka Direct Folder > Browse spustíte vyhledávání souborů.

4

Projděte disky a složky, a vyberte složku SET, kterou použijete jako Direct
sadu bank.

5

Tlačítkem Select volbu potvrdíte.
Pamatujte, že můžete mít pouze jednu složku Direct pro všechny typy dat.

6

Pokud jste zvolili složku z jiného nástroje řady Pa-Series, budete dotázáni,
zda chcete konvertovat data ve formátu, který umí Pa700 číst. Jestliže
potvrdíte, budete dotázáni na výběr jména a pozice pro novou složku SET.
(Jakmile se dotknete Cancel, žádná složka Direct nebude zvolena).
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7

Jste-li hotovi, jděte do okna Select a podívejte se, jaký typ Direct dat můžete
zvolit na záložkách v horní části seznamu

Položky Direct SongBook a Set Listy budou k interním položkám a Set Listům
přidány automaticky.
Zrušení výběru složky Direct
U bank Direct nyní můžete zrušit výběr, a nechat je zmizet.
1

Jděte na stránku Global > Mode Preferences > Media.

2

Stiskem tlačítka Direct Folder > Browse spustíte vyhledávání souborů.

3

Tlačítkem Deselect odstraníte libovolné přiřazení.

Přidány lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety

[1.1]

Byly přidány lokální Direct Pad, Voice a kytarové presety Nyní můžete volit
Direct Keyboard sady, styly, pady, Voice a kytarové presety.
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Přidány lokální Direct SongBook položky

[1.1]

Kromě interního SongBooku v Pa700, můžete také zvolit položky a Set Listy
z externího Direct SongBooku, a rozšířit tak interní databázi za chodu.
Na displeji jsou ikony Direct Entry zvýrazněny zřetelným rámečkem.
Typ

Význam
Direct Entry

Direct SongBook při výběru položek podle čísla songu
Pokud jste zvolili Direct SongBook, a již existuje totéž číslo v obou výpisech,
budete dotázáni na výběr mezi Internal a Direct SongBook.
Direct SongBook při tvorbě nebo ukládání položky SongBooku
Při ukládání položky SongBooku si můžete vybrat mezi Internal a Direct
SongBookem. Když podržíte tlačítko SONGBOOK na 1s, nebo zadáte příkaz
New Song, popř. Write na stránce SongBook, objeví se následující okno.

Direct SongBook při tvorbě Set listu
Když se dotknete tlačítka New List na stránce SongBook > Set List, a je
zvolený Direct SongBook, budete dotázáni na výběr Internal a Direct
SongBooku.
Interní Set listy budou využívat položky Internal, zatímco Direct Set listy pouze
položky Direct. Tímto způsobem Set list vždycky najde příslušnou položku.
Nový seznam se zvolí automaticky.
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Vylepšení a odstranění
chyb
Vylepšení a odstranění chyb v OS 1.3
Celkové zlepšení výkonu.

Vylepšení a odstranění chyb v OS 1.2
Celkové zlepšení výkonu.

Opravy chyb v OS 1.1
Kde

Opravy chyb

Samplování

Časové řezy mohly působit problémy OS.
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